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Přílohy

Příloha č. 1 – Dotazník

Dotazník: NNO a pravicový extremismus

(vybrané odpovědi prosím podtrhněte; není nutné vybrat vždy pouze jednu odpověď)

Název organizace:

1. Vaše aktivity namířené proti pravicovému extremismu se dají označit jako:

 Preventivní                  Monitorovací                  Vzdělávací

 Přímé akce                   Následná péče                 Informační

 Jiné:…………………………………………………………………………

2. Z celkového objemu činnosti vaší organizace zabírají aktivity proti pravicovému 

extremismu:

 100 %           asi 75%       asi 50%         asi 25%         méně než 25%

3. V aktivitách proti pravicovému extremismu:

 Reagujeme na aktuální trendy na extremistické scéně

 Postupujeme kontinuálně bez ohledu na aktivity extremistů

 Kombinujeme oba postupy

4. S aktivitami proti pravicovému extremismu jsme začali v roce:

5. Tyto aktivity jsou hrazeny převážně z:

 Ze státního rozpočtu ČR

 Z fondů EU

 Z vlastních zdrojů

 Z příspěvků nadací nebo nadačních fondů

 Ze sponzoringu 

 Jinak…………………………………………………………………………
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6. Ve Vašich aktivitách Vás limituje (pokud vyberete více možností, zvýrazněte 

prosím nejvýznamnější faktor):

 Nedostatek finančních prostředků

 Nedostatek lidských zdrojů

 Neochota ke spolupráci ze strany státu

 Neochota ke spolupráci ze strany ostatních NNO

 Obava z odplaty pravicových extremistů

 Něco 

jiného……………………………………………………………………...

7. Vztah aktivit státu a Vašich protiextremistických aktivit by se dal označit jako:

 Kooperativní (máte stejné cíle a používáte stejné prostředky)

 Konfrontační (máte jiné cíle i jiné prostředky)

 Komplementární (máte stejné cíle, ale používáte rozdílné prostředky)

 Kooptační (používáte stejné prostředky ovšem k dosažení různých cílů)

8. Dle vašeho názoru informují média v ČR o pravicovém extremismu:

 Objektivně a v dostatečném rozsahu

 Objektivně ale málo

 Objektivně ale příliš

 Neobjektivně ale v dostatečném rozsahu

 Neobjektivně a málo

 Neobjektivně a příliš

 Záměrně neobjektivně

 Neobjektivně z neznalosti

 Jinak:…………………………………………………………………………

9.   V čem spatřujete největší nedostatky státní protiextremistické politiky?

10. V čem spatřujete největší nedostatky ve spolupráci státu a neziskového sektoru?

11. Setkali jste se ve Vaší práci s výhrůžkami, zastrašováním, fyzickou konfrontací 

nebo něčím podobným ze strany pravicových extremistů? Popište prosím 

12. Popište prosím blíže Vaše aktivity proti pravicovému extremismu. (Kdy jste se 

začali pravicovým extremismem zabývat, jak se vaše aktivity vyvíjely, co 

konkrétně děláte)

13. Znáte nějaké další organizace, které by bylo vhodné s tímto výzkumem také 

oslovit? Pokud ano budu Vám vděčný za tip:

Děkuji mockrát za Váš čas                                                                     Roman Varga
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Příloha č. 2 – Časopis AKCE! Přebírání symboliky krajní levice 

krajní pravicí
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Příloha č. 3 – Rozhovor s Ondřejem Caklem (Tolerance a občanská 

společnost)

Jak ses k problematice neonacismu dostal?

Chodil jsem na demonstrace Sládkovců, tam jsem je viděl poprvé, v té době se jim říkalo 

skinheadi. Ono se jim dost často i dnes říká skinheadi. Bylo to podle mě v tý době nejtvrdší 

jádro v Praze. Chodil jsem na ty akce a oni někoho napadli, zmlátili. Když jsem to viděl, 

přišlo mi to zvláštní, divný, oni vždycky proběhli davem někoho si vybrali a zbili ho. 

Časem jsem zjistil, že to jsou gauneři a vadilo mi to. Pořád jsem chodil na demonstrace 

Sládka, který byly v zásadě v Praze. Pak už Sládek v roce 97 nebo 98 přestal dělat 

demonstrace.  Oni se od něho zhruba v roce 93 odloučili, protože vznikl Český stát a on 

chtěl ještě připojení Podkarpatský Rusy. A jednou se mezi sebou porvali na demonstraci. 

Pak už tam vlastně přestali chodit. V té chvíli tady začala být jiná část už organizovaných 

lidí to znamená ta rasistická, nacionalistická, skinheadská scéna. Začala tady fungovat 

organizace Bohemian Hammer Skins, vycházelo strašně moc fanzinů, psaných na psacích 

strojích. 

S čím byly ty začátky spojený, dělal jsi to sám nebo s nějakou organizací?

Já jsem si ty věci začínal dělat sám, jenom ze zvědavosti nebo z potřeby vědět, jak 

uvažujou. Čet jsem každý týden Republiku, kterou vydával Sládek. Většinou už jsem znal 

autory těch článků, jejich témata, ta Republika se vyvíjela. V prvních číslech byly 

protiromský články, ale neměly tak převažující formu. Ale jakmile se dostaly do vedení 

lidi jako Zbela, Kebza, už tam byl v té době i  Vandas a Štěpánek. Složení téměř totožné 

s dnešní DS. Sládek chtěl spíš využívat mladý skinheady, aby mu rozlepovali plakáty. 

Nechtěl nic moc radikálního, co by ho mohlo ohrozit. Oni na to ale kašlali. Takže ta 

Republikánská strana byla spíš mimo tu mladou scénu. Ty byli spíš v Bohemian Hammer 

Skins, Blood and Honour, kališnících, Vlastenecký fronta a tak. Po třech až čtyřech letech 

vždycky vzniká nová organizace, když jiná zaniká. 
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Kdy jsi začal spolupracovat s nějakou organizací a proč?

V roce 93 vznikl Host (Hnutí občanské solidarity a tolerance - pozn. autora) a v roce 94 

jsem tam začal pracovat. Pak přestaly být peníze, většina lidí odešla. Já jsem s pár lidma 

vydržel. Zhruba od roku 96 jsme začali natáčet. 

Co měl Host s neonacistickou scénou společného?

Začlo to tak, že během krátký doby zemřeli tři lidé. Zabili Filipa Venclíka. Jeho otec 

zmobilizoval lidi. V tý době ještě nebyly takové prostředky k tomu, aby byli dobře 

organizovaný, takže nezávisle na sobě byli napadáni lidé…Romové, Vietnamci. Někteří 

z nich byli až příliš agresivní, takže i někoho zabili. Násilí se ale v těch 90. letech neřešilo 

tak, jak tomu je dnes, i když to bylo v mnohem větší míře než dnes. Tehdy cítili převahu. 

Na demonstraci, kde bylo 500 nácku a 20 policistů si mohli hodně dovolit. V Hostu 

evidence začala tak, že jsme hledali veškeré materiály od roku 89, články o trestných 

činech, zabitých, demonstracích…, které jsme přepisovali a zakládali. Stát v těchto věcech 

prakticky nefungoval a jeho funkce nebo reakce byly spíše směšné. Lidi ve funkcích říkali, 

že extremismus, neonacismus není problém. V roce 94 za extremisty označili třeba i Děti 

Země. Pak jsem s pár lidma z Hostu odešli, protože už to tak nefungovalo, odešli jsme ale 

bez materiálů. Začali jsme ty věci dělat od začátku, od roku 2000 jsme pod Tolerancí 

(Tolerance a občanská společnost – pozn. autora). Vše opět evidujeme, řekl bych, že 

informace máme často lepší než policie, protože jsme byli na všech akcích, viděli jsme 

věci z jiných míst. U policie si jednotlivé regiony informace nepředávaly. 

Co vlastně dělala nebo dělá Tolerance?

Převážně monitoring a archív, sem tam podáváme informace. Nepomáháme obětem, to 

dělaj jiný. Pomůžeme třeba tím, že když se někde něco stalo, tak jenom jestli toho člověka 

třeba neznáme.

Jak sháníte peníze?

Máme převážně nepravidelné zdroje na monitoring, pak třeba ještě granty na jiné aktivity. 

V zásadě je to tak, že my máme schopnosti a zdroje informací a někdo jiný z nevládních 

organizací schopnost sehnat peníze, ale už nemají ty zdroje…archívy atd.
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Předpokládám, že to jsou větší neziskovky jako třeba Člověk v tísni, Romea….?

V podstatě to funguje tak, že oni nemaj takovou kapacitu. Když se třeba něco stane, tak nás 

kontaktujou kvůli informacím. Nebo maj třeba grant na nějakou vzdělávací aktivitu třeba o 

neonacismu, extremismu, tak nás tam pozvou. Nebo dělaj nějakou publikaci a chtěj, 

abychom s nima při její realizaci spolupracovali. 

Fungují ještě nějaké organizace jako vy? 

No třeba In Iustitia, nebo Romea. V zásadě i Člověk v tísni, ale oni nedělají monitoring, 

nemají žádný archív informací. Dělají spíše multikulturní vzdělávání. Pak mají za sebe 

vydavatelskou činnost a tím pádem si ty ve správních radách myslí, že Člověk v tísni má ty 

lidi, který jsou specialisti.

Vadí ti, že Člověk v tísni je brán za specialistu?

Ne, jenom mi vadí, že když dostanou peníze na tyhle aktivity, tak by je měli dělat velmi 

intenzivně. To znamená, že když dostávaj peníze na extremismus nebo jeho sledování a 

tím, jak je problematika extremismu složitá a nebezpečná, tak by na to ta organizace měla 

vyčlenit peníze, aby třeba měla někoho, kdo to bude sledovat třeba 3,5,7 let a tam to není. 

Je to tak, že oni něco napíšou a dostanou grant, pak si s tím někdy nevědí přesně rady. 

Myslím si, že to není úplně nejideálnější stav, který je v tom sektoru. Mělo by se to 

sjednotit nebo rozdělit na jednotlivý věci, a když se vyhlásí nějaký aktivity, tak by je měli 

dostat spíš ti, co to dlouhodobě dělaj a ne, že někdo napíše, že bude dělat něco proti 

rasismu, ale třeba 5, 10 let proti tomu nic nedělal a dostane ty peníze. 

Myslíš tedy, že by se to nemělo dělat podle toho, jak dobře umí někdo napsat projekt, 

ale podle toho, jak dobře rozumí té problematice?

Já si myslím, že by to mělo být skloubený. Asi by se na to chtělo podívat, tak je tu nějaký 

výsledek a 30 procent jsou realizátoři a 70 procent je administrativa. A teď jestli by to 

nemělo být v opačném poměru. Ve chvíli, kdy by se to obrátilo, by věci vycházely v lepší 

kvalitě. Ty lidi by se víc scházeli, tím, že by na to bylo víc peněz, tak by o těch věcech 

mluvili víc do hloubky. Dávaly by se peníze třeba na různý překlady nějakých zajímavých 

materiálů. Výrazně by se to pozměnilo, o tom jsem přesvědčenej. Na základě toho, že to 

tak není, je tu silná Antifa. Protože nevládní organizace nenašly nějaký společný cíl, a 

když někdo dostane peníze, tak si řekne, mám peníze a jede pořád stejný věci. To ten 
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nevládní sektor nepochopil. V týhle oblasti je to tak, že nespolupracují tak, jak by to podle 

mě mělo fungovat. 

Myslíš si, že je to tím financováním? Na čem nejsou schopné se ty neziskovky 

dohodnout?

Tady je jedna taková propast. V zásadě ti kteří rozhodují o těch penězích, to znamená 

řádově tak 10, 15 nadací, tak nějakým způsobem, že jsou schopny najednou vyhlásit granty 

na nějaký aktivity jako rasismus, extremismus a najednou si myslí, že už to téma bude po 

nějakou dobu řešený. Pak najednou dva roky prázdno, řeknou, že mají nějakou jinou linii. 

