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Abstrakt

Islamofobie se stává jevem, který  se masově šíří po celé Evropě, nevynechávaje ani Českou 
republiku. Pomyslné srdce starého kontinentu přitom tvoří v rámci evropského islámu takřka 
unikátní prostředí, jemuž  se nejmladší ze tří velkých světových monoteismů po dlouhou dobu 
téměř vyhýbal. Jak se v současnosti Češi vyrovnávají s novými podněty  a jaké informace 
napomáhají budovat veřejné mínění? 
 Tato práce si klade za cíl zmapovat, jaké vlivy  mohou působit  při tvorbě vztahu k 
muslimům a jejich náboženství. Kromě shrnutí a komentáře k již proběhlým průzkumům a 
analýzám spočívá přínos této práce ve vlastním kvantitativním šetření zaměřeném na 
přispěvatele internetových diskuzních fór a v analýze rozhovorů se dvěma reprezentanty 
protimuslimsky laděných postojů. Opomenut nezůstane ani vliv médií a informace o knižním 
trhu či úrovni informací o islámu ve středoškolských učebnicích.
 Výsledky práce poukazují na jistý sklon k negativní prezentaci islámu a jeho vyznavačů 
ve všech zkoumaných odvětvích. Kvantitativní šetření však zároveň prokázalo na markantní 
rozdíly mezi postoji vyhraněných přispěvatelů diskuzních fór a názorem lidí, kteří se těchto 
debat neúčastní. 
	

English Abstract

Islamophobia is a phenomenon that is spreading rapidly across Europe. Despite the fact that 
the Czech Republic is no exception to this trend, the Czech lands can be considered 
a significant  exception in regards to the time period the Czech population faces the challenge 
of the presence of Islam. The fact is, in what can be called the very heart  of the old continent, 
the presence of the youngest of the three monotheisms has made itself felt - compared to other 
European states - only in the recent past. The guiding line of my inquiry in this work will be 
the following questions: How are Czechs coping with this new challenge? What kind of 
information contributes most to shaping the public opinion? 
 Besides offering a summary and commentary to past researches and analyses, the main 
contribution of this work rests with its own quantitative research focused on participants of 
internet forums. Key to my work will be as well the analysis of interviews with two 
representatives of what can be called an anti-Muslim attitude. I will as well shortly comment 
on the question of media impact, on the titles currently available on the book market as well as 
on the presentation of Islam in text-books for high schools. 
 In all of the areas under observation, the findings of this work indicate a tendency 
towards a negative presentation of Islam and its followers. The quantitative research has 
further disclosed a relatively stark difference between on the one hand often very  radical 
attitudes held by contributors of internet forums and on the other hand the opinion of those not 
participating in these discussions.
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1. Úvod

Muslimové tvoří v Čechách takřka zanedbatelnou menšinu, přesto však často budí značné 
emoce. Tato práce se zaměřuje na identifikaci trendů a tendencí spojených s vnímáním islámu 
v České republice. Větší prostor bude věnován trendům, tedy obecným sklonům, které jsou zde 
chápány jako současný  stav zachytitelný  deskriptivním způsobem. Tendence, coby možná 
směřování, jsou v této práci pouze nastíněny a jsou povětšinou jen subjektivními předpoklady 
autorky o budoucím vývoji problematiky. 
 V rámci současných trendů spojených s prezentací nejmladšího abrahamovského 
náboženství byly  vybrány především ty, jež  směřují k jeho negativnímu vnímání. Tyto sklony 
byly identifikovány již  dřívějšími analýzami zaměřenými na zobrazování muslimů v médiích, 
školních učebnicích či ve zvolených odvětvích virtuální reality. Kromě reflektování zjištěných 
výsledků si klade práce za cíl rozšířit již existující poznatky o nové. Za tímto účelem byla 
vypracována kvantitativní analýza zabývající se přispěvateli diskuzních fór a otázkou 
reprezentativnosti jejich názorů ve vztahu ke zbytku populace. Druhý  originální přínos pak 
představuje kvalitativní rozbor rozhovorů se dvěma odpůrci islámu a zasazení jejich postojů do 
kontextu již dříve publikovaných studií.
 Metodologie používaná v jednotlivých částech této práce se odvíjí od zaměření 
konkrétních kapitol a materiálu, který  byl v jejich rámci vyhodnocován. Podrobný  popis 
aplikovaných metod a odůvodnění jejich výběru je vždy součástí úvodu jednotlivých oddílů, 
v nichž  je daná metoda užita. Druhá kapitola shrnující historii a současnou situaci muslimské 
menšiny  a třetí kapitola pojednávající o prezentaci islámu a jeho vyznavačů v médiích, jsou 
výsledkem studia již publikovaných pramenů. V rámci této práce slouží především jako 
nastínění stavu, do něhož  budou následně zasazeny další poznatky. Ve čtvrté kapitole pak 
figuruje metoda kvantitativní analýzy  menšího rozsahu sloužící k vyhodnocení dotazníkového 
šetření mezi uživateli sociálních sítí. V páté kapitole se naopak vyskytuje kvalitativní analýza. 
Polostrukturované rozhovory zde byly vyhodnocovány s přihlédnutím k Van Dijkově teorii 
ideologického čtverce, metodě klasifikace neformálních falešných závěrů Petera A. Angelese 
a dalším poznatkům doloženým dříve publikovanými studiemi. 
 Vzhledem ke svému omezenému rozsahu textu i skrovné praxi autorky s aplikací 
některých ze zmíněných metod má tato práce samozřejmě své limity. V první řadě se jedná o 
úzké vymezení zkoumaných názorů a značnou míru pozornosti věnovanou velmi vyhraněným 
názorům na úkor středových postojů. Druhé omezení pak představuje relativně nízký  počet 
respondentů kvalitativního i kvantitativního výzkumu. Tyto nedostatky  mají za důsledek 
výraznou redukci zkoumané problematiky a nemožnost prezentovat širokou a názorově 
bohatou škálu postojů, které je možno k islámu a jeho vyznavačům zaujmout. V důsledku pak 
mohou být ony  extrémní názory  mylně pochopeny jako určující směr ve vnímání islámu 
v České republice. 
 Vyhraněný  až  nenávistný přístup  k islámu je v současné době spíše marginálním jevem, 
ve virtuálním prostředí internetových diskuzí se však může snadno šířit. Podrobnější popis 
a analýzu tohoto zdánlivě bezvýznamného, avšak potenciálně rostucího názorového segmentu 
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lze označit za hlavní přínos této práce. Pokud je mi známo, nebyl prozatím proveden hlubší 
rozbor postojů českých protimuslimsky zaměřených aktivistů ani šetření, které by nastínilo, do 
jaké míry se vyhraněné názory prezentované v rámci internetových diskuzí shodují s postoji 
lidí, kteří do těchto debat aktivně nevstupují. Informace obsažené v této práci tak mohou 
posloužit  jako vodítko k pochopení postojů a motivací osob silně kritizujících islám a zároveň 
k zasazení těchto názorů do širšího kontextu, jakým je vliv médií, středoškolské výuky 
a dalších informací, na jejichž základě si člověk může utvářet své osobní názory. Výsledky zde 
publikovaných šetření představují nástin současného stavu a především jsou podnětem 
k dalšímu studiu a ověření či vyvrácení závěrů, k nimž  tato práce dospěla na základě analýzy 
malého, avšak snad alespoň částečně reprezentativního, vzorku respondentů. 
 Výše uvedenému záměru odpovídá i struktura práce. V úvodních dvou kapitolách je 
shrnuta historie přítomnosti muslimů na území České republiky, přičemž důraz je kladen 
především na moderní dějiny a současnou situaci. Toto je pak dále zasazeno do kontextu 
Evropské unie a popisu přístupu k muslimským komunitám v některých členských zemích dle 
závěrů Evropského monitorovacího centra pro rasismus a xenofobii. K nastínění soudobého 
vnímání muslimů v České republice poslouží především třetí kapitola věnující se prezentaci 
muslimů v českých médiích a na knižním trhu. Následující čtvrtá kapitola pak pojednává 
o kvantitativních šetřeních, která se zabývají pozicí islámu a jeho vyznavačů ve veřejném 
mínění. Důraz je zde kladen především na vysokoškolské studenty a uživatele sociálních sítí. 
Opomenuty  nezůstávají v tomto oddílu ani středoškolské učebnice a rozsáhlá analýza jejich 
kapitol věnujících se islámu, která může být užitečným vodítkem pro určení původu mnohých 
názorů a často i předsudků, které jsou s islámem spojeny. Pátá kapitola se následně soustředí na 
dva reprezentanty silně protimuslimsky laděných názorů. Rozhovory, které oba protimuslimští 
aktivisté pro účely  této práce poskytli, byly analyzovány a nabízejí například zajímavé 
informace ohledně pohnutek k boji proti islámu.
 Hlavní literární prameny, které prostupují celou strukturou této práce, byly vybrány  
především po konzultaci s odborníky. Výskyt protimuslimsky laděných postojů na území 
České republiky  patří totiž mezi nepříliš důkladně zmapovaná témata a jen malé množství 
odborné literatury  se touto problematikou skutečně seriózně zabývá. V tomto ohledu lze 
vyzdvihnout knihy Islám v srdci Evropy autorů Mendela, Ostřanského a Rataje a Islám 
a Západ od Luboše Kropáčka. Jde o díla nastiňující nejrůznější aspekty probírané 
problematiky, avšak ne všechny tyto aspekty  jsou následně náležitě detailně rozebrány 
a podloženy příslušným výzkumem. Tento nedostatek bylo třeba doplnit tituly  a články, které 
jsou zaměřeny úžeji a poskytují výsledky  analýz a studií věnujících se oněm dílčím tématům, 
jež  byla ve výše jmenovaných dílech načrtnuta jen v hrubších obrysech. Mezi knihami 
věnujícími se této podrobné analýze konkrétního vzorku dat  vyniká zejména Islám v médiích 
Lucie Sedláčkové či výsledky výzkumu sociálních geografů Josefa Novotného a Filipa 
Polonského, které jsou blíže představeny ve čtvrté kapitole této práce.
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1.1 Islamofobie a antisemitismus1