Mělo by to být ale kontinuální. Pravicový extremismus jede pořád. Jo, oni mají taky 

výpadky, ale jsou věci, který by měly být kontinuální. Je to spojený s ideologií, která se 

rozpoutala 2. světovou válku a pozabíjela strašně moc lidí. Teď je to tak, že si podle mě 

neuvědomujou, že by se to klidně mohlo opakovat. Jakmile by jich bylo hodně - pořád jich 

je málo - tak by víc zastrašovali a lidi by měli strach proti nim něco dělat. No, a kdyby jich 

bych najednou hodně, tak by odpůrců bylo ještě míň. 

To souvisí s tím, o čem píšu diplomovou práci. Proč si myslíš, že to u nás nefunguje 

třeba tak, jak se to v loni předvedlo v Drážďanech? Kde bylo obrovský množství lidí, 

kteří dali veřejně najevo odpor proti shromáždění nácků.

Tak v tom Německu to má tradici. Tam ty aktivity proti náckům jsou v řádu desetiletí. 

V Drážďanech už je to přeci jenom po několikáté. Pamatuju, kdy těch odpůrců tam bylo 

300-500 a bylo to malý. Až v posledních letech se proti tomu vyjádřilo velký množství lidí 

i v politický scéně na radnici. 

Myslíš, že u nás je to i tím, že se k tomu nevyjadřují zastupitelé, nebo že se do toho 

nezapojují?

Oni ti lidi, když třeba vidí, že do toho jde víc lidí, tak se třeba přidají. A v Drážďanech se 

k tomu nakonec podle mých informací přidala starostka Drážďan. Ona tam vyhrála 

Křesťanská demokratická unie a oni řekli, že proti tomu budou demonstrovat, takže tam

přišlo strašně moc lidí. Udělali živý plot, drželi se za ruce. Kdyby policie rozhodla, tak by 

zakročila i proti lidem, kteří byli pozvání oficiálně od radnice. Proto to neproběhlo.
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Myslíš, že u nás to může být tím, že u nás jsou v médích odpůrci považovaní za 

levicové extrémisty?

No ono je to taky tím, že ta scéna těch protestujících je nějakým způsobem  pestrá, protože 

zahrnuje různý organizace, jednotlivce. V Německu je to vlastně tak, že je tam jedna velká 

organizace Die Linke. Teď nějaké neziskovky, nevládky a pak jsou anarchisti. Kteří to 

mají většinou zvlášť, takže jsou tam jakoby dvě demonstrace. Takže v zásadě na většině 

místech je to Antifa a pak někde nějaká menší skupinka. My měli pochod při křišťálový 

noci a v Ústí se demonstrovalo. Je to na příští léta, jestli se ty věci nějakým způsobem 

promění. 

Ale ty aktivity se už objevují. Třeba V Ústí neonacisty nechceme.

No ty to tam zařídili tak, že zabrali všechny ty místa nebo si nahlásili demonstrace. 

Pořád tam není podpora oficiálních zástupců města?

Já myslím, že právě v Ústí jo. V Ústí byly odbory, primátor, v Ústí se to jakoby podařilo. 

Tam se našlo hodně lidí, kteří nějakým způsobem něco dělali. V Praze lidi mobilizoval 

pochod Majzlovou ulicí, a nebo pak vražda. Romy mobilizovala popálená Natálka. Celou 

dobu romská komunita, která je nejvíc ohrožovaná nejmíň reagovala. Sama se 

nemobilizovala. 

Co ty si myslíš o aktivitách antifašistický akce?

Záleží na tom, co konkrétně jaká buňka. V podstatě je to ideologickej antifašismus. Pro mě 

ideově je v mnoha věcech nepřijatelnej. Ale když se podívám na jejich webový stránky, tak 

to v zásadě dělaj dobře. Jsou ale v jiný pozici. Tím že nejsou oficiálně registrovaný, mohou 

x věcí publikovat. Což my nemůžeme. Jsou anonymní a je těžký na ně podat trestní 

oznámení. V zásadě tady ale bude a po celý Evropě je AFA. V mnoha zemích je aktivnější. 

Ale u nás co se týče počtu akcí, tak je asi taky nejaktivnější. V ostatních oblastech jako je 

třeba rasismus má u nás neziskový sektor celkem dobré postavení. 
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Co já vím, tak aktivit namířených přímo proti neonacistům je málo. Aktivity spojené 

s multikulturní výchovou, rasismem, se začleňováním minorit, těch je spousta. 

Málokdy je to konkrétně spojené s nacismem. Co myslíš?

Tak já moc nevím protože, my zvládneme tak 50 přednášek do roka. Nejsou na to lidi a 

čas, aby se dělalo víc přednášek. Na republiku je to málo. To jsou v zásadě aktivity 

prevence. Otázka je, jakej to má dopad. Nedávno byly volby na školách a projekty, které 

jsou zaměřeny na mládež, ukázaly, že je tam 8x větší sympatie k neonacistům než u 

normální populace. Asi se to teda minulo trochu účinkem. 

Nemyslíš, že je to věkem?

Určitě je to věkem, mladý lidi mají radikálnější názory. Ale taky je to neznalost. Oni si pod 

tím představí, že se demonstruje proti Cikánům. 

Máš zkušenosti s přímou konfrontací s neonacisty? Jsi bit za to, co děláš?

Je to tak, že oni časem zjistí, co kdo dělá. Pak jsou výhružky na netu, častěji ještě na 

demonstracích. Jakmile tě znají, tak pak už je toho hodně. To se nedá spočítat. Tak 

vyloženě napadení, když nepočítám kopnutí nebo plivnutí, tak těch bylo do desítky. 

Myslíš si, že strach z napadení může ovlivnit zapojení neziskovek do boje proti 

neonacistům?

Myslím si, že určitě. Lidi cítí, že je to nebezpečný. Takže to nechtějí dělat. A pak když 

ještě neziskovky dostanou ty malý peníze. A chtějí se k něčemu vyjádřit, tak si přizvou 

nás, abychom se vyjádřili my za ně. A jsou vykrytý. My uděláme besedu, ale vy tam 

budete focený. Nebo publikují tím způsobem, že publikují nás. 

Co si myslíš, že ještě práci neziskovek komplikuje? Kromě strachu a peněz?

Lidí je málo. Ale časopisů, článků nebo knih už je hodně. Ale tohle nastudovat, číst 

webový stránky a vědět, co se děje, už je těch informací strašně moc. Ta problematika je 

široká, celkově jí pojmout není jen tak. Miroslav Mareš, který je takový nejaktivnější, řekl 

před rokem a půl, že už nebude dělat soudního znalce, protože mu vyhrožovali a taky 

proto, že už není schopen tu scénu sledovat. Především tu hudební. Což dělá třeba 3tisíce 

CD. A taky jiná věc, lidi si myslí, že my, co to děláme, za to máme spoustu peněz. Ono je 

to sice papírově priorita vlády nebo ministra vnitra, ale ty peníze do toho nejdou. Třeba 
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kampaň proti rasismu nebyla letos vůbec vyhlášena. Ono se sice škrtá všude, ale v téhle 

oblasti se bude škrtat vždycky, protože lidi si nebezpečnost tohohle problému 

neuvědomují. Poslanci s nimi nepřicházejí do kontaktu. Dělal to maximálně senátor 

Štětina. Ale jsem přesvědčen, že naprostá většina senátorů a poslanců jsou naprosto 

odříznutý od týhle reality. Janov je toho důkazem, kdyby si to uvědomili, tlačili by na to, 

aby se to řešilo. Za Janov nebyl nikdo stíhán. Pouze za napadení mě. Všechny razie přišly 

až po Natálce. Pořád to podceňovali, nejvíc to podceňoval Ivan Langer. Pak se najednou 

rozhodl, že to zakáže. Vůbec to neměl připravené, a proto prohrál u soudu. V důsledku 

toho šla DS do voleb a my všichni jsme ji zaplatili 750tisíc. To byla chyba Langera. 

Dostali prachy a pak to nastartovali. Teď už je ale situace taková, že se konečně rozjeli 

policejní razie, ta scéna nemá dost peněz, nedělají se koncerty, byly zatčeny její špičky, za 

který nemají stejně kvalitní zástupce. Některý to hodně zadlužilo. Je jich hodně ve vězení. 

Ta scéna je zásahy zvenčí nebo od police poznamenaná. Teď se čeká, jestli se budou 

schopni dát uvnitř dohromady. 

Jak si myslíš, že ovlivnil zákaz DS její voliče? 

Očekávalo se, že se přejmenují. Já si ale myslel, že jim zabaví peníze. Nebo, že jim je 

aspoň zkontrolují. Ale podle dopisu Petřivalskýho (kanidát DSSS do poslanecké sněmovny 

– pozn. autora) použili peníze na kauci do voleb do poslanecké sněmovny. 

Myslíš si, že přijde další pokus o zákaz DSSS?

Já myslím, že ne.

A v čem je tedy DSSS jiná?

Už si nedovolí tolik podporovat to násilí. Ale Vandas je nácek. On nikdy nebude mluvit o 

nacionálním socialismu, i když jednu dobu už DS o národním socialismu mluvila. Pak ale 

zjistili, že to je moc a snažili se očistit. Ale Vandas byl na setkání rady časopisu Republika, 

kde se hajlovalo. Zná Kebzu a ví, že má vytetovaný SSáky na rukou. Podpořil lidi 

z Národního odporu u soudu. Patrik Vondrák i Michala Doupová členka DS má kolem 

pupíku vytetovaný nacistický heslo. Vondrák se setkává se starými vojáky SS na různých 

srazech. Vandas přijde na mítink a zná tam lidi z tohohle prostředí. Ale bude mluvit jako 

že on ne. On se to snaží bagatelizovat a pořád říká, kdo je tady neonacista? A v tomhle by 

měli zapůsobit novináři a všechno to rozkrýt. 
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Jak hodnotíš spolupráci státu a neziskovek?

Vzhledem k tomu, že už to děláme dlouho, tak se s lidma z MV ČR známe. Ta spolupráce 

je taková jako…

Berou vás jako relevantní partnery?

V zásadě jako jo. Ale tím, že jsou státní orgán, si to pak stejně udělají podle sebe. Oni 

nesou zodpovědnost a nás zvou na různý stoly. A snad to nějaký výsledky má. U nás máme 

výhodu, že ta situace není tak zlá jako v okolních státech. Ale máme tady hrozně moc 

mladých nácků. Ta neonacistická subkultura je silná. Politická část moc velkou podporu 

nemá. 

Díky za rozhovor a užij si Indonésii.

Taky dík a ať ti to dobře dopadne.
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Příloha č. 4 – Rozhovor s Klárou Kalibovou (IN-Iustitia)

Dobrý den. Už jsem vám představoval záměry své diplomové práce a náš rozhovor by 

měl být o tom, jak reaguje občanská společnost a neziskové organizace na 

neonacismus a pravicový extremismus obecně.  

Nijak 

Aha. Už jsem se setkal s problémem, že zde není velké množství aktivit ze strany 

neziskového sektoru. I navzdory tomu, že jsem očekával aktivitu občanské společnosti 

po událostech v Janově a Vítkově, tak musím říci, že reakcí moc nebylo. 

My jsme také částečně čekali, že se bude něco dít, nebo jsme doufali, že by tyto incidenty 

mohly s něčím pohnout, protože když se podíváme ještě hodně dávno, tak takových věcí se 

stalo více a první demokratická anitifašistická organizace vznikla už na základě vraždy 

Filipa Venclíka a vznikla potřeba institucionalizovat antifašistické a protirasistické 

aktivity. Ale to, že se nic moc nyní neděje je nedostatkem elit v české společnosti i 

v oblasti demokratického a vlastně i nedemokratického antifašismu. Když si vezmeme 

Antifašistickou akci, která stojí a padá s jedním ideologem, tak to také není ideální stav. 

Dochází tam nyní k určité generační výměně a místo toho, aby tam přišli noví lidé 

s novýma myšlenkama, tak pořád čekají, že je někdo povede. Nevládní sektor odráží pouze 

stav české společnosti. A pokud se nebudou lít peníze do nevládního sektoru, nikdy se tu 

nic nezmění. Jediná organizace, která se tomuto věnuje nebo alespoň monitoringu krajní 

pravice je Tolerance a občanská společnost. Jediná další, která se věnuje péči o oběti 

rasistických trestných činů, je moje organizace. Ostatní si vždy udělají nějaký projekt a 

využijí nějaké mezinárodní nebo i české fondy, ale v okamžiku, kdy tu peníze nejsou, tak 

v té aktivitě nepokračují. Tolerance a občanská společnost ten monitoring dělá, ať už se 

jim peníze sehnat podaří či nepodaří. I když v současné době už toho má i Ondřej Cakl po 

15ti letech dost.  

Ondřej Cakl tvrdí, že s monitoringem krajní pravice končí už minimálně 5 let, ale 

když jsem s ním před několika dny mluvil, tak opravdu říkal, že bez peněz to už 

prostě dělat nejde.

Opravdu nejde, zvlášť když vidíte, že se na tématu krajní pravice živí spousta 

koordinátorů, jako třeba Člověk v tísni a možná se vám bude zdát trochu radikální, to co 
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říkám, ale Ondřej to tvrdí taky, ale nevím, proč by lidé, kteří o tom něco ví, měli živit ty 

ostatní. Ty peníze v tom sektoru nejsou a jsou tam jen pro tzv. koordinátory a ti budou 

koordinovat kdykoliv a cokoliv a je jim jedno, jestli je to antifašismus nebo pomoc obětem 

nebo nějaké prodemokratické aktivity, ale když jim zavřete kohoutek toho platu, tak skončí 

a půjdou kamkoliv jinam, do vládního sektoru, třeba i do komerční sféry. Dávno už to není 

tak, že by neziskovej sektor měl v sobě lidi, který chtěj s věcma něco dělat. A podle mě je 

to do určitý míry legitimní, nejsme už v 90. letech. Ani jeden extrém není ideální, ale to, co 

teďka vidíme, jsou lidi, který se nejdřív ptají po penězích a pak po tom, co se vlastně bude 

dělat. 

Jsme znovu u Antify, která už to dělá x let a prakticky zadarmo.

Já se s Antifou rozcházím hlavně ve dvou věcech a to je apolitičnost a užití násilí. Pokud se 

bude Antifa profilovat tímhle způsobem, tak jsou možnosti spolupráce de facto nulový. 

Nemůžu jim ale upírat to, že to ty lidi dělaj s nějakým entuziasmem, že to dělaj zadarmo a 

mají obrovskou sílu. Na druhou stranu jsou zvýhodněný v tom, že v zásadě nemaj obličej. 

Lidi, který se v demokratickým antifašizmu angažujou, tak dřív nebo později musí 

ztotožnit svůj obličej s ideami tý organizace, ve který pracujou. Pak je ale ten konkrétní 

člověk označenej za veřejnýho nepřítele krajní pravice. A tohleto si leckdo rozmyslí. 

V tomto směru je Antifa do značný míry neodvážná, nechci použít zrovna slovo zbabělá. 

Já třeba nejsem člověk, který dává rovnítko mezi Antifu a neonacisty. Nemyslím si, že jsou 

to dva protipóly téže mince. Ale důvody proč je Antifa tak aktivní, jsou prostě ideologický 

stejně jako u krajní pravice. 

Když jsem se o tomhle tématu bavil s Ondřejem Caklem, tak upozorňoval na to, že 

zbabělí jsou v tomhle ohledu i neziskovky. Že když je třeba se v nějakém projektu 

veřejně k něčemu vyjádřit, chtějí, aby se vyjádřil Cakl nebo Kalibová.

To je pravda, já už jsem si to ale zhruba před dvěma lety vyhodnotila tak, že nechci kopat 

za jiný organizace. Hodně si těď dávám pozor, na čem budu spolupracovat a s kým. Zdá se 

mi to teď horší než komerční sektor. Tam aspoň všichni vědí, že jsou konkurenti. Kdežto 

tady se všichni tváří jako přátelé, který táhnou za jeden provaz. ale pak zjistíte, že každej 

má vedle toho jednoho provazu čtyři další. 
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Jak jste k tématice krajní pravice vůbec dostala?

Paradoxně přes Člověka v tísni. V roce 2002 jsem jako jedna z dobrovolníků Člověka 

v tísni pomáhala při povodních, pak jsem chvilku pomáhala rozjíždět Jeden svět na 

školách. Tam jsem se seznámila s Ondřejem Caklem a to koordinování bylo v tý době ve 

skrze nepříjemný, protože se vlastně jednalo o přetavování znalostí a aktivit někoho jinýho 

v produkty někoho dalšího. A Ondřej Cakl v tý době trpěl nějakou šílenou deziluzí 

z neonacistických koncertů a chrlil to tam v Člověku v tísni na nás nebohé koordinátorky. 

A já nakonec odešla z Člověka v tísni a začla jsem pomáhat v Toleranci. Dodělávala jsem 

si práva, no a potom jsem si nakonec založila svojí právní poradnu. Takže těch mejch 

zhruba pět let, analytických, na poli krajní pravice byla více méně odbočka. 

Vy jste známá svou kritikou na všechny strany, ať se týče vládní politiky, neziskovek 

nebo médií. Jak hodnotíte vládní strategii v boji proti extremismu?

No je třeba odlišit to, co říkám já a to, co říkají média. Já jsem napsala pár svých 

autorských článků nebo textů a rozhovory jsou většinou hodně zkrácený a není v nich 

všechno. Třeba ten inkriminovanej rozhovor, kdy jsem se vrátila po pár měsících z USA a 

hned po pár dnech volal někdo z Lidovek a já se vyjádřila v nějakým kontextu, ze kterýho 

oni vytrhly nějaký tři věty. A to pak narušuje vztahy, který já se státním sektorem mám, a 

beru to jako podraz ze strany novinářů. Chápu sice, že si máme dávat pozor na pusu a 

příště už to třeba neudělám. Ale jinak cílem naší organizace je se zrušit. To je rozdíl od 

těch ostatních. Jediný, který se chtěj programově zrušit, jsou gender studies. Ty počítaj 

s tím, že až bude nastolena rovnost mezi muži a ženami, tak zaniknou. Stejně jako my, až 

tady nebude rasová a jiná podobná nenávist. Já mám prostě výhrady k tomu, že neziskovky 

jsou vlastně za svý problémy rády. Když se budem bavit o vládní strategii, tak ty mý 

výhrady jsou více méně konzistentní. Mluvím celkově o koncepci extremismu, kterou já 

nerozporuju z hlediska politologie, ale pro naše účely je to termín, kterej je vágní a 

umožňuje státnímu aparátu extremismem nazývat cokoliv. A neexistuje k tomu ani 

pořádná response a ani experti politologové o týhle problematice pořádně nediskutujou. 

Tohle vadí třeba i Marešovi, kterej byl v pozici soudního znalce jako jeden mezi nikým a i 

kvůli tomu - aspoň tak si to já vysvětluju - na tuhle pozici rezignoval.  Protože on jako 

jedinej měl určovat, co je a co není trestný. Taky mně vadí snaha Ministerstva vnitra 

pojmout pod sebe úplně všechno, nejen represi ale i veškerý preventivní aktivity, i pomoc 

obětem. Pokud si totiž Ministerstvo vnitra vezme i pomoc obětem, tak bude existovat jen 
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jedinej zdroj peněz a zavřou se kohouty organizacím, který tuhle oblast berou vážně. Což 

je Tolerance a my, protože my dlouhodobě říkáme, že si peníze od vnitra nedokážeme 

představit jako zdroj financování našich aktivit. Konkrétně v případě mý organizace, která 

poskytuje právní pomoc obětem napadeným z důvodů rasy, barvy pleti, etnickýho původu, 

ale i třeba příslušnosti k subkultuře, by to totiž znamenalo, že ztratíme důvěru alternativní 

mládeže a migrantů, a to je tak vysoká cena, která se nám platit nechce. Mám zkušenosti i 

z organizací, co pracují s cizinci a Ministerstvem vnitra, kdy to fungovalo tak, že všechny 

neziskovky pracující s uprchlíky byly placený z uprchlickýho fondu a jakmile začly vnitro 

nadmíru kritizovat, tak jim ty kohouty zavřelo. A ty organizace prostě skončily. A státu je 

to jedno. Ten se primárně nezajímá o lidi. Ty si přerovnaj šanony, udělaj si čárku, že 

dotační program maj a jestli to má smysl, tak to je nezajímá. Hezky je to vidět třeba 

s narůstající krizí, kdy se seškrtaly peníze nevládnímu sektoru, ale na druhý straně zůstal 

počet úředníku, který byli alokovaný k tomu, aby to čerpání dotací kontrolovaly, což pak 

dopadá tak, že těch pár nešťastnejch, na jednu stranu šťastnejch, že peníze maj, je daleko 

víc kontrolováno, až je to absurdní. Leckterej člověk z komerční sféry nad tím kroutí 

hlavou. A abych já zaměstnávala koordinátora jenom na to, aby komunikoval 

s ministerstvama a řešil byrokracii, tak to fakt ne. A co je ještě horší, stát nezvládá zajistit 

sociální služby ani personálně ani profesionálně, takže to za něj dělaj neziskovky, který se 

paradoxně o to, aby to mohly dělat, musí ucházet. Myslím si, že na jednu stranu je tohle i 

chyba samotnýho nevládního sektoru, kterej se měl už dávno na tohle vykašlat a shánět 

finanční prostředky jinde nebo jinak. 

Myslíte si, že to v Čechách jde?

Podle mě nejde.  

Co mají teda ty neziskovky dělat?

Co neziskovky? Ale ty lidi, co maj dělat? Nezikovky stejně zaniknou. Když jsou všechny 

sociální služby de facto realizovaný neziskovýma a nemluvím teď o těch watchdog 

organizacích, který ještě nějakým způsobem ty peníze od dárců nějak seženou, problém je 

spíš s těma poskytovatelema sociálně právních služeb. Když si vezmu mojí klientelu, která 

je všem ve skrze nepříjemná, tak na tu žádný individuální dárci nedaj. Pak všichni dělaj, 

jee, co se to stalo Natálce, ale je to pěkný pokrytectví.  
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A kde teda bere In Iustitia peníze?

To je právě tajemství In Iustitia. Vzhledem k tomu, že máme jednoho zaměstnance na plný 

úvazek a minimální mzdu, což je právník se 7lety praxe, tedy já, jednoho dalšího na 

poloviční úvazek, pak ještě jednoho na poloviční úvazek a polovičního koordinátora a to je 

vše. Takže jsme schopný udělat poměrně dost práce za málo peněz, ale je otázka, jak 

dlouho. Protože mě už to v zásadě nebaví. Neziskovej sektor i občanská společnost podle 

mě takhle mrhá prostředky, a přitom jsou v neziskovým sektoru obrovsky kompetentní a 

schopný lidi i na příklad mezi právníkama, a pak, když se koukneme na ministerstva, tak ty 

lidi tam dělaj jednu chybu za druhou. Když si vezmem třeba první pokus o zákaz DS, tak 

to člověk nemusí bejt žádnej koumes, aby zjistil, že čtyřstránkovej návrh, z toho jedna 

stránka titulní opravdu není dobrej a v rámci ministerstva nezafungoval vůbec žádnej 

opravnej mechanizmus. Ten člověk nebyl potrestanej, nebyl mu sníženej plat, což je 

ohromě demotivující. A my pak živíme právníky MV, který nejsou schopný vyprodukovat 

solidní návrh. 