V souvislosti s kritikou islámu, na níž je tato práce ze značné části zaměřena, se často 
vyskytuje pojem islamofobie, který budí mnohé kontroverze. V anglicky mluvících zemích se 
tento termín objevil koncem 80. let minulého století, přičemž v tisku byl poprvé použit roku 
1991.2  Avšak ani po dvaceti letech nepanuje ohledně tohoto pojmu a oprávněnosti jeho 
používání společenská ani vědecká shoda. Například Gilles Kepel, profesor na Institutu 
politických studií v Paříži a erudovaný  odborník zabývající se současným islámem, označuje 
v jedné ze svých knih pojem islamofobie za “mystifikátorský termín, který  vymyslelo 
islamistické hnutí, aby  se zaštítilo proti jakékoliv kritice”.3 Jiné stanovisko zastává například 
Luboš Kropáček, podle jehož slov “islamofobie zahrnuje široké spektrum projevů 
vyjadřujících nadřazenou přezíravost až nenávistný  odpor vůči muslimům, zvláště Arabům, ale 
i jejich jiným souvěrcům, s nimiž v západních zemích xenofobní jedinci přicházejí v různých 
kontextech do styku”.4  Islamofobní projevy sahají podle vyjádření profesora Kropáčka od 
politiky a akademických kruhů až  k diskriminačním praktikám a xenofobní kriminalitě, 
přičemž přehlížet nelze ani stereotypizaci islámu v literatuře a filmech, kde jsou muslimové 
spojováni s fundamentalistickou omezeností, teroristickými záměry a všestrannou špatností, 
což se výrazně odráží i na veřejném mínění v západních zemích. Touto problematikou se blíže 
zabýval Jack G. Shaheen, který  přirovnal obraz muslimů v amerických médiích k cílenému 
zostuzování Židů v kinematografii třetí říše.5 
 Na souvislost islamofobie s antisemitismem poukazuje kromě profesora Shaheena 
i Luboš Kropáček tvrdící, že islamofobie nastoupila na místo někdejšího antisemitismu, jemuž 
byl právem zamezen přístup do slušných médií a slušné společnosti6. Stejné téma zmínil i Šádí 
Shanaáh, když v rámci Masarykových debat vystoupil jako odpůrce teze o islámu coby hrozbě 
pro Českou republiku.7  Podobnost mezi antisemitismem a islamofobií podtrhla i Evropská 
komise svým vyjádřením, že oba jevy jsou důsledkem konceptu evropské identity, která je 
historicky vnímána jako výhradně křesťanská.8  Antropolog Matti Bunzl však zároveň 
upozorňuje na strukturální rozdíly mezi islamofobií a antisemitismem. V první řadě 
zpochybňuje náboženský  rozměr obou jevů, přičemž se odvolává na dominanci sekularismu 
v evropském prostoru. Antisemitismus, stejně jako islamofobie, tak musí být vnímán ze 
sekulární perspektivy, což z nich činí časově a lokálně specifické fenomény. Počátky prvně 
jmenovaného fenoménu jsou situovatelné do konce 19. století a jeho vrchol lze umístit do první 
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1 Dílčí část této kapitoly byla publikována časopisecky: Klára Popovová, “Islamofobie, pozůstatek staletých 
rozepří?”, Nový Orient, 66.4 (2011): s. 12-15

2 Robin Richardson (ed.), Islamophobia, A Challenge For Us All, Runnymede Trust, 1997, s. 1
3 Gilles Kepel, Válka v srdci islámu, překl. Olga a Zděněk Velíškovi, Praha: Nakladatelství Karolinum, 2006, 

s. 249
4 Luboš Kropáček, Islám a Západ: Historická paměť a současná krize, Praha: Vyšehrad, 2002, s. 138
5 Ibid, s. 141
6 Ibid, s. 139 n.
7 Masarykovy debaty: Islám je hrozba pro Českou republiku, 6. březen 2012, Aula FIM UHK, Hradec Králové, 

[online] <http://www.masarykovydebaty.cz/debaty/islam-je-hrozbou-pro-ceskou-republiku>
8 Matti Bunzl, “Between anti-semitism and Islamophobia: Some thoughts on the New Europe”, American 

Ethnologist, 32.4 (2005): 499-508, s. 501



poloviny  20. století, přičemž  Židé byli vnímáni jako ohrožení čistoty národních států. 
Islamofobie je oproti tomu z Bunzlovy perspektivy jevem vzniklým na přelomu 20. a 
21. století a muslimové zde nepředstavují rasu narušující čistotu národa, ale civilizaci 
ohrožující celou Evropu.9 
 K používání výrazu islamofobie pro negativní sociálně-psychologický jev10 související 
s xenofobií, rasismem a diskriminací se přiklání spousta autorů, avšak mnoho je i těch, kdo 
pojem považují za agresivní nálepku, která má zdiskreditovat odpůrce islámu11. Konflikt mezi 
zastánci a odpůrci termínu islamofobie není snadné vyřešit, stejně jako se často velmi obtížně 
odlišuje islamofobní incident od útoku rasistického či potyčky, která může být vedena zcela 
jiným motivem než náboženským. Komplikace působí v tomto ohledu i fakt, že neexistuje 
všeobecně uznávaná definice tohoto jevu, který je obvykle zahrnován do širokého konceptu 
rasismu a rasové diskriminace12. 
 V této práci se pokusím častého používání tohoto pojmu z důvodu jeho kontroverznosti 
a nedefinovatelnosti raději vyvarovat. Pokud se však v textu vyskytovat bude, tak ve smyslu 
jeho vymezení pocházejícího od organizace Runnymede Trust, jejíž zpráva Islamophobia: 
A Challenge For Us All z roku 1997 tento pojem zpopularizovala. Islamofobie je dle těchto 
východisek termínem, který není ideální, ale přesto je možno jej užívat jako zkratku pro popis 
strachu z islámu či nenávisti směřované proti jeho vyznavačům.13

9

9 Ibid, s. 502
10 Miloš Mendel, Bronislav Ostřanský a Tomáš Rataj, Islám v Srdci Evropy: Vliv islámské civilizace na dějiny a 

současnost Českých zemí, Praha: Nakladatelství Academia, 2007, s. 132
11 Vyjádření Prokopa Remeše v návaznosti na článek Bronislava Ostřanského “Vnímání islámu v Česku” (Dingir 

4/2009), dostupné na webových stránkách pod odkazem http://www.dingir.cz/co_to_je_islamofobie.shtml
12 European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, Muslims in the European Union: Discrimination and 

Islamofobia, Austria: Printer Manze Crossmedia GmbH & Co KG, 2006, s. 13
13 Richardson (ed.), Islamophobia, A Challenge For Us All, s. 1



2. Muslimové v Čechách a Evropě

Vzájemné vztahy muslimů a křesťanů prošly v průběhu posledních čtrnácti set let mnoha 
etapami, mezi nimiž  nalezneme období mírového soužití a vzájemného předávání poznatků, 
stejně jako chvíle, kdy se vyznavači obou velkých abrahamovských náboženství střetávali na 
bitevním poli. V evropských kronikách, knihách, eposech a polemikách však nakonec 
nezvítězil obraz muslima coby obchodního partnera, učence či souseda, nýbrž představa 
vyznavače islámu jako apokalyptické šelmy, nestvůry a barbara. Postupem času se pak slova 
užívaná k označení muslimů stala na území starého kontinentu běžnými urážkami.14 
 Střety, obavy a vzájemné antipatie se poprvé objevily  zřejmě roku 638, kdy muslimský  
chalífa Umar získal Jeruzalém a byl tamním patriarchou označen za původce hrůz, před nimiž 
varoval již Daniel a poté i Kristus na Olivové hoře.15  Setkávání vyznavačů obou velkých 
abrahamovských náboženství od těchto dob až  po současnost se stalo předmětem mnoha, více 
či méně seriózních, knih a článků. Z odborných a populárně naučných publikací, které vyšly 
v českém jazyce, si zajisté zaslouží zmínku kniha Luboše Kropáčka Islám a Západ: Historická 
paměť a současná krize, v níž  autor upozorňuje na postupné změny ve vnímání islámu 
z prizmatu katolické církve. Kniha tak poukazuje na skutečnost, že v období jeho vzniku bylo 
na islám pohlíženo jako na novou antitrinitární herezi, nepříliš odlišnou od adopcionistů či 
ariánů, zatímco ve vrcholném středověku byl již  označován za samostatné pobloudilé 
náboženství. Další obrat  nastal během koloniální éry v 19. století, kdy byla víra afrických či 
asijských muslimů křesťanskými misionáři hodnocena jako nevyzrálá příprava na křesťanství. 
Úcta k islámu a snahy  o dialog se prosadily až  po deklaraci Nostra aetate v druhé polovině 
20. století.16 Tato chronologie se následně prolíná celou knihou, doplněna historickými fakty 
i poukazy na jejich zkreslené výklady na obou stranách. Kromě popisu dějin od dob prvních 
kontaktů, společného života v Andalusii, křížových válek a následného soupeření Evropy 
s Osmanskou říší je do knihy zahrnuto i stručné zhodnocení koloniální éry a jejích negativních 
důsledků pro současné vztahy. Opomenuty  nezůstávají ani nynější islamofobní tendence, které 
nastoupily na místo někdejšího antisemitismu, jemuž byl na Západě do slušné společnosti 
zamezen přístup.17

 Setkávání křesťanů s muslimy se velmi obsáhle věnuje i Andrew Wheatcroft ve svém 
díle Nevěřící: střety křesťanství s islámem v letech 638-2002. Kniha má ambice proniknout do 
pozadí vzniku některých stereotypů, přičemž hned v úvodu upozorňuje na nutnost odlišit islám 
a křesťanství jako náboženství od obrazů “islámu” a “křesťanství” stvořených jejich 
nepřáteli.18  Podrobného rozboru se v knize dočkalo především společné soužití všech tří 
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velkých abrahamovských náboženství na území někdejší Andalusie s důrazem na momenty, 
které následně vedly k upevňování negativního vnímání muslimů.19 
 Jednou z mála knih zaměřených převážně na středoevropské prostředí je dílo Miloše 
Mendela, Bronislava Ostřanského a Tomáše Rataje Islám v srdci Evropy, které se kromě 
tradičních těžišť, jakými je muslimská vláda v Andalusii, křižácké války  či boje s Osmanskou 
říší, věnuje i méně frekventovaným tématům jako orientalismus či širším souvislostem 
v podobě odrazů zpráv o muslimech, a zvláště Turcích, v české kultuře, především 
v cestopisech a dalších literárních odvětvích. Upozorňuje taktéž na konstrukce jinakosti 
a identity založené na odlišnosti mezi “naší pravou křesťanskou vírou” a “jejich nepravou 
islámskou vírou”.20

 Stručnější kapitoly  o historii setkávání muslimů s křesťany  a o dějinách muslimské 
přítomnosti v Evropě jsou také součástí takřka každého díla zabývajícího se jakýmkoliv 
z aspektů vztahu starého kontinentu k nejmladšímu z abrahamovských náboženství. Příkladem 
může být kniha Variace na Korán: Islám v diaspoře, na níž  se kromě redaktorky  L’ubicy 
Obuchové podíleli i Eduard Gombár, Dagmar Marková a Luboš Kropáček. Dílčí část díla 
věnující se přítomnosti muslimů v zemích Evropské unie je zde zasazena do širšího kontextu 
dalších kapitol pojednávajících o životě muslimských komunit  na Balkáně, v Indii a v Číně. 
Výraznější historický  exkurz je tu však omezen ve prospěch několika posledních desetiletí, 
zvláště pak období od 50. let 20. století, kdy byli muslimové zváni do spousty 
západoevropských zemí jako námezdní pracovní síly a stali se tak představiteli druhé 
přistěhovalecké vlny, o níž bude řeč v následující podkapitole. 
 Mnohé další knihy jako Islám v Brně Tomáše Melichárka či Islám v médiích Lucie 
Sedláčkové vycházejí do značné míry z dříve zmíněných publikací, z nichž  čerpají informace 
pro vlastní shrnutí dějin kontaktů a střetů muslimů s křesťany. Své zdroje samozřejmě doplňují 
i odkazy na další díla a mohou tedy posloužit  jako pomůcka při hledání vhodné literatury 
k tématu, historická rovina však není u těchto knih základním těžištěm, a proto nepřinášejí 
v tomto ohledu většinou žádné vlastní poznatky. 
 Velké množství publikací zabývajících se dějinným setkáváním muslimů a křesťanů na 
území Evropy, z nichž je zde zmíněn pouhý zlomek, je dokladem aktuálnosti tohoto tématu. 
Přestože se často jedná o události, jež lze datovat stovky let do minulosti, mají stále vliv na 
současné vztahy  vyznavačů obou velkých monoteismů, přičemž úlohu křesťanství do značné 
míry  převzala dnešní sekulární Evropa, která staví svou identitu mimo jiné právě na 
křesťanských základech a na negativním vymezení vůči sousednímu muslimskému světu.21
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2.1 Cesty muslimů do Evropské unie