Zmínili jsme se už o vaší kritice vlády i neziskového sektoru a co váš názor na 

působení medií v téhle oblasti?

Já jsem u neziskovek schopna najít i pozitivní stránky bohužel ne v tom našem oboru. 

Co říkáte situaci, že v oblasti krajní pravice působí tak málo neziskovek?

Protože se lidi bojej. Já jim to nevyčítám, ale je to asi strach a neznalost. Ono není 

jednoduchý se v problematice krajní pravice orientovat. Abych pravdu řekla, ani mě už 

nebaví se vyjadřovat k problémům extremismu, protože si myslím, že je to marginální 

problém. Větší pozornost si myslím je třeba věnovat právě těm obětem zločinů z nenávisti. 

Nám, mně i Ondřejovi, jde primárně o kvalitní služby, ať nás či státu, a proto obě naše 

organizace produkovaly minimální množství nějakých psaných výstupů. A stejně všechny 

články jinejch nevládních organizací většinou pořád operujou se jmény Cakl a Kalibová. A 

teď my teda jdem, což možná bude znít hnusně, takovou cestou hraní si na svým písečku. 

Šimon Pánek kdysi řekl, že charita je byznys, což se mě tenkrát hrozně dotklo, ale má 

pravdu. Myslím, že je čas si přiznat, že není pravda, že se máme všichni v neziskovém 

sektoru rádi. Nemáme. A ještě v tý oblasti nejsou peníze, který by tam neziskovky lákaly. 

Neexistujou fondy alokovaný ani na pomoc obětem ani na extremismus. Samozřejmě jsou 

programy třeba na Romy, kam se daj částečně tyhle aktivity schovat, ale tam my jsme 
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zatím neúspěšní, protože jsme noví a neznámí. Když vezmeme třeba monitoring, tak tam 

možná stačí jedna organizace. Ale co je ještě zanedbaný, je nějaká koncepčnější výchova 

k toleranci, která by měla smysl a šla by nějakým směrem jako v západních zemích. Tady 

třeba Ministerstvo vnitra a Ministerstvo školství, který to přebírá, který já kritizuju, tak u 

nich je to nejvíc vidět. Oni dělaj represi, ale i prevenci, ale dělaj to většinou jenom u svejch 

zaměstnanců nebo ve svejch složkách a to MV pod sebe stahuje agendu, kterou by měly 

mít jiný ministerstva. To je jako když si Hajšman nebo OAMP na vnitru pod sebe stáhli 

oblast kultury cizinců, to je podle mě absurdní. To není ideální, aby se to tam takhle křížilo 

a všechno mělo pod sebou vnitro, protože pak nebudou podpořený organizace, který nejsou 

státně konformní. Nebo spíš vnitrácky konformní. 

Jak hodnotíte spolupráci s ostatními neziskovkami?

My jsme organizace, která bude muset asi vždycky spolupracovat s nějakou velkou 

organizací. Mě třeba mrzí, že často jsme jen nějakou velkou organizací využívaný jako 

experti, kdy ta organizace dostane nějakej grant, velkej balík peněz, a my pro ně za nějaký 

drobky děláme práci. Když vezmu třeba spolupráci s Člověkem v tísni, tak třeba v roce 

2002 jsme tam s Ondřejem měli nějaký lidi, kterým jsme věřili, ale pak s generační 

výměnou je to jiný. My jednak teď ty lidi neznáme a druhak tam nevidíme to potřebný 

nasazení. Člověk v tísni se vlastně nikdy nepral za to téma a to třeba druhá pověstná 

kampaň Neonácek, chcete ho?, která měla navazovat na tu převzatou Be kind to your local 

nazi, kterou my jsme nejdřív kritizovali vnitřně a v rámci Člověka v tísni, ale ty 

koordinátoři to moc v potaz nebrali. Ondřej třeba předem říkal, že to bude průser, no a on 

to pak průser byl. Oni taky třeba říkali, že my to přeháníme. Například ty bezpečnostní 

hrozby, protože součástí tý kampaně byly i přednášky no a ty samozřejmě navštívili 

příslušníci krajní pravice. Což nás ohrozilo, protože na tom panelu jsem si měla sednout já, 

Ondřej, Leo Pavlát - ředitel židovskýho muzea a ještě někdo a oni nebyli schopný vykázat 

asi osm nácků, který to totálně rozhodili. Tak my jsme to prostě zastavili. Teď jsme si teda 

nastavili nějaký obecný standardy, který když nesplněj, a nejenom Člověk v tísni ale i 

ostatní NNO, tak s nima do spolupráce nejdem. Nejsme ochotný totiž dávat všanc naše 

jména a naše obličeje. My prostě potřebujem odbornou spolupráci, pokud si někdo myslí, 

že je tady potřeba dokola ukazovat, jak vypadá nácek, tak to je podle mě nesmysl. 

Nepotřebuju, aby 12tiletý děti poznaly na ulici nácka, což je vzhledem ke změnám image 

stejně blbost a to jak ukazuje nácky třeba Člověk v tísni je stejně pasé. I kvůli tomu třeba 

na takovejhle věcech spolupracujem, protože buď to udělá Člověk v tísni sám a bude to 
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úplnej průser nebo si na to s nima sednem a zkusíme to posunout někam blíž k realitě. 

Proto tam třeba Ondřej šel, vzal tam nějaký fotky z našeho archivu a ukazoval jim, tohle je 

současná image neonacistů a oni mu stejně řekli, že si na Barandově půjčej kanady a 

bombra a udělaj to po svým. Kromě toho, že ta kampaň měla nádech rasismu a xenofobie, 

trapně je to zesměšňovalo, ale hlavně to zesměšňovalo autory toho klipu, protože to 

ukázalo, že vlastně nevědí, o co jde. A to navodilo úplně falešnou iluzi mezi mladýma 

lidma, který o tom zas tak moc nevěděli. Dokud budem krajní pravici spojovat jenom 

s vypitejma, holejma hlavama, tak se ta společnost nikam neposune. Naopak to tu 

společnost oslabuje v tom se bránit nebo být proaktivní. 

Jak hodnotíte postoj médií k problematice krajní pravice?

No my teď připravujeme uzavřený seminář pro postkomunistické novináře ze Slovenska, 

Maďarska, Bulharska a Makedonie, kterej bude o krajní pravici a Hate crime a bude to o 

zodpovědnosti novináře. Novináři se daj rozdělit do několika skupin, některý k tomu 

přistupujou zodpovědně, některý k tomu přistupujou tak, že všemu rozuměj, a některý, což 

je podle mě ta nejhorší varianta, to vůbec nezajímá a píšou o tom, protože to dostali za 

úkol. V český novinařině bohužel chybí jedna generace novinářů, která by přemostila ty 

z konce roku 89 a ty nový media, který to okamžitě nastartovaly po revoluci. My se třeba 

snažíme sehnat někoho, kdo by na tom semináři povyprávěl o etice a takových lidí je tu 

málo. Tady až na výjimky neexistuje nějakej žurnalistickej vzor nebo nějaký prestižní 

medium. A bohužel je tady normální, že třeba moje spolužačka, která neví nic o Rusku a 

neumí ani slovo rusky se stane zástupkyní šéfredaktora zahraniční rubriky se specializací 

na Rusko. Většina tištěnejch deníků je pravicově konzervativních a píšou všichni zhruba to 

samý. A jiný média typu A2 nebo Respekt jsou natolik odtažený od mainstreamu, že je 

nečtou ty lidi, který bychom potřebovali. A podle mě ta kontroverze nemá bejt 

v okrajových mediích, ale právě v těch mainstreamovejch. Pak jde třeba o to, jestli chceme 

mít novináře - experty na extremismus. Někde to třeba funguje viz. Švédsko, ale podle mě 

jim to moc nesluší. Ale myslím si, že by měli být schopný informovat korektně a hlavně 

zodpovědně. Oni tvrdí, že píšou, protože to ti čtenáři chtěj a naprosto rezignovali, že i oni 

vytvářej to, co ti čtenáři chtěj. Čas od času sledujeme i nějaký novinářský excesy jako 

třeba informování Mediafaxu o neonacistický demonstraci jako o sešlosti mladých lidí 

bojujících za svobodu projevu, anebo se snažíme o odstranění některých zpráv třeba 

z webu viz. klip Národní strany, kterej třeba Česká televize odmítla odvysílat, ale zůstal na 

zpravodajských serverech. 
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Vy jste ale zároveň kritizovala přístup medií k informování o DS před volbami.

Ano, tiskový zákon říká, že mediální prostor, vyhrazený politické straně, by měl odpovídat 

její voličské základně, ale na tohle média kašlou a kašlaly vždycky. Úspěšnost médií se 

hodnotí podle prodeje nebo počtu kliků na internetu. Je to smutný, ale není tady nikdo, kdo 

by tohle kritizoval. Kdybyste se mě teď zeptal, který medium informuje dobře o krajní 

pravici, tak řeknu, že všechny informujou povrchně. Různý excesy jsou u většiny z nich, 

ale problém je v tom, že potřebujeme nějaký koncepčnější uvažování o těch tématech. 

Informovat o tom, že se v Horní Dolní sešlo 30 nácků a zapěli si tam rasistický písně, to je 

hezký ale neobsáhne to tu skutečnost bezpečnostní hrozby. Já si myslím, že by se nemělo 

tak intenzivně informovat o střetech a setkáních krajní pravice. A spíš přemýšlet o tom, 

kde co zveřejním a jak to zveřejním. A co nejvíc hájit zájmy těch obětí. Myslím si ale, že 

situace s médii se zlepší nejdřív za 20, 30 let. Tady nejde o techniku psaní, ale spíš o 

nějakou výchovu novináře. 

Jak se vám jeví celkový postoj občanské společnosti k problematice krajní pravice a 

kdy si myslíte, že občanská společnost veřejně projeví svůj názor, jako tomu bylo 

třeba v Drážďanech, kde se vedle sebe sešli politici, zastupitelé, umělci, řadoví občané 

i třeba Antifa?

Nikdy. A to z více důvodů. Situace v Drážďanech je specifická. Je super, že se jim to tam 

podařilo. A ten protest byl výsledkem obrovský snahy celý Drážďanský společnosti. Ani 

v Drážďanech to takhle v minulosti nefungovalo a ty protestující neziskovky tam byly 

stejně jako u nás dávány pod jednu hlavičku s militantní Antifou. Tady taková proaktivní 

organizace není. My jsme jako pomáhající nebo poskytující služby, ale chybí tady 

organizace, která by dlouhou působila proaktivně a prodemokraticky, což zní sice jako 

vyprázdněný klišé, ale ta organizace by prostě měla bejt vždycky o krok dál než oni, což je 

dneska obráceně. My bychom třeba tohle dělat chtěli, ale zatím to vidíme spíš výhledově. 

A v Německu je ještě situace jiná v tom, že děs z toho, že by se k moci mohla zase dostat 

krajní pravice, je tam daleko větší. A nikdo si nedovolí zůstat k tomu netečnej. 
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Příloha č. 5 – Rozhovor se Zdeňkem Ryšavým (Romea)

Jak dlouho se Romea zabývá tématikou pravicového extremismu a co jí k tomu 

vedlo?

Ono se to tak různě prolíná, ale intenzivně jsme se tím začali zabývat zhruba v roce 2008. 