Valná většina muslimů žijících v současné době v členských státech Evropské unie přišla na 
území starého kontinentu během 20. století, převážně pak v jeho druhé polovině. Existují však 
i tři  předimigrační typy současné přítomnosti islámu v Evropě. První z nich souvisí se staletou 
nadvládou muslimů nad Španělskem, Maltou, Sicílií a jižní Itálií.22 Přestože muslimové během 
11. až  15. století o tato území přišli a po reconquistě byli v letech 1609-1614 ze Španělska 
definitivně vypovězeni, pozůstatky jejich vlivu zůstaly nadále přítomny v tamní kultuře 
a menší počty  muslimských otroků byly  ve středomořské oblasti drženy až do dob evropského 
osvícenství.23 Nevelké skupiny muslimů ve Finsku, mimo Unii pak v Bělorusku a na Ukrajině, 
jsou naopak památkou na krymské Tatary, důsledek vpádu Mongolů do východní a střední 
Evropy během 13. století. Poslední z  předimigračních komunit  představují balkánští 
muslimové, buď etničtí Turci, nebo etnicky “domácí” obyvatelstvo, které k islámu 
konvertovalo.24  Tento věrný  pozůstatek konzervativního osmanského islámu ovlivněného 
súfijskými řády  a naopak takřka nedotčeného islámským reformismem se vyznačuje velkým 
procentem smíšených manželství25  a koncem 20. století byl také bohužel obětí genocidy 
a bezpříkladného porušování lidských práv.
 Ve střední a západní Evropě se již ve středověku objevovaly  a usazovaly malé skupiny 
muslimů působících jako obchodníci či vyslanci. Dělo se tak zejména v zemích habsburské 
monarchie a Prusku, pozdějším Německu.26  K utváření početně významnějších muslimských 
menšin však došlo až ve 20. století. Jedním z hlavních zdrojů muslimských imigrantů 
přicházejících do západní Evropy byl zejména tzv. Malý  Maghreb - Maroko, Alžírsko 
a Tunisko, země svázané podobnou koloniální minulostí, která je pojila k frankofonním 
oblastem.27  První výraznější příliv muslimů z oblasti Maghrebu přicházel do Francie coby 
travaileur colonial (koloniální pracovníci) po první světové válce, kdy této evropské mocnosti 
v důsledku bojů nepostačovaly k obnově země vlastní pracovní síly. V meziválečném období 
pak nadále stoupal počet marockých, tuniských a zejména alžírských mužů přicházejících za 
prací do své koloniální metropole. Zlomová však byla teprve druhá světová válka, v jejímž 
důsledku ve Francii opět výrazně vzrostla potřeba sil pro obnovu zdevastované země. Přestože 
během 50. let vlivem konfliktů za nezávislost migrace ustala, počátkem následujícího desetiletí 
opět prudce vzrostla, mimo jiné i v důsledku podepsání bilaterálních migračních dohod mezi 
Paříží a trojicí maghrebských zemí. O dynamičnosti migračního procesu svědčí i nárůst 
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imigrantů ze čtyřiceti a půl tisíce v roce 1946 na více než milion v polovině 70. let 20. století, 
přičemž se v této době jednalo povětšinou o alžírské muže bez rodin.28 
 V návaznosti na mezistátní migrační dohody přicházeli ekonomičtí migranti a hostující 
pracovníci i do Nizozemska, Belgie a Německa. V případě posledně jmenované země se 
jednalo především o Turky, kteří díky vlídným vztahům mezi někdejším Pruskem, později 
německým císařstvím, a Osmanskou říší přicházeli do Německa z nejrůznějších důvodů již po 
staletí. Během let  1961 a 1964 byly pak uzavřeny  dohody o náboru tzv. tureckých gastarbeiterů 
pro německé hospodářství.29

 Zlom v přílivu maghrebských a tureckých pracovních sil do střední a západní Evropy  
nastal po ropném šoku roku 1973. Po útoku Egypta na Izrael se židovský  stát v prvních dnech 
tzv. Jomkippurské války dostal do krize, za pomoci rychlých dodávek amerických zbraní však 
Izrael situaci stabilizoval a přešel do protiútoku.30  Saúdská Arábie, hlavní producent ropy, 
následně ve spolupráci s ostatními zeměmi OPEC záměrně zvedla cenu ropy 31 a zároveň 
uvalila embargo na státy podporující v Jomkippurské válce Izrael. V důsledku prudkého 
zvýšení cen ropy nastala v Evropě hospodářská krize vedoucí k výraznému omezení 
ekonomicky motivovaného přistěhovalectví,32  pokračoval pouze proces spojování rodin 
započatý  již v 60. letech.33  Vedle rodinných příslušníků však do Evropy nadále, třebaže 
v menší míře, přicházeli i imigranti - kromě těch ekonomických i etničtí a političtí, jejichž 
prostřednictvím se do unijních zemí dostali i představitelé radikálních opozičních hnutí, kteří 
byli v zemích původu pronásledováni, stejně jako lidé podobnými radikály ohrožováni.34 Vedle 
této statisticky  podchytitelné migrace začala s omezením legálního přijímání pracovních sil 
narůstat i ilegální imigrace, která dodnes působí mnoha, především jihoevropským zemím, 
značné potíže. 
 Na rozdíl od Francie, Německa, Velké Británie, Nizozemska či Belgie není Česká 
republika cílem arabských ekonomických imigrantů a dělníků, poptávka po nekvalifikovaných 
pracovních silách je totiž uspokojena Ukrajinci a imigranty  z dalších východoevropských zemí. 
Toto je v kombinaci s přísnými imigračními zákony  a speciálním vízovým režimem uvaleným 
na všechny arabské země zřejmě jedním z důvodů, proč žije v České republice pouze velmi 
malé množství cizinců pocházejících ze zemí Blízkého východu a severní Afriky.35
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2.2 Současný vztah Evropanů k muslimům žijícím na území Evropské unie36

V současné době žije na území Evropské unie přibližně 16 milionů muslimů, kteří se vyznačují 
stejnou rozmanitostí, jako země, z  nichž na starý  kontinent oni či jejich předci přišli. Přestože 
mohou být označeni za většinově sunnitské, odráží se na nich lokální zvyky rozdílných etnik,  
stejně jako lidová religiozita i rozličná intenzita vztahu k vlastnímu náboženství. Evropskou 
veřejností jsou však muslimové často vnímáni jako homogenní skupina spojovaná s mnohými 
předsudky a stereotypy, jež jsou utvrzovány selektivní či přímo negativní prezentací muslimů 
v médiích.37  Otázkou však zůstává, zda stojí na počátku celého problému diskriminace 
a marginalizace vedoucí k izolaci a obtížné integrovatelnosti některých muslimských komunit, 
nebo jestli je diskriminace a s ní spojená islamofobie až důsledkem nedostatečné integrace.38 
Nejpravděpodobněji se u méně vzdělaných imigrantů a jejich potomků jedná o jakýsi 
začarovaný  kruh, v němž  diskriminace brání integraci, což následně ztěžuje vzdělávání 
a hledání zaměstnání a muslimové jsou v důsledku nezaměstnanosti izolováni od většinové 
společnosti, v níž pak vzbuzují podezření a obavy vedoucí opět k diskriminaci. 
 Průzkumy veřejného mínění poukazují na vysokou míru negativních emocí vztahujících 
se k muslimům. Podle údajů GfK Custom Research survey z roku 2004 více než polovina lidí 
žijících v západní Evropě souhlasí s tím, aby bylo na muslimy pohlíženo s nedůvěrou, přičemž 
nejvíce je tento názor patrný ve Švédsku (75 % respondentů) a Holandsku (72 % respondentů), 
dvě třetiny dotázaných pak s tímto tvrzením souhlasí v Německu, Belgii, Dánsku či Rakousku 
a nejméně se s ním identifikuje Británie.39  V Německu podle jiného průzkumu veřejného 
mínění 93% respondentů spojuje muslimy s útlakem žen, o deset procent méně dotázaných pak 
vidí rovnítko mezi islámem a terorismem a pouhá třetina považuje mírovou koexistenci 
křesťanství a islámu za možnou. Stereotypy ohledně třetího abrahamovského náboženství 
panují i v ostatních zemích Evropské unie, například 80 % Španělů považuje muslima za 
autoritativního člověka a dvě třetiny pak za člověka násilnického. Římská univerzita 
La Sapienza po průzkumu intolerance mladých lidí uvádí, že více než polovina dotázaných si 
o muslimech myslí, že mají kruté a barbarské zákony a podporují mezinárodní terorismus.40 
Protimuslimské a obecně islamofobní tendence vzrůstají podle zprávy Evropské unie vždy 
ve spojitosti s mediálně známými aférami či teroristickými útoky, které mají zpravidla za 
následek i zvýšenou míru diskriminace a xenofobních incidentů. 
 Násilné akce proti muslimům a jejich majetku, které lze označit na islamofobní, evidují 
takřka všechny státy Evropské Unie. V Německu se nejčastěji jedná o útoky na stánky 
s rychlým občerstvením vlastněné Turky či žhářské a vandalské útoky na mešity  v různých 
spolkových zemích. Španělsko kromě verbálního napadání, vandalů poškozujících mešity 
a domy muslimských rodin či útoků na školáky zaznamenalo i vážná zranění muslimů a 
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vraždy, ty  však byly jako islamofobně motivované vyhodnoceny častěji ze strany neziskových 
organizací jako “SOS Racismo” nebo “Moviento contra la Intolerancia” než státními orgány. 
Jedná se například o napadení tří Maročanů policisty, jimiž byli kvůli svému původu 
považováni za možné teroristy, Alžířana napadeného po modlitbě v madridské mešitě a 
ponechaného bez pomoci či chodce marockého původu, kterého se slovy “Jdi, odkud jsi přišel, 
krvavý Maure!” ve městě Tortosa v srpnu roku 2004 zastřelil okolo projíždějící řidič.41 Velká 
Británie poukazuje na fakt, že polovina nábožensky motivovaných útoků v letech 2003-2004 
byla namířena proti muslimům, přičemž  hinduisté, sikhové, křesťané, židé a svědci Jehovovy 
dohromady představují druhou polovinu dotčených, o rok později již muslimové tvořili 67 % 
obětí napadených na základě jejich vyznání42 . Incidenty orientované proti britským 
muslimským komunitám prudce vzrostly po bombových útocích na londýnské metro v roce 
2005, jednalo se především o verbální a lehké fyzické útoky nebo ničení majetku a napadání 
mešit vandaly. 
 Evropské monitorovací centrum pro rasismus a xenofobii důrazně upozorňuje na 
potřebu dialogu a zamezení diskriminace v klíčových oblastech sociálního života za účelem 
umožnění úspěšné integrace muslimské menšiny do většinové společnosti západních zemí. 
Poukazováno je také na právo muslimů na svobodu náboženského vyznání, navzdory které se 
od nich mnohdy očekává vysoká míra sekularizace coby podmínka zapojení do západní 
společnosti. Avšak aniž by si to byla ochotna připustit, je současná Evropská unie zřejmě více 
“postzápadokřesťanská” než  sekulární a nábožensky indiferentní a hranice Evropy bývají často 
vytyčovány proti integraci muslimských zemí do Unie a zároveň i proti vlastní muslimské 
komunitě žijící uvnitř hranic starého kontinentu,43  které je tak upírána možnost úspěšné 
integrace bez ztráty vlastní náboženské identity. 
 Problémy a komplikace může působit i fakt, že integrační koncept je orientován 
především na nově příchozí imigranty, muslimské komunity  však v mnoha zemích Evropské 
unie žijí již po generace,44  a je proto nutné postupovat při jejich začleňování do společnosti 
jinak než u nově příchozích cizinců. Evropské monitorovací centrum proto volá nejen po 
dialogu na úrovni jednotlivých států, ale i po výměně informací a zkušeností na mezinárodní 
úrovni, která by mohla napomoci efektivnějšímu vynakládání sil na úrovni lokální. Ačkoliv 
většina iniciativ podporujících dialog a soužití různých skupin obyvatelstva pochází od 
neziskových organizací, i mnohé státy Evropské unie mají rozvinuté programy snažící se 
o integraci muslimů a potírání islamofobie. Příkladem může být Amsterdam, kde byl po vraždě 
režiséra Thea van Gogha vypracován plán prevence nepokojů mezi muslimskými obyvateli 
a zbytkem holandské populace nazvaný “My, lidé Amsterdamu”, jehož součástí jsou mimo jiné 
mezináboženské oslavy  připomínající konec druhé světové války, dny otevřených dveří v 
mešitách či setkání pořádaná s mottem “poobědvejte se svým sousedem”. O veřejné debaty  a 
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oboustranné vzdělávání se snaží i holandský Rotterdam či další evropská města se signifikantní 
muslimskou menšinou.45