Předtím jsme samozřejmě různě reagovali na tuto problematiku, ale intenzivně jsme se tím 

začali zabývat v polovině roku 2008, kdy se tu objevila DS. Předtím totiž náckové Romy 

k tý politický činnosti moc nevyužívali. Sice na ně útočili náckovský skupinky od začátku 

90.let, ale až teď to začali dělat politicky. I když tady byla předtím Národní strana, kterou 

nepovažuju za neonacistickou nebo Sládkovci, ale to vlastně ještě nebyla Romea. Takže ty

nepočítám. Ten impulz byl tedy to, že DS zneužívala tu romskou kartu v politických 

snahách. Bylo to třeba to, že se někdy v červnu nebo v červenci sešli zástupci DS 

s místostarostou Litvínova a de facto s ním jednali. My jsme vlastně DS začali sledovat, 

když se napojila na tu neonacistickou scénu. A když tady byly snahy tenkrát zakázat 

Nárosní stranu, tak jsme říkali, jo dobrý ale podívejte se na DS. Ale v té době je nikdo 

neznal. U nich ale bylo nebezpečí, že opravdu získají nějaký voliče na rozdíl od Národní 

strany, která byla de facto virtuálním subjektem. Ty sice křičeli na internetu, ale pak se jich 

na demonstraci sešlo pět, deset, to bylo všechno. 

Jaké jsou konkrétní aktivity Romea v této oblasti.

Hlavně mediální. Spolupracujeme s Tolerancí, s Ondřejem Caklem a zveřejňujeme různé 

informace. 

Jiné aktivity nerealizujete? Například preventivní?

Jo preventivní aktivity děláme, ale nejsou přímo spojený s neonacismem. Pak máme i další 

projekty, který nejsou zaměřený proti neonacistům, ale je to třeba pomoc obětem HATE 

CRIME. A tam neonacisté můžou být jako potencionální pachatelé. A ve velké míře jsou. 

Takhle aktivita probíhá ve spolupráci s In-Iustutia?

Ano a s Českým helsinským výborem a s Markusem Pape.
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Spolupracujete i s jinými NNO?

Ještě jsme dělali takový manifest na podporu slušnosti a tolerance ve spolupráci se Slovem 

21. 

Existují ještě nějaké jiné romské organizace, které na tomto poli působí?

No v roce 2009 byly snahy různých spíše neoficiálních uskupení něco dělat. Ale pak to šlo 

zhruba od toho Janova dolů. Pak byl ještě Přerov, který byl zaměřený proti romské 

komunitě v té oblasti. Ale už to nebylo tak masivní. V Přerově bylo zhruba 400 lidí 

v Janově tak kolem tisícovky. Pak ještě třeba v Krupce. Takže v tom roce 2009 ty snahy 

byly, ale byly spíš virtuální.

To tedy nebyly akce neziskových organizací ale spíše neoficiálních místních skupin?

Přesně tak, místní neoficiální skupiny jako třeba Gipsy radical. Ty dělali třeba monitoring 

nebo třeba nějaký zesměšňující aktivity.

Proč si tedy myslíte, že jiné “romské“ neziskovky nic nedělají?

Protože na to nikdo nedává peníze. Kdyby na to byly peníze, tak to bude dělat spousta 

neziskovek. Ani my na to de facto nemáme peníze. My jsme měli peníze v roce 2009 

z Kampaně proti rasismu, která letos není, pak jsme měli část peněz z NROS na nějakou 

medializaci. EU na tohle samozřejmě peníze nedává. 

A co tedy říkáte tomu, že boj s extremismem je prioritou české vlády a peníze pro 

neziskové organizace nejsou?

V momentě, kdy to byla priorita české vlády, v tom roce 2009, tak nějaké ty peníze byly. A 

to byla ta Kampaň proti rasismu. V roce 2010 Kampaň proti rasismu není, prioritou vlády 

to zůstalo dál. Víme, jak to bylo, že jo, vláda končila a tahle vláda je otázka, jestli to 

nezůstane jenom na papíře. Ministerstvo vnitra zřídilo nějaký Task force , který byly spíš o 

nějaký výměně informací. Ale my měli spíš pocit, že jednosměrný. Že my jsme jim říkali 

ty věci a oni nám na spoustu dotazů odpověděli, to vám říct nemůžeme, to je tajný. Nikdy 

předtím ale takováhle spolupráce s MVČR nebyla, tak zaplať pánbůh aspoň za to. Ale 

otázka je, jestli Task force budou vůbec pokračovat dál. 
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Takže ta spolupráce se státem je pouze na bázi předávání informací?

V roce 2010 de facto jo. V roce 2009 byla i finanční podpora ze strany státu a Ministerstvo 

vnitra bylo ochotný nám naslouchat a nejen to ale třeba i Kocáb. Tam fungovala taková 

skupina Ad hoc, která se svolávala, když se něco dělo a jíž jsme byli členy. 

Co jiného kromě nedostatku peněz vás brzdí?

Málo lidí, ale to s tím souvisí. 

Nedostatek lidí tedy znamená, že zadarmo to nikdo dělat nebude?

No ze začátku to zadarmo třeba někdo dělat bude, ale dlouho to nevydrží. Má přeci jenom 

náklady na to jezdit na demonstrace, pak se samozřejmě to nebezpečí zvyšuje a ten člověk 

by podle toho měl být ohodnocen. 

Co třeba atmosféra strachu, kterou kolem sebe neonacisti šíří, ovlivňuje ta nějak vaší 

práci?

To si nemyslím, zatím asi ne.

Nesetkal jste vy nebo vaši kolegové s nějakou fyzickou konfrontací?

Setkali, setkali, já nevím, třeba když jsme natáčeli nějaký demonstrace. Toho jednoho 

kolegu tam honili a tak. Nebo na mítinku DS dělali problémy, ale kromě toho, že pan 

Kotáb občas něco o nás napíše na netu, a že na nás chce podat trestní oznámení, tak mne 

nic jinýho nenapadá. Oni mají zafixovaný, že proti nim něco dělá jenom Cakl a Kalibová, 

takže my jsme tam inkognito.

Co by vám tedy pomohlo ve vaší práci?

Určitě by nám pomohly peníze od státu, ale je otázka do jaké oblasti. Mám na mysli třeba 

pomoc obětem. Na druhou stranu nějaký monitoring nebo medializace jejich akcí má do 

určitý míry opodstatnění. Ale nemá cenu jim dělat nějakou reklamu. Je dobrý ty akce 

monitorovat a vědět, kdo tam chodí, což ale není tolik peněz. A podle mne důležitá je 

pomoc těm obětem a do tý dát peníze. A to teď stát nedělá. 
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Jak hodnotíte postoj médií v této problematice?

Teď vyšla taková analýza, dělal to Newton. Já si nemyslím, že je to tak špatný. Myslím si, 

že ty media až na pár excesů typu medailonek Lucie Šlegrové na TN.cz, nebo rozhovor 

s Filipem Vávrou v Mladé frontě nebo jedna zpráva z Mediafaxu o náckovský demonstraci 

v Neratovicích, kterou popsali jako demonstraci mladých lidí za svobodu slova a o tom, že 

tam byli nějací náckové, tam nebylo ani slovo. Až na tyhle excesy si myslím, že média o 

tomhle informují celkem v pořádku. Možná je rozdíl v regionálních denících, který v téhle 

oblasti nemají tolik znalostí. 

Co třeba automatické zobecňování v případě protidemonstrací, kdy média označují 

odpůrce neonacistů automaticky za levicové extrémisty?

To je něco jiného. Když se podíváme na to, jak se informuje o protiakcích, tak tam je to 

trošku tristní. Když si vezmeme třeba demonstraci na Náměstí míru, kterou organizovala 

Mládež proti neonacismu a kde bylo zhruba 200 lidí, tak o tom média informovala jenom 

okrajově. Kdyby tam byly náckové, tak jsou toho média plná. Větší pozornost médií 

přitáhla pouze aktivita V Ústí  neonacisty nechceme. Tam to ani nebylo braný, že jsou to 

levicový aktivisti. Otázkou je, když se to bere automaticky, že protiakce dělají levicový 

aktivisti, když pominu V Ústí neonacisty nechceme, jestli to vlastně není  pravda. Je pak 

škoda, když se v těchhle protináckovských aktivitách angažují subjekty typu Komunistický 

svaz mládeže, který má stránky komsomol.cz, tak prostě s těmi lidmi opravdu nechci mít 

nic společného. A pro mě ty aktivity oni shazují. Otázkou je proč se v tomhle neangažují 

třeba i pravicoví a levicoví voliči. 

Jaký vy máte názor na aktivity Antifašistické akce?

Je otázka v čem.

Tak dejme tomu ve všem kromě užití násilí.

Já si myslím, že odvádějí dobrou práci v monitoringu, tam jsou zatím nedostižní. A 

v pořádání protiakcí proti náckům do té míry, než užijí násilí, s čímž nesouhlasím. A 

s jejich názory na uspořádání společnosti mám taky problém. 
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Ještě mě napadá, že Antifa funguje už velmi dlouho a dlouho funguje zadarmo, proč 

myslíte, že takhle nemůže fungovat někdo jiný?

No protože jsou to nadšenci, že jo. Berou to jako svojí věc. Ale je otázka, jestli to dělají 

úplně zadarmo. 

Když se v této oblasti pohybujete, zaznamenal jste nějakou aktivitu neformálních 

skupin? Nějakých uskupení, která nejsou registrovaná jako neziskové organizace?

Moc toho neznám, je to třeba to V Ústí neonacisty nechceme, což je spíš volné sdružení 

organizací, kde je aktivní i Člověk v tísni nebo Studenti proti rasismu, i když u těch nevím, 

jestli mezi nima nedošlo k nějakým ideologickým třenicím, nebo ještě Mládež proti 

neonacismu, ale jinak mě nic nenapadá. 

Čekal jsem, že aktivita občanské společnosti bude po incidentech z Janova a Vítkova 

daleko vyšší.

Já taky. Ale třeba ještě bude, pokud jste četl programové prohlášení vlády, tak tam je 

taková věta, že oni chtějí pracovat s těma extrémistama. 

Něco jako je projekt Exit v Německu?

Ano, podle mě je otázka času, kdy tady vzniknou organizace, který budou pracovat 

s extrémistama, který chtěj z tý scény vystoupit. Myslím si, že takovej Člověk v tísni už o 

tom uvažuje. 

Na závěr bych se ještě rád zeptal, kdy podle vás nastane v České republice situace, 

kdy široké spektrum veřejnosti dá najevo svůj názor tak, jako tomu bylo například 

v Drážďanech?

No tady taková snaha byla taky, třeba v Ústí byli také zastupitelé města na těch 

demonstracích. Ale v Německu je to určitě dáno historií. A u nás teď jak jsou náckové 

oslabený a pozavíraný, tak se dospělo k názoru, že nemá cenu dělat nějakou blokádu, kvůli 

sto náckům. V Drážďanech se jich očekávalo tisíce, tak to pak má smysl. U nás to mělo 

cenu dělat v Janově, kde měla být masivní blokáda, ale tam ty místní lidi byli s náckmama. 

Když byl třeba pochod namířenej proti Židům, tak se taky lidi ozvali, ale když je to proti 

Romům, tak to tak nefunguje a i ta policie vystupuje nějak jinak. 



26

Příloha č. 6 – Rozhovor s Miroslavem Brožem (V Ústí neonacisty 

nechceme)

Jak ses dostal k problematice neonacismu a jak vznikla iniciativa V Ústí neonacisty 

nechceme?

Začnu zeširoka. Nedávno jsem se bavil s kamarádem psychoanalytikem, se kterým jsem to 

rozebíral a on dospěl k tomu, že mám vysokou citlivost na násilí, že většinou bojuju proti 

těm padouchům, protože to násilí nemůžu vystát. A tohle je jedno z těch největších 

nebezpečí ve společnosti. A zároveň si myslím, že skoro každej antifašista má něco 

v rodinný historii, co ho k tomu vede, třeba si to nepřipouštěj, ale je to tak. 

Ty taky?

Já taky, můj dědeček hodně moc trpěl za války a hodně mi o tom vyprávěl, když jsem byl 

malej. Dědeček mě vychoval jako antifašistu a otec jako antikomunistu. 