2.3 Muslimové v České republice

Stopy islámu v Českých zemích v období středověku a novověku, jakož  i za první republiky 
a protektorátu jsou zajisté tématem, které si zaslouží hlubší pozornost. Těžiště této práce však 
spočívá v současnosti, a proto se zaměřím výhradně na stručné shrnutí vývoje muslimských 
komunit v porevolučním Československu a následně České republice. Popis starších dějin 
kontaktů Českých zemí s muslimským světem je velmi kvalitně shrnut například v knize Islám 
v srdci Evropy, sborníku Islám v Českých zemích či novém díle Petra Charváta Slyšte volání 
muezzinovo, které se zabývá obdobím raného středověku do počátku 14. století. 
 Polistopadové znovuobnovování muslimské obce neprobíhalo tak, jak by si zřejmě 
sami následovníci proroka Muhammada přáli. S oslabováním východního bloku a zejména pak 
po samotném pádu Sovětského svazu byla západní pozornost  obrácena k hledání nového 
nepřítele, jímž  se stal islám.46  Islámský  reformismus a individuální teroristické akce byly 
v Evropě a USA často ztotožňovány  s islámem jako takovým, což se významně projevilo 
i v české žurnalistice.47  Negativní obraz islámu a jeho vyzvanačů v médiích a ve veřejném 
mínění byl značně posílen i některými událostmi z počátku 90. let, jakými byla spojenecká 
odpověď na iráckou okupaci Kuvajtu či bouřlivé diskuze o Satanských verších Salmana 
Rushdieho a zejména pak o Chomejního verdiktu z října roku 1989 odsuzujícím Rushdieho 
k smrti. Protimuslimské nálady pak zajisté podpořila dodnes populární kniha Betty  
Mahmoodyové Bez dcerky neodejdu, která v Československu poprvé vyšla roku 1992 
v nakladatelství Ikar a od té doby se dočkala několika dalších vydání. Zarputilého nepřítele 
západních demokratických hodnot z islámu činil i obdiv Čechů ke státu Izrael, přičemž 
izraelsko-palestinský konflikt byl prizmatem těchto sympatií vykreslován poněkud černobíleji, 
než jakým ve skutečnosti je.48 Tyto a následně i další převážně negativně laděné pohledy na 
islám zřejmě jistou měrou předurčily i současnou nedůvěru ve vztahu k nejmladšímu 
z abrahamovských náboženství. Muslimové se však potýkali a nadále potýkají i s dalšími 
problémy, přičemž nejvýznamnější roli zřejmě hraje doposud trvající neexistence společné 
reprezentace a dále pak neuznání muslimské obce jako plnoprávné náboženské společnosti 
českými zákony. 
 Kromě několika stovek českých konvertitů pochází většina muslimů žijících v současné 
době v České republice z nejrůznějších severoafrických, blízkovýchodních nebo asijských 
zemí či z oblasti Balkánu. Za minulého režimu přicházeli do Čech především jako studenti, 
z nichž někteří se zde usadili a založili rodiny. Po sametové revoluci začali vedle studentů 
přibývat i drobní a větší podnikatelé, žadatelé o azyl a samozřejmě i blíže statisticky 
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nepodchytitelná skupina ilegálních migrantů, z nichž někteří považují naši republiku za 
tranzitní zemi, zatímco pro jiné se postupně mění v trvalou destinaci.49  Současný  počet 
muslimů žijících v České republice je jen těžko stanovitelný. Oficiální údaje vyplývající 
z posledního sčítání lidu hovoří o 1 943 osobách označujících za své náboženské vyznání 
islám, nejvíce z nich, 663 osob, žije v hlavním městě Praze. Dalších 1 442 osob pak při sčítání 
lidu vybralo jako své vyznání “Ústředí muslimských obcí”. Dohromady tedy  žije dle údajů 
Českého statistického úřadu v České republice 3 385 muslimů.50 Neoficiální údaje pocházející 
od nejrůznějších osob a institucí však hovoří o 10 000 až 20 000 muslimů nejrůznějšího 
etnického původu a odlišné intenzity vztahu k vlastnímu náboženství.
 Islám doposud nefiguruje v České republice jako náboženská společnost či církev 
požívající plných práv tohoto statutu. Dle zákona České národní rady  č. 161/1992 o registraci 
církví a náboženských společností byla dřívější registrace uznána jen křesťanským církvím 
a židovské obci, pro ostatní platil požadavek předložení jmenného seznamu 10 000 zletilých 
stoupenců s trvalým pobytem na území republiky, který  byl pro muslimskou obec nereálný. 
Částečný  pokrok přinesl o deset let později nový zákon o církvích a náboženských 
společnostech,51  který umožnil roku 2004 uznání náboženské společnosti coby  právnické 
osoby  po předložení pouhých 300 podpisů.52  Statut právnické osoby však nedává islámu 
taková práva, jaká požívají plně uznané církve a náboženské společnosti, mezi nimiž  figuruje 
například právo uzavírat sňatky či zřizovat školy. Komunikace s úřady  je ztížena 
i rozdrobeností muslimů mezi nejrůznější organizace, které na našem území působí. Jedná se 
o Ústředí muslimských obcí zastřešující činnost Islámské nadace v Praze a Brně a Islámského 
centra v Praze a Teplicích, dále pak o Muslimskou unii, Ligu českých muslimů, Islámský svaz, 
Svaz muslimských studentů, Liberální muslimy a Islámskou komunitu českých sester53. O 
všech těchto organizacích podrobněji referuje výzkumná zpráva Daniela Topinky Integrační 
proces muslimů v České republice. Zpráva taktéž zmiňuje komplikace, které nastávaly ve 
spojení s úspěšnými i zamítnutými pokusy o stavbu mešit, z nichž první byla otevřena v Brně v 
létě roku 1998, po ní následovala o rok později i pražská mešita. V České republice v současné 
době kromě pražské a brněnské funguje ještě mešita v Teplicích a několik modliteben, které 
jsou často situované na studentských kolejích. 
 Pozoruhodné množství muslimských organizací působících na našem území nabízí 
zároveň otázku, zda vyznavači islámu v České republice skutečně tvoří komunitu, za kterou 
jsou tak často označováni. Tento problém promýšlí ve své výzkumné zprávě o integračním 
procesu i Daniel Topinka upozorňující na vysokou míru heterogenity projevující se mezi 
muslimy, kteří mají specifické postavení komunity spíše vně než uvnitř společenství. Odlišné 
názory, postoje, cíle a tím i míra fragmentalizace domnělé komunity  mají mnoho příčin, mezi 
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nimiž hraje významnou roli rozdílná intenzita vztahu k islámu jakožto náboženství a zdroji 
identity, odlišný  etnický  původ a  tradice, jakož i úroveň vzdělanosti a tím i sociální postavení 
jednotlivých muslimů. Čeští muslimové pochází ze 78 zemí, přičemž ani jedna z národností 
výrazně nedominuje, což není ve srovnání se západními zeměmi příliš obvyklé. Pouto mezi 
jednotlivými muslimy a tím i legitimita jejich označení za komunitu je však na druhou stranu 
posilována společným náboženstvím, ať již je jeho prožívání jakkoliv silné, a v případě cizinců 
i společnou zkušeností imigrace, která může značně posílit  vzájemnou solidaritu.54  Značná 
heterogenita muslimů žijících v České republice je každopádně jedním z mnoha aspektů, který 
české muslimy odlišuje od jejich souvěrců žijících v Německu, Francii či Británii, a čeští 
muslimové by  proto neměli být  s takovou samozřejmostí vnímáni jako jednotná, názorově 
homogenní komunita.
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3. Obraz islámu v českých sdělovacích prostředcích a na knižním trhu

Sdělovací prostředky, stejně jako knižní trh, jsou významnou měrou zacíleny na úspěch 
u publika, který  je v prvé řadě podmíněn získáním pozornosti potenciálních čtenářů či diváků. 
Toto se samozřejmě odráží i ve výběru tematických okruhů, které jsou prezentovány. Média 
však nejsou pouhou pasivní součástí kultury, která by reflektovala veřejné mínění a na jeho 
základě nabízela odpovídající témata zrcadlící aktuální naladění veřejnosti. Média naopak 
rozhodujícím způsobem naše vědomí formují a tím zároveň ovlivňují i způsoby našeho 
myšlení a chování. 55 Tento vztah mezi uveřejňovaným a veřejným míněním je patrný  zejména 
díky početným výzkumům a analýzám masové komunikace, které v současné době stále častěji 
upozorňují na vliv novinářů a nakladatelů a jejich vůdčí úlohu ve společnosti. 