A jak pak tedy vznikla vaše iniciativa?

My jsme s dvěma kolegy ze Člověka v tísni napsali řetězovej mail a rozeslali ho všude 

možně. Došel taky ke slečně, která pracuje v komunitní nadaci a má všechny možný maily 

na lidi v Ústeckým kraji, který obeslala a přihlásilo se nám okamžitě strašně moc lidí. 

K tomu jsme ještě vytipovali lidi, který jsme určitě chtěli oslovit a od začátku ta iniciativa 

jede na nadšení těch členů. Když je ta sezona náckovská, kterou my máme od ledna do 

dubna, tak se scházíme zhruba jednou za deset dní a plánujeme. 

Vaše iniciativa je nejznámější díky blokádám pochodů v Ústí, co dělá ještě jiného?

No ta naše akční složka není zas tak silná, takže my ty pochody neblokujem. Byli jsme 

několikrát v Drážďanech vždycky v únoru, což je největší nacistická akce na světě a loni 

jich tam pochodovalo deset tisíc. No a v těch Drážďanech je iniciativa podobná té naší, 

jmenuje se Nazifrei Dresden. A ta loni dokázala sehnat třicet tisíc odpůrců proti těm deseti 

tisícům nacistů. A povedlo se jim pochodu zabránit. My jsme se těch blokád zúčastnili, ale

v Ústí jsme neblokovali, ale udělali jsme uličku hanby. Plus koncert před tím a nějaký 

koncerty v klubech. A letos jsme udělali vlastní alternativu připomenutí bombardování 

Ústí, která se jmenovala „Dej si práci, zastav nazi“. A ta spočívala v pořádání různých 
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kulturních, sportovních, duchovních a církevních akcí. A slušnejm Ústečákům jsme dali 

možnost si to výročí připomenout. A další část činnosti iniciativy je mediální práce, 

pracujeme s novinářema a díky nám vyšlo v tisku strašně moc článků. To jsme dělali 

hlavně ten první rok, když nikdo nevěděl, kdo jsou ti autonomní nacionalisti, který tvrdili, 

že náckové nejsou. Tak jsme udělali několik tiskových konferencí, kde jsme jim ukazovali 

White justice nebo web Autonomních nacionalistů. A ještě se snažíme pracovat s městem, 

de facto mu radit. Ještě k tomu proč ta iniciativa vznikla v Ústí. Ústí bylo skoro nejvíc 

zasažený válkou. Před válkou tam bylo 98 procent německýho obyvatelstva, Češi žili 

v Matiční ulici, která se jmenuje podle Matice české, české školy. Po válce všechny ty lidi 

odsunuli. Němci zdevastovali ty továrnický rody, který byli buď židovskýho nebo 

smíšenýho původu a utekli do Ameriky. Už před válkou bylo Ústí hlavní město 

antifašismu, jinde v Sudetech dostávali Henleinovci 98 procent a v Ústí to bylo vždycky 

lehce přes 50. A v roce 37, rok před Mnichovem, bylo v Ústí největší setkání antifašistů 

z německy mluvících zemí. Shromáždilo se tam sto tisíc antifašistů z Německa, 

z Rakouska, ze Švýcarska a ze Sudet. Tenkrát to organizovala sudetoněmecká sociální 

demokracie a jako kulturní program tam vystoupili Alexandrovci, který měli evropský 

turné Paříž-Brusel-Londýn-Ústí nad Labem. V Ústí je taky muzeum, který se historii 

antifašismu věnuje a který je významným členem naší iniciativy. Oni udělali i projekt 

zapomenutíhrdinové.cz a to byli německy mluvící antifašisti, který se často se zbraní 

v ruce stavěli proti fašismu, dostali se za to do koncentráku a ještě je pak Češi odsunuli. 

Když si mluvil o muzeu, které je členem vaší iniciativy, jaký jsou její další členové?

Ta iniciativa volně sdružuje jednak instituce nebo organizace, ale taky angažovaný 

jednotlivce. A zároveň není apolitická ale nadpolitická, protože jsou v ní kromě DSSS a 

KSČM zastoupeny snad všechny politický strany. Do činnosti iniciativy jsme se letos 

snažili zatáhnout i církve, protože víme, že v Německu hrajou důležitou roli. U nás se 

k tomu stavěly spíš pasivně. Vloni se zapojili… (v zájmu o bezpečí těchto subjektů raději 

jejich výčet neuvádím – pozn. autora)

Iniciativa teda sdružuje subjekty jak z NNO tak i komerční sféry.

Jo, je tam třeba jedna stavební společnost, která rekonstruuje bytový jádra, ale jsou tam 

třeba i celorepublikový organizace, který nás podporujou a který se nám většinou přihlásily 

samy jako Židovský muzeum, Památník Terezín, Památník Lidice a pak ještě takový ty 

spřátelený organizace jako Romea nebo Tolerance a občanská společnost. 
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Jak funguje spolupráce mezi tolika subjekty?

No tak je třeba si přiznat, že i když je tam těch subjektů teď asi třicet, tak reálně jich 

pracuje zhruba tak deset a k tomu ty angažovaní jednotlivci, na který jsem předtím 

zapomněl. Máme tam třeba lékaře z nemocnice, který nemaj rádi nacisty a nechtěj, aby 

pochodovali Ústím. A komunikujeme formou mailový konference, která v tý sezoně běží 

každodenně a ta sezona má takový dva vrcholy. Prvním jsou ty Drážďany, který jsou 13. 

února nebo nejbližší víkend a pak to Ústí, který je 17. a 19. dubna, ale oni si to dělaj 18., 

protože se jim to tak hodí. No a normálně spolupracujem tak, že se scházíme v hospodě a 

řešíme a plánujem. 

Stejný iniciativy vznikly i v jiných městech, že jo?

To jsou „V Plzni neonacisty nechceme“ a „V Přerově neonacisty nechceme“. A ty bohužel 

nejsou moc aktivní. Oni jsou tak trochu naroubovaný na pobočky Člověka v tísni. První 

vznikla ta v Plzni, my jsme fungovali asi měsíc a jim tam měli pochodovat náckové, tak 

nás oslovili a my jsme jim dali design na web stejně jako v Přerově a přispěli jsme jim 

nějakýma radama. A pak si ty iniciativy měly žít vlastním životem. My na to nemáme 

kapacitu, abychom jim v tom pomáhali nějak víc. Stalo se nám i že nás oslovili v jiných 

městech třeba v Mostě nebo v Lovosicích, že jim tam maj pochodovat náckové a aby my 

jsme s tím něco udělali, ale my na to nemáme kapacitu. My to všichni bereme jako 

koníčka, kterýho děláme na úkor jinejm věcem. Jsou to stovky nebo tisíce hodin práce, 

který třeba u mě jdou na úkor rodiny. 

Uvažovali jste někdy o tom, že byste se třeba registrovali jako občanský sdružení a 

pokusili se na vaši činnost sehnat nějaký peníze?

Jo přemýšleli jsme o tom, uvažovali jsme o tom letos, když jsme neměli žádný peníze. 

Loni jsme měli rozpočet asi 30 tisíc a to nám dal Kubata – primátor Ústí - 5tisíc ze svý 

kapsy a 10 tisíc ze svýho fondu, pak dva radní za ČSSD nám každej dali taky po pěti 

tisících, zbytek nám dali někteří naši členové a nechali jsme si vyrobit odznáčky, kdy na 

jednom z nich jsme měli asi pětikorunu a těch jsme prodali asi pět set. A to jsme 

zorganizovali koncert na Mírovém náměstí v Ústí pro tisíc lidí, kde hrál Pražskej výběr a 

celý to bylo zadarmo. Platit jsme museli jenom OSE, což je absurdní, protože jsme tam 

měli šest kapel, který všechny hrály zadarmo a i přesto jsme museli zaplatit poplatky OSE. 

A letos, tipuju, jsme měli v rozpočtu tak pět tisíc korun, z toho jsme dali dva tisíce do 
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webu, i když si to děláme celý samy, ale musí se zaplatit doména a hosting. Jsme ale 

schopný zařídit spoustu věcí zadarmo. Máme totiž v Ústí hrozně dobrou pověst. Tím, jak 

všichni ví, že je tam historicky ta tradice antifašismu a nikdo to sám nedělá, tak tý 

iniciativě všichni přejou hodně štěstí a pak máme třeba tisk zadarmo nebo podium na 

koncerty a podobně. Ještě bych chtěl upozornit na ten diktafon na jednu z největších postav 

naší iniciativy, což je Jaroslav Achab Haidler, jeden z největších českých herců - akorát 

nehraje v televizi - a je to ředitel Činoherního divadla v Ústí. Je to ortodoxní Žid a historik 

židovskejch hřbitovů a vítěz ankety O největšího občana Ústeckého kraje. A on se svým 

svérázným humorem vytvořil zpravodajství Bulva, což jsou jeho komentáře k náckům i 

k aktuálnímu dění a pak Neonky, což jsou Pohádky staré glády a oba tyhle pořady běží na 

našem webu. Taky vymyslel loňský heslo „Ukažme náckům záda“. 

Zajímalo by mě, jestli vaší práci nějak ovlivňuje strach, nebo jestli už jste třeba byli 

ze strany nácků nějak konfrontovaný?

No když jsem ti vyplňoval ten dotazník, tak jsem tam psal, že strach z nácků nás nijak 

neovlivňuje, ale musím ti říct, co se nedávno stalo. V Ústí je velmi aktivní buňka 

Autonomních nacionalistů, jsou velmi radikální, jednoho z nich i vyslýchali v souvislosti 

s White justice. No a jeden z nich Adam Berčík byl tenkrát s těma provokatérama 

v Janově, pravidelně mluví na demonstracích a zároveň je něco jako Adolf Hitler -  

inteligentní všechno, je velmi schopnej, chytrej, ale nemá ty vlastnosti, který by mu 

umožňovali normálně žít v týhle společnosti, a tak je takovej zahořklej. Je to jejich 

intelektuál a nikdy se nepere. Většinou svolává pochody. Před dvěma měsícema se stal 

terčem brutálního útoku, přijelo komando v kuklách, čtyři nebo pět lidí s teleskopickejma 

obuškama a zmlátili ho tak, že kdyby ho zmlátili o kousek víc, tak ho zabijou. No a po 

tomhle útoku jsme se teda báli, že bude nějaká pomsta, a že to udělaj mně nebo Achabovi. 

Já musím říct, že jsem s tím smířenej a počítám s tím. 

Copak vy jste s tím měli něco společnýho, že teď máte strach?

Ne s tímhle útokem, ale myslel jsem obecně kvůli tomu, co děláme. Nám už vyhrožovali. 

Potom prvním pochodu zveřejnili na nacionaliste.com článek Hvězdy stříbrné iniciativy, 

což byl text o naší iniciativě. Byli tam sice úplný žvásty jako, že jsme Židama ovládaný 

smažky, pak pět nás zveřejněnejch a na mě i mobilní telefon. A posílali mi výhružný 

esemesky, který byly hodně ošklivý. Bylo to tím horší, že skončil ten pochod a já odjel na 

dovolenou do malýho města k rodičům. A když jsem jel vlakem, tak mi kluci volali 
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v panice, že je o nás článek na autonomních nacionalistech. No a druhej den mi v tom 

malým městečku začaly chodit ty esemesky. No a já si říkal, že na tu policii teda musím jít. 

A v tom malým městě byli policajti dost zmatení, takže to vypadalo asi takhle: „Co Ústí? 