3.1 Mediální obraz islámu

Obrazu islámu a jeho vyznavačů v českých i zahraničních sdělovacích prostředcích se 
věnovalo již  velké množství studií, analýz, článků i závěrečných prací studentů nejrůznějších 
oborů. V rámci studia českého prostředí, jemuž se chci v této práci věnovat, vyniká především 
kniha Lucie Sedláčkové Islám v médiích zabývající se za pomoci metody kritické analýzy 
diskurzu rozborem článků, které v průběhu roku 2006 na stránkách Mladé fronty dnes 
informovaly o kauze karikatur proroka Muhammada, poprvé zvěřejněných dánským deníkem 
Jyllands-Posten koncem září roku 2005. Mezi často zmiňované příspěvky k otázce vlivu médií 
na utváření představ o islámu v České republice patří i analýza mediálního obrazu českých 
muslimů od Martiny  Křížkové, příznačně nazvaná Neviditelná menšina. Analýza poukazuje na 
předsudky vznikající na základě omezených možností čtenářů konfrontovat mediální obraz 
českých muslimů s vlastní zkušeností s nimi. Zmíněná absence vlastní zkušenosti vede 
k nekritickému přijímání informací zdůrazňujících zejména odlišnost islámu od západní 
kultury  a negativní aspekty tohoto náboženství. Kromě karikatur proroka Muhammada, kterým 
se dostalo celosvětové mediální pozornosti, se analýzy dočkala i témata řešená výhradně na 
lokální úrovni českých měst. Příkladem může být práce Kateřiny Kantorové zabývající se 
mediálním bojem o mešitu v Teplicích a prezentací muslimské menšiny ve dvou teplických 
periodikách během roku 2004.56  Další z lokálně omezených analýz pochází od Tomáše 
Melichárka a věnuje se obrazu brněnské islámské obce a zejména pak brněnské mešity ve 
vybraných celostátních i lokálních denících a týdenících. Podobně jako u předchozích analýz 
i z knihy Tomáše Melichárka Islám v Brně vyplývá výrazná tendence médií zdůrazňovat 
odlišnost muslimů od zbytku společnosti a představovat je jako cizince. 
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 Prezentace islámu v českých médiích obecně odráží strategii tzv. ideologického čtverce 
zdůrazňujícího pozitivní aspekty západní evropské společnosti a negativní stránky muslimů, 
přičemž pozitiva na straně islámu a negativa spojená s Evropou či konkrétně Českou 
republikou jsou opomíjena.57 Tento jev by nebyl možný  bez ostrého rozdělení na západní svět 
a svět islámu a neustálého zdůrazňování nepřekonatelné odlišnosti mezi oběma domnělými 
póly. Přestože je proces sociální kategorizace, tedy dělení lidí do skupin na základě 
nejrůznějších kritérií, v určitých ohledech přínosný  a umožňuje člověku základní orientaci 
v sociálních interakcích, je zároveň i jedním z hlavních faktorů přispívajících ke vzniku 
stereotypů.58  Právě stereotypy spojené s islámem a muslimy jsou předmětem takřka každé 
analýzy, která se prezentací islámu v českých médiích zabývá. Podle zjištění Martiny Křížkové 
jsou stereotypy, spojené zejména se vztahem muslimů k ženám, násilí či alkoholu, užívány 
především k potvrzení jejich jinakosti,59 která figuruje v mnoha článcích jako charakteristická 
vlastnost vyznavačů nejmladšího z abrahamovských náboženství. Důraz na odlišnosti a ostré 
vnímání hranice mezi křesťanstvím a islámem, patrné již od dob prvních kontaktů mezi 
vyznavači obou náboženství, se promítlo i do představ evropské identity60  a v podobě 
podezíravosti a nedůvěry přežívá dodnes, přičemž média často přispívají k jeho 
znovuoživování a upevňování.
 Kromě samotné hranice mezi oběma domnělými světy se velmi často vyskytuje 
i tendence považovat příslušníky těchto zdánlivě protikladných kultur za naprosto homogenní, 
postoj jednotlivce je tak v důsledku tohoto pohledu považován za názor celé skupiny, která je 
v případě muslimů prezentována jako potenciálně nebezpečná.61  Spojování muslimů 
s konflikty a prvkem násilí obecně je jevem, který  vypozorovaly všechny jmenované studie 
a analýzy. Vzhledem k převaze zpráv s negativním obsahem vzniká podle Lucie Sedláčkové 
dojem, že jsou všichni muslimové teroristé, násilníci, potlačovatelé ženských práv, netolerantní 
extremisté, barbaři a nekulturní primitivové a nikoliv spisovatelé, vědci, umělci nebo zkrátka 
jen nenásilní jedinci.62 Pravidelným předkládáním tohoto negativního obrazu ve sdělovacích 
prostředcích dochází k jeho ustálení v názorech čtenářů, čímž  se tyto pokřivené reprezentace 
stanou “objektivními fakty”,63  jejichž následné přehodnocování či zpochybňování naráží na 
mnohé překážky. Zdůrazňování negativních aspektů islámu souvisí s posunem v motivech 
výběru informací ze strany médií. Důraz již často není v takové míře kladen na sociální 
důležitost události, nýbrž na její atraktivnost, primárním cílem tedy není informovat, ale 
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získávat pozornost diváků.64  Negativní zprávy vykazují větší míru atraktivity, mají vyšší 
zpravodajskou hodnotu a tím i větší potenciál zaujmout svého příjemce a jsou tudíž 
preferovány před zprávami pozitivními či neutrálními. 
 Masová média soustřeďují pozornost svých čtenářů a diváků na určitá témata, která se 
jejich prostřednictvím ocitají ve světle zájmu veřejnosti (tento proces je nazývan agenda 
setting). Na vzniku společenských témat se tak podílí mnoho různorodých faktorů, od osobních 
postojů jednotlivých novinářů přes výběr zpravodajských agentur, redakční linii, hodnotu 
zprávy  tvořenou kritérii jako čas, blízkost, kontinuita, či identifikace až  po působení tzv. spin 
doctors, lidí “vyrábějících” události s cílem ukázat určitou skupinu v požadovaném světle.65 
Výsledné zprávy, které se prostřednictvím sdělovacích prostředků k veřejnosti dostávají, proto 
nelze považovat za objektivní a ničím nezkreslená fakta, ve větší míře se totiž jedná o již 
interpretované informace ovlivněné úhlem pohledu autorů i nutností překonat  práh pozornosti. 
Tento problém identifikovala i Kateřina Kantorová poukazující na to, že během boje o mešitu 
v Teplicích nebyly  lokálními periodiky předkládány pouze události, ale zároveň již  hotové 
postoje, které výrazně přispěly  ke změně vnímání Arabů. V důsledku zájmu o stavbu mešity  již 
nebyli prezentováni jako movití, a tudíž vítaní lázeňští hosté, nýbrž jako nebezpečné osoby 
spojené s atentáty a terorismem.66 Tomáš Trampota, člen katedry mediálních studií IKSŽ UK 
FSV věnující se sociologii zpravodajství, vidí řešení této problematiky ve zvýšení mediální 
vzdělanosti veřejnosti. K získání rezistence k záměrným i nevědomým manipulacím ze strany 
producentů zpráv či jejich aktérů by mělo napomoci setrvalé zviditelňování procesů 
odehrávajících se v zákulisí produkce zpráv.67

 Hloubkou a povahou informací o muslimech přispívají české sdělovací prostředky dle 
názoru Lucie Sedláčkové k šíření tzv. nového rasismu, záludného jevu, který asociuje určité 
vybrané skupiny lidí se socio-ekonomickou hrozbou68  a ospravedlňuje tak jejich vyloučení 
z většinové společnosti či přinejmenším odsunutí na její okraj. Nový  rasismus se v médiích 
projevuje především již  zmíněnou polarizací mezi “námi” a “jimi”, přičemž  obě skupiny jsou 
stavěny do jednoznačně opozičního vztahu, aniž  by byla dána možnost tuto neustále 
zdůrazňovanou odlišnost pochopit.69 Dalšími z projevů nového rasismu je zaměřenost médií na 
negativa spojovaná s odlišnou skupinou, v případě muslimů se nejčastěji jedná o terorismus či 
jiné projevy  násilí, nepřizpůsobivost a další podoby zdůrazňování odlišnosti namísto 
upozornění na společné hodnoty. Také nižší citovanost  menšinových etnik, jejich omezenější 
přístup do médií a výrazně pozitivní reprezentace vlastní kultury  patří mezi rysy  nového 
rasismu, které jsou v českých médiích více než patrné.
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3.2 Islám na českém knižním trhu