Co Národní odpor? Jaká iniciativa? Jaký autonomní nacionalisté? Jaký nacisti?„ No ale 

vážně mám dobrou i špatnou zkušenost s policajtama. Jsou některý dobrý policajti. Třeba 

co jsem dělal přednášky pro Asi-milovaný pro policajty z antikonfliktních týmů, tak ty byli 

dobrý. Ale protiextremistický v Ústí to je katastrofa. To tam dej do tý diplomky. Jak jsem 

byl dekonspirovanej před nacistama. Já se s tou ústeckou kriminálkou už nějakou dobu 

znám, protože jsem v práci měl na starosti ty cigánský mafiány a lichváře v Předlicích. A 

tam je jeden policista a ten se jmenuje…, to budeš muset vypípat, to je tajný. A ten mi 

zavolal, jestli bychom se nemohli vidět, že si vyměníme informace. To je vždycky jak na 

výslechu, nic ti neřeknou a všechno chtěj vědět. On už tam od rána měl výslechy těch 

nacistů, který si tam zve, aby je šikanoval nebo co, že musej v práci ukazovat, že jdou na 

výslech. A mě si pozval do pauzy mezi nima. No a já tam přišel a říkám já jdu za panem… 

a ten nácek už tam čekal, ten nácek si mě tam prohlížel, a když mi … přišel otevřít a od něj 

ze dveří vylejzal ten druhej nácek, kterýho ještě mezi dveřma káral a upozorňoval, že ho 

maj pod dohledem, tak zavolá: „Á pane Brož to jsme rádi, že jste přišel už na vás čekáme.“ 

Já myslel, že dostanu infarkt. A do teď jsem nepochopil, jestli to udělal proto, že je úplnej 

debil, úplnej Švejk, nebo jestli tím něco sledoval. Že si třeba myslel, že to vyhrotěj. Nevím. 

Musím ale říct, že ten samej policajt měl na starosti opatření při tom našem koncertě a to 

zvládli dobře. 

Jak hodnotíš vládní strategii boje proti extremismu?

Vyznívá to hodně optimisticky… Hele tudle otázku mi nedávej, já byl jeden z těch, co tu 

strategii připomínkovali za ministra lidskejch práv a nějaký věci jsem tomu vytýkal, ale 

myslím, že bych o tom neměl mluvit. 

Tak trochu odjinud, co říkáš zrušení postu ministra lidských práv a zániku dotačního 

programu Kampaň proti rasismu?

No jasně nejsem rád, myslím si, že by se to určitě mělo využívat. Co konkrétně k tomu 

říct?
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Zajímělo mě to spíš obecně, když se říká, že boj proti extremismu je prioritou číslo 

jedna a zároveň se zruší jedinej dotační program, kterej mohli neziskovky využít na 

činnost, kterou nikdo jinej nepodporuje. 

Já si myslím, že v tomhle se na stát nedá spoléhat. Myslím si, že teď je to nastavený 

rozumě tím, jak přitvrdili v represi. Předtím to byl extrém, že je nechávali bejt. Že tady 

třeba vyšly Turnerovy deníky, který vyšly jenom v USA, v Řecku a v Český republice. 

Teď je podle mě nějak rozumě nastavená represe, zároveň ale není možný spoléhat na stát, 

ten tě před tím neochrání, to ti lidi musej nechtít nacismus. Kdyby měli náckové podporu 

mezi lidma, tak s tím stát stejně nic neudělá a ty náckové u tý moci budou. Takže se musí 

spíš pracovat s tou občanskou společností, aby lidi věděli, co jsou náckové zač. Já jsem 

liberál, myslím si, že jsou v tom dva modely. Jeden je model USA, tam si před svůj dům 

můžeš vyvěsit vlajku s hákovým křížem, v obchodech prodávaj náckovský uniformy, 

můžeš hajlovat, nebo si nechat vytetovat hákovej kříž. Ale v momentě, kdybys dělal 

demonstraci jaká byla v Janově a házel bys zápalný lahve nebo výbušniny na policajty, tak 

ty policajti by na tebe nestříkali vodním dělem, ale použili by střelný zbraně. A nebo je to 

model Evropy, kde je spousta věcí zakázaných, ale do určitý míry se pak toleruje to, co se 

dělo v Janově. Tohle bylo podle mě největší selhání státu. Spousta policajtů skončila po 

Janově v nemocnici a nikdo za to není ve vězení. Stovky lidí tam porušovaly zákon, 

páchaly vícenásobný trestný činy a jediný obvinění je za napadení Ondřeje Cakla. Já jsem 

byl v Janově a to jsem se bál nejvíc v životě. 

Ještě bych chtěl vědět, jak hodnotíš informování medií? V dotazníku jsi vyplnil, že 

dřív media informovala neobjektivně a moc a teď informují neobjektivně a málo.

Myslím si, že to záleží od novináře. Jsou novináři, který píšou o neonkách dobře a jsou 

novináři, který o tom prostě musej psát. Novinář dejme tomu v Mosteckým deníku musí 

psát, ať se tam děje cokoliv. A v těch médiích chybí specializace. Ty novináři jsou jenom 

lidi a nemůžou mít nastudovaný všechno. Pak se stávaj faux pas, že jim nějakej nácek 

zavolá a v Mosteckým deníku vyjde hodnocení bitvy v Janově očima účastníka a je to 

vlastně názor těch nácků. Ještě je potřeba říct, že ty náckové, co se týče aspoň DS mají 

perfektní PR. Posílaj dobře napsaný tiskový zprávy, těm správnejm novinářům, dokážou 

udělat tiskou konferenci, dokážou s těma médiama dobře pracovat. A pro ty novináře je to 

atraktivní, protože media fungujou tak, že se musí psát, aby se prodávalo. Je to špatný, ale 
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je to tak. O těch náckách lidi baví číst, takže to zvyšuje prodeje a zvyšuje to čtenost a 

novináři o tom rádi napíšou.

Myslíš si, že odvysílání videa z Janova, jak tam ta parta Romů vyhání hlídky DS 

v čele s Lucií Šlégrovou, mohlo přispět k tomu, že tam pak 17.listopadu přijelo tolik 

lidí a i místní se k nim přidávali?

To že to odvysílali, podle mě není špatně, já jsem proti jakýkoliv cenzuře, ale měli k tomu 

dát nějakej komentář. Oni tam dali takovej komentář, kterej ještě víc vyburcoval ty vášně. 

Jim to zvedlo sledovanost, takže se zachovali tržně. 

Takže na stejným tržním principu to fungovalo i před volbami, když měla DS daleko 

větší mediální prostor než všechny ostatní politický strany?

Vždyť oni si ho taky těžce vypracovali. Svojí aktivitou a svým dobrým PR.

Byl to podle tebe jejich záměr?

Určitě, oni s tím cíleně pracujou. Když si vemu jenom situaci v Ústí, tak zrovna u toho 

Berčíka na webu byly překlady Goebbelse, jejich ministra propagandy a já myslím, že oni 

to fakt čtou a berou si z toho ponaučení. Oni mají propagandu na profesionální úrovni, 

skvělý grafiky, vizuály. A to, že se do těch novin dostanou je z části tím, že je to atraktivní, 

z části je to jejich úsilí. 

Myslíš si, že media si tenhle jejich trik neuvědomovala?

No do jistý míry jo, ale ospravedlnili si to tím, že jim to přinese větší zisky. Myslím si 

taky, že v tom náckovství hrajou pořád obrovskou roli cigáni a spousta novinářů nemá rádo 

cigány a ošklivě o nich píše. A takovej člověk, je svým způsobem ideovej sympatizant 

nácků. 

Na závěr bych se chtěl ještě zeptat, jestli máš nějaké povědomí o tom, z jakých zdrojů 

můžou neziskovky na boj proti pravicovému extremismu shánět peníze?

Myslím, že kromě Kampaně proti rasismu tady nic není. A my se do toho stejně 

nezapojujeme, protože koho chleba jíš, toho píseň zpívej. 
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Příloha č. 7 – Rozhovor se zástupci Odboru bezpečnostní politiky 

MVČR

Jakým způsobem spolupracuje MVČR s neziskovým sektorem a jak tuto případnou 

spolupráci hodnotíte?

Ministerstvo vnitra spolupracuje s neziskovým sektorem dlouhodobě, už asi v roce 2003 

vznikla meziresortní komise na potírání extremismu a s postupem času další skupiny, které 

se scházely ad-hoc. Zástupci MVČR dochází i na skupiny organizované bývalým 

ministrem pro lidská práva (v současné době zmocněncem), kde se rovněž řeší spolupráce 

s NNO. V současnosti s neziskovým sektorem spolupracujeme primárně na prevenci a pro 

tyto účely byla vytvořená jedna ze skupin Task Force, kde jsou zástupci MV, policie, 

akademické sféry, NNO, MŠMT a Úřadu vlády. Potíž spočívá v tom, že některé NNO 

s námi spolupracovat nechtějí. Odůvodňují to třeba tím, že jejich cílová skupina by s touto 

spoluprací nesouhlasila, nebo že nesouhlasí s politikou vnitra. Mrzí nás ale, že ze strany 

NNO často přichází pouze kritika - nutno podotknout, že často i oprávněná - ale málokdy 

přicházejí nějaké konstruktivní podněty. Směrem k NNO, které nás za určité věci 

kritizovaly, jsme se snažili provést určité vstřícné kroky – například zprostředkovat setkání 

velitelů bezpečnostních opatření v Janově s NNO, které tento zásah ostře kritizovaly, 

ovšem NNO nesplnily naši žádost, aby dopředu sepsaly otázky a výtky na tyto policisty. 

Z tohoto setkání tedy sešlo. Dobrou spolupráci ale máme například s Romeou, nevládní 

organizací Asi-milovaní (spolupráce na projektu Hrozby neonacismu) nebo Židovskou 

obcí a Židovským muzeem. Dále jsme nabídli své služby (interní materiály, konzultace, 

příspěvky) do chystaného projektu NNO Síť proti náckům. Velmi zajímavým pro NNO by 

mohl být také námi připravovaný materiál o deradikalizaci v oblasti extremismu, který 

analyzuje preventivní a deradikalizační aktivity státního i nestátního sektoru v ČR i 

v zahraničí (zejména v Německu). V materiálu jsou zmíněna i konkrétní doporučení pro 

koncipování projektů v ČR. Je už hotový, ale v současnosti prochází vnitroresortním 

připomínkovým řízením. S NNO jsme spolupracovali i při přípravě Strategie boje proti 

extremismu, do které jsme zahrnuli některé poznámky vzešlé od NNO. Např. jedné 

nevládní organizaci jsme nabídli finanční odměnu za vypracování doporučující studie. 

Tato nevládní organizace ji zpracovala, ale finanční odměnu odmítla. 
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V jakých oblastech by se měly podle Vás neziskové organizace angažovat a kam by 

rozhodně zasahovat neměly?

Podle našeho názoru by NNO neměly zasahovat do věcí týkajících se policejních postupů a 

taktiky, ale jinak NNO v ničem nebráníme a v zásadě není naší věcí, v jakých oblastech se 

budou angažovat a v jakých ne. 

Myslíte si, že podpora (zejména finanční v podobě grantů či dotací) neziskových 

organizací je ze strany státu dostatečná? Znáte nějaké konkrétní dotační tituly, které 

mohou NNO na boj s extremismem využít?

V zásadě tu jde o to, že MV primárně finančně podporuje, vybavuje, vzdělává nebo školí

svoje složky zejména z řad policie a MV, případně asistuje při podpoře či vzdělávání obcí 

či justičních pracovníků. Nicméně jak je zmíněno ve Strategii boje proti extremismu,

spolupráce s dalšími (tedy i nevládními) subjekty, je pro nás prioritou. Neziskový sektor je 

samozřejmě finančně podporován méně, což ovšem neznamená, že ho nejsme schopni 

podpořit jinak, například nabídkou našich odborníků. Zásadní otázkou ale také je, je-li tu u 

NNO vůbec ochota v této oblasti něco dělat a zároveň také, jestli jsou schopni nabídnout

odpovídající kvalitu. Ze strany MV byl podporován v roce 2009 a 2010 projekt Úsvit.

Neuvažuje MVČR o vlastním dotačním titulu s tímto zaměřením?

Různé odbory MV mají finanční prostředky na podporu různých projektů. OAMP 

například na integraci cizinců, OPK na prevenci kriminality, Odbor bezpečnostního 

výzkumu, vývoje a inovací má zase na starosti finance z Bezpečnostního výzkumu. OBP 

ovšem takové prostředky nemá. Stává se nám ovšem, že NNO si myslí, že OBP takovými 

prostředky disponuje a o finanční podporu nás žádají. Pokud víme, o žádném zvláštním 

dotačním titulu se v nejbližší době neuvažuje. 

Jak vnímáte kritiku celkové koncepce extremismu, kterou nevládní organizace i 

akademická sféra považují za vágní a upozorňují, že na jejím základě může vládní 

aparát za extremistu označit téměř kohokoliv?

http://www.mvcr.cz/clanek/odbory-odbor-bezpecnostniho-vyzkumu-vyvoje-a-inovaci.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/odbory-odbor-bezpecnostniho-vyzkumu-vyvoje-a-inovaci.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/odbory-odbor-bezpecnostniho-vyzkumu-vyvoje-a-inovaci.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/odbory-odbor-bezpecnostniho-vyzkumu-vyvoje-a-inovaci.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/odbory-odbor-bezpecnostniho-vyzkumu-vyvoje-a-inovaci.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/odbory-odbor-bezpecnostniho-vyzkumu-vyvoje-a-inovaci.aspx
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Jsme si vědomi toho, že definic extremismu existuje několik a navzájem se od sebe více či 

méně liší, samozřejmě bychom uvítali přesnější definici, na které by se shodlo široké 

spektrum jak akademiků, tak zástupců bezpečnostních složek a mnohokrát jsme se o 

tomhle problému už v rámci MV bavili, ale nedobrali jsme se zatím k nějakému širšímu 

konsenzu a proto stále používáme definici, kterou jsme přijali v roce 2002. 

Jak hodnotíte přístup médií k problematice extremismu. Dá se v této oblasti podle 

Vás zaznamenat určitý vývoj?

Informování medií o problematice extremismu je v zásadě povrchní, informace jsou kusé a 

média se k jednotlivým tématům nevrací. Naší tezí ovšem je „Nezlobme se na novináře, 

ale snažme se jim poskytnout kompletní a pravdivý informační servis tak, aby si nemuseli 

informace domýšlet.“ Měli bychom umět reagovat na nepravdy a dementovat bludy, proto 

se například věnujeme školení našich pracovníků v komunikaci s médii. Musíme ovšem 

novináře pochválit za informování o procesu s DS. Její členové nevyzněli v médiích jako 

mučedníci, čehož jsme se obávali. Podle analytické zprávy Newton Media se v průběhu 

roku 2009 a 2010 informování médií o pravicovém extremismu změnilo, více se objevují 

zprávy s negativním vyzněním vůči extremistům. 

V letošním vyhodnocení plnění koncepce boje proti extremismu jsem nenašel žádné 

vážnější problémy, jde opravdu vše tak hladce? 

Už jste viděl, aby hodnocení práce, které vypracovává stejný subjekt, který tu práci dělal, 

vypadalo negativně? Ale teď vážně, hodně věcí se nepovedlo, ale MVČR a PČR v téhle 

problematice udělalo za poslední dva roky velký pokrok. Slabá místa v oblasti boje proti 

extremismu byla velmi rychle identifikována na základě proběhnuvších jednání a podkladů 

relevantních subjektů (policie a další bezpečnostní složky, příslušné resorty, nevládní 

sektor). Okamžitě byly na těchto oblastech zahájeny práce k nalezení optimálního řešení. 

Vyvstalé úkoly lze dělit mezi dlouhodobé (jako například vzdělávání) a krátkodobé (např. 

oblast policejní metodiky). Lze říci, že již v tuto chvíli jsou z krátkodobých úkolů dvě 

třetiny splněny. Při sestavování Strategie jsme nechtěli být obecní, ale chtěli jsme si dát 

konkrétní úkoly i s konkrétními termíny. Je pravda, že v některých ohledech jsme se třeba 

přecenili a úkoly jsou plněny průběžně. 
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Jaké jsou podle Vás největší úspěchy státu v boji proti extremismu?

Největším úspěchem je asi zákaz DS. Těmi dalšími je například vytlačení neonacistů 

z veřejného prostoru, což je hlavně zásluhou police a obecně daleko lepší spolupráce 

policie a státních zástupců, ale i samospráv. 

Je boj s extremismem pro MVČR stále prioritou č.1?

V dnešní době je zřejmě hlavní prioritou boj proti korupci.
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Příloha č. 9 – vzor dotazníku k projektu „Prevence extremismu na 

základních školách na Mostecku“

Věk:

Pohlaví: 

1. Co si představujete pod pojmem extremismus? 

Politika                          násilí                            anarchista                           hajlování

Fotbal                            změna                           vzdor                                 demonstrace

Nebezpečí                     šance                             policie                                skinhead

Propaganda                   strach                            trestný čin                          Romové

Rasismus                      cizinci                           nacionalismus                     Daniel Landa

Něco jiného...........................................................................................................................................

2. Znáte nějaká uskupení, která se dají považovat za extremistická? Zkuste napsat 
jejich názvy.

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

3. Co považujete za projev extremismu?

Pořádání demonstrací            Hlásání nesnášenlivosti k cizincům              Pronásledování Romů

Hajlování                                kouření marihuany                                        pořádání koncertů

Hákový kříž na tričku          Hlídky DS v Janově                                      ochrana zvířat

Snaha svrhnout vládu              bitvy s policií                                                politické kampaně

Zmlácení cizinců                     tetování                                                         fotbaloví fanoušci 

Něco jiného...........................................................................................................................................

4. Setkali jste se někdy s projevy extremismu? Popište s jakými

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

5. Které z následujících skupin považujete za extremistické (zakroužkujte)

Greenpeace                Národní strana                 Antifašistická akce                 Dělnická strana 

ODS                           Národní odpor                 Červený kříž                         AC Sparta Praha

Al Kaida                    Blood and Honour           Skinheads                   Autonomní nacionalisté

Brux Vandals             Graffity                            Jehovisté                         Ordo Lumen Templi

Ku Klux Klan             Hnutí Punk                      hooligans             Romská občanská iniciativa   
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6. Která z těchto skupin je Vám nejsympatičtější?

Vietnamci             Anarchisté           Romové             Skinheads           Ukrajinci   

7. Která je Vám naopak sympatická nejméně?

Ukrajinci              Skinheads            Anarchisté           Romové            Vietnamci           

8. Vyberte tvrzení se kterým souhlasíte

a) Cizinci v ČR berou Čechům práci

b) Cizinci páchají trestnou činnost

c) Cizinci jsou pro ČR přínosem

d) Cizinci se nechtějí přizpůsobit českým poměrům

e) Cizincům v ČR je nutné pomáhat

9. Znáte tyto symboly? Zkuste popsat, co znamenají.

88  ....................................................................................................................

.......................................................................................................................

  ......................................................................................................................

  ......................................................................................................................

  ......................................................................................................................

10. Co si myslíte o pravicovém extremismu (rasističtí skinheads, nacionalisté, Dělnická 
strana.....)

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

11. Co si mysláte o levicovém extremismu (anarchisté, Antifašistická akce......)

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
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Příloha č. 10 – vyhodnocení dotazníku „Prevence extremismu na 

základních školách na Mostecku“

Základní statistické údaje Počet
Počet oslovených škol 25
Počet zúčastněných škol 10
Počet zúčastněných tříd 21
Počet realizovaných besed 15
Počet žáků 399

1. Co si představujete pod pojmem extremismus Počet
Nebezpečí 326
Násilí 269
Rasismus 249
Demonstrace 237
Další možnosti neměly v dotazníku relevantní zastoupení

2. Znáte nějaké uskupení, které považujete za 
extremistické?

Počet

Dělnická strana 134
Skinheads 39
Další uskupení nedosáhla v dotazníku relevantního zastoupení

3. Co považujete za projevy extremismu? Počet
Pořádání demonstrací 254
Pronásledování 199
Hajlování 153
Další možnosti nedosáhly v dotazníku relevantního zastoupení

4. Setkali jste se někdy s projevy extremismu? Počet
Akce DS v Janově 37
Další jmenované akce měly zastoupení v řádu jednotek (hajlování, 
výtržnosti apod.)

5. Které z následujících skupin považujete za 
extremistické?

Počet

Skinheads 227
Dělnická strana 233
Antifašistická akce 167
Další možnosti nedosáhly v dotazníku relevantního zastoupení

6. Která z těchto skupin je vám nejsympatičtější Počet
Vietnamci 158
Anarchisté 64
Ukrajinci 64
Skinheads 48
Romové 46
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7. Která z těchto skupin je Vám nejméně 
sympatická

Počet

Anarchisté 157
Romové 145
Skinheads 110
Vietnamci 41
Ukrajinci 21

8. Vyberte tvrzení s kterým souhlasíte Počet
Cizinci v ČR berou Čechům práci 197
Cizinci páchají trestnou činnost 98
Cizinci jsou pro ČR přínosem 53
Cizinci se nechtějí přizpůsobit českým poměrům 156
Cizincům v ČR je nutné pomáhat 71

9. Znáte tyto symboly? Správně poznalo
Anarchismus 185
SS 42
Heil Hitler 14
Antifašistická akce 5
Keltský kříž 3

10. Co si myslíte o pravicovém extremismu? Počet
Kladné odpovědi 44
Záporné odpovědi 74
Ostatní neodpověděli, nebo byly jejich odpovědi ambivalentní

11. Co si myslíte o levicovém extremismu? Počet
Kladné odpovědi 17
Záporné odpovědi 44
Ostatní neodpověděli, nebo byly jejich odpovědi ambivalentní
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Příloha č. 11 – vyhodnocení průzkumu „Média a extremismus“ 



42



43

O autorovi

Narodil jsem se 5. 9. 1979 v Mostě do rodiny učitelky a svářeče. Uprostřed 

docházky na základní školu se rodiče rozhodli zkusit štěstí na tehdejší novince sedmiletém 

gymnáziu. Po úspěšných přijímacích zkouškách a sedmi letech studia jsem odmaturoval na 

všeobecném gymnáziu v Mostě a složil přijímací zkoušky na Vyšší odbornou školu 

sociálně právní v Mostě. Tříleté studium jsem zakončil absolutoriem a obhajobou 

absolventské práce na téma Extremismus. Současně s posledním ročníkem vyšší odborné 

školy jsem začal dálkově studovat Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem obor sociální 

práce. Studium jsem před posledním ročníkem na rok přerušil a odcestoval „na zkušenou“ 

do Londýna, kde jsem se snažil svou školní angličtinu přiblížit té anglické, složil 

mezinárodně uznávanou zkoušku a poznal pravou multikulturní společnost. Po návratu do 

České republiky jsem dokončil studia a získal titul Bc. Poté jsem se po úspěšném prvním 

roce v zahraničí do Londýna na rok opět vrátil. V současné době studuji obor Studia 

občanského sektoru na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a touto diplomovou 

prací studia doufám úspěšně zakončím. Celý můj profesní život je spjat s neziskovým 

sektorem. Už při studiích na Univerzitě J. E. Purkyně jsem pracoval jako terénní sociální 

pracovník v nestátním, neziskovém protidrogovém centru, později jako kontaktní 

pracovník a nakonec jako vedoucí tohoto centra v Mostě. Po přestěhování do Prahy jsem 

změnil cílovou skupinu a pracuji v občanském sdružení Organizace pro pomoc uprchlíkům 

jako sociální pracovník a koordinátor projektů zaměřených nejen na integraci cizinců. 

Mám rád veselé lidi, veselá zvířata a veselé historky a nerad spěchám. Jsem také 

přesvědčen o tom, že tuto část práce nikdy nikdo nečte.
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