Zastánci i odpůrci islámu velmi často poukazují na nedostatečnou informovanost veřejnosti 
o nejmladším z abrahamovských náboženství a jeho vyznavačích. Je však otázkou, zda 
a případně nakolik je v tomto ohledu na vině knižní trh. Pražská městská knihovna má 
v nabídce na pět set titulů více či méně obsáhle a kvalitně informujících o islámu v jeho 
nejrůznějších podobách, z nichž 90% tvoří naučná literatura a cestopisy. Ve 21. století je však 
více než  pravděpodobné, že knihy netvoří hlavní zdroj informací ovlivňujících veřejné mínění. 
Přestože je čtenářská gramotnost a zvýšení její úrovně v České republice velmi aktuálním 
tématem a o její zlepšení se snaží mnoho projektů,70  pozice internetu je na poli získávání 
informací v současné době zřejmě dominantní. Navzdory tomu však nemůže zůstat knižní trh 
a obraz islámu, který nejprodávanější knihy poskytují, bez povšimnutí. 
 Prodávanost jednotlivých titulů je výrazně ovlivněna reklamou, recenzemi a dalšími 
vlivy  přímo či nepřímo spojenými s danou knihou, a proto nemusí žebříček popularity 
jednotlivých děl podávat hodnověrný  obraz o jejich čtenářích, přesto je však zajímavým 
zdrojem poznatků. Počátkem března roku 2012 uvádělo knihkupectví Kosmas mezi pěticí 
nejprodávanějších knih o islámu následující tituly: Závoj a džíny: Ženy v islámském světě, 
kniha Magdalény Frouzové rozebírající na pozadí čtrnácti příběhů hlavní odlišnosti mezi 
životem žen v islámské a žido-křesťanské tradici, Evoluce Boha, dílo Roberta Wrighta snažící 
se nově číst Svatá písma a ukázat nový rozměr představ o Bohu, Islám: Náboženství, historie 
a budoucnost, klasický  přehled z řad průvodců Britannica přibližující dějiny a hlavní myšlenky 
nejmladšího z abrahamovských náboženství, Huntingtonův Střet civilizací varující mimo jiné 
před krvavými hranicemi islámu a Islám a Islamismus v České republice pocházející od 
bývalého muslima Lukáše Lhoťana, který se prostřednictvím své knihy snaží upozornit na 
extremistické a pro Českou republiku nebezpečné postoje v rámci zdejší muslimské komunity. 
 O relevanci těchto informací coby údajů pro hlubší závěry lze samozřejmě polemizovat, 
poněvadž  jiná knihkupectví udávají za stejné období často odlišnou pětici favoritů a knihy 
zmíněné portálem Kosmas.cz mnohdy na jejich čelních pozicích vůbec nefigurují nebo 
zaujímají méně prestižní pozice. Přesto je však příznačné, že tři z pěti nejprodávanějších knih 
jednoho z velkých českých knihkupectví zdůrazňují již ve svém názvu protiklad a potenciální 
konflikt mezi islámem a evropskou či přímo českou společností. Zdůrazňování této odlišnosti 
a prezentace islámu jako cizorodého elementu, tedy tendence, na něž bylo poukázáno již 
v analýzách sdělovacích prostředků, se vyskytují i na knižním trhu a potenciální čtenář tak 
bude pouze ujištěn o pravdivosti obrazu podávaného médii. 
 Poutavosti motivu Orientu a muslimského světa hojně využívá i odvětví beletrie 
a ženských románů, které zasazují svůj děj do oblasti Blízkého východu či střední Asie. 
Postavu hlavní hrdinky často ztvárňuje muslimka snažící se vzepřít tradicím své domoviny 
nebo Evropanka, provdaná či jinak konfrontovaná s muslimskou společností. Podle zkušeností 
paní Lenky  Pařízkové pracující v oddělení beletrie pražského knihkupectví Neoluxor má 
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mnoho zákaznic přečtenou knihu Betty  Mahmooodyové Bez dcerky neodejdu a cíleně 
vyhledávají podobný  typ  příběhů, na což zmíněné knihkupectví před dvěma lety  reagovalo 
vytvořením nového oddělení nabízejícího beletrii situovanou do prostředí Orientu a Afriky. 
 Podněty upozorňující na bytostnou odlišnost mezi muslimy a západní společností se tak 
k veřejnosti dostávají nejrůznějšími cestami. Zároveň s povědomím o nepřekonatelné jinakosti 
jsou prostřednictvím mnohých knih upevňovány  i stereotypy o vztazích k ženám či přirozeně 
násilné povaze muslimů. Tento trend vede následně k podobnému výsledku, jaký zaznamenali 
Kateřina Kantorová i Tomáš Melichárek při analýze mediálního obrazu muslimů, a sice že 
čtenáři, kteří nemají vlastní zkušenost s muslimy, dostávají spíše negativní informace 
postrádající hlubší kontext.71
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4.  Postoj veřejnosti k muslimům žijícím v České republice

Vzhledem k počtu muslimů, který  v České republice dle oficiálních i neoficiálních údajů 
nepřesahuje 0,002 % obyvatelstva, je vztah Čechů k islámu předmětem pouze minima 
důkladných sociologických či sociálně geografických studií. Mezi nejhodnotnější průzkumy 
veřejného mínění posledních let patří zajisté práce Josefa Novotného a Filipa Polonského72, 
kteří se zaměřili na české a slovenské studenty vysokých škol, u nichž  zkoumali vědomosti 
o islámu a vliv těchto znalostí na utváření vztahu k islámu a jeho vyznavačům. Postoj obyvatel 
České republiky  k muslimům byl taktéž předmětem třetí vlny studie evropských hodnot73, 
která proběhla v letech 1999 až 2000 a jejíž  výsledky  s odstupem prezentuje a komentuje 
například článek norských autorů Zana Strabaca a Ila Listhauga Anti-Muslim prejudice 
in Europe: A multilevel analysis of survey data from 30 countries. Dle výsledků této rozsáhlé 
studie je Česká republika jedinou z evropských zemí, u jejíchž obyvatel protimuslimsky laděné 
předsudky nepřesahují míru předsudků zaměřených proti imigrantům obecně. V rámci čistě 
lokálního kontextu se průzkumem postoje veřejnosti k islámu a muslimům zabýval například 
Tomáš Melichárek zaměřující se ve své knize Islám v Brně na vztah obyvatel města Brna 
k tamní muslimské komunitě. 
 Zpráva Evropského monitorovacího centra pro rasismus a xenofobii z roku 2006 
informuje o znevýhodňování muslimů v zemích Evropské unie, kde příslušníci nejmladšího 
abrahamovského náboženství často zakouší různou míru diskriminace a marginalizace.74 Tato 
diskriminace pramení většinou ze stereotypů majících negativní ráz a odosobňující vliv 
vedoucí k vnímání určité menšiny jako celku, přičemž  diskriminující chování je následně 
podporováno i předsudky.75  Právě stereotypy a předsudky, okolnostmi jejich vzniku 
a možnostmi jejich odstraňování se zabývá mnoho autorů pojednávajících o vztahu většinové 
společnosti k minoritám, například muslimům. Přestože se debaty o islámu, jeho možných 
rizicích a také islamofobii coby důsledku těchto obav výrazně rozvinuly  až po teroristických 
útocích v září 2001,76 úroveň protimuslimských předsudků převyšovala míru předsudků vůči 
ostatním imigrantům již před tímto datem. V západoevropských zemích již  na přelomu tisíciletí 
v průměru 10,68 % respondentů nechtělo za souseda imigranta a 15,42 % se vyjádřilo, že by 
nechtělo sousedit s muslimem, ve východní Evropě byly  hodnoty u obou odpovědí přibližně 
o 4 % vyšší. Výjimku tvořili pouze respondenti českého občanství, kteří muslimského souseda 
odmítli v 15,31 %, zatímco imigranta v 19,54 % a stali se tak jedinými, u nichž  předsudky vůči 
muslimům nepřevažovaly  nad negativním postojem vůči imigrantům obecně.77  Zjištěním 
absence výraznějšího rozdílu v postoji obyvatel západoevropských a východoevropských zemí 

24

72 Josef Novotný and Filip Polonský, “The Level of Knowledge about Islam and Perception of Islam among 
Czech and Slovak University Students: does Ignorance Determine Subjective Attitudes?”, Sociológia, 43.6 
(2011): s. 674-696,

73 European Values Study (více na http://www.europeanvaluesstudy.eu/)
74 EUMC, Muslims in the EU, s. 108
75 Kassin, Psychologie, s. 521
76 EUMC, Muslims in the EU, s. 61
77 Zan Strabac and Ola Listhaug, “Anti-Muslim prejudice in Europe: A multilevel analysis of survey data from 30 

countries”, Social Science Research, 37 (2008), s. 278



k islámu tak Strabac a Listenhaug poukazují na zajímavý  fakt - velikost muslimské populace 
nemá žádný vliv na míru protimuslimských předsudků v jednotlivých zemích. Tento jev může 
být důsledkem lepší integrační politiky západoevropských zemí, v nichž žije větší procento 
muslimského obyvatelstva než ve střední a východních části Evropské unie, kde počet muslimů 
většinou nepřesahuje 0,4 % populace. Méně optimistické vysvětlení pak poukazuje na globální 
dimenzi předsudků a stereotypů, vedoucí k šíření negativních pohledů na muslimy, naprosto 
nezávisle na velikosti a povaze jednotlivých lokálních komunit vyznávajících islám.78  Na 
stejný  trend, tedy  středoevropské a východoevropské přebírání názorů na muslimy od 
západních zemí namísto budování vlastních postojů na základě vztahu k domácí muslimské 
komunitě, upozoňuje i Leora Moreno.79  Proces přebírání poznatků a s nimi i předsudků 
namísto utváření vlastních stanovisek odrážejících osobní zkušenosti je podporován i již 
zmíněným přístupem médií a omezenými možnostmi konfrontovat takto získané předsudky 
s realitou z důvodu malého počtu muslimů žijících ve východních státech Unie.80 
 Důležitost osobního kontaktu pro budování pozitivnějšího postoje k muslimům 
potvrzuje i článek Josefa Novotného a Filipa Polonského. V rámci studie zaměřené na 
zhodnocení vlivu objektivních znalostí na vztah k islámu byl právě osobní kontakt, ať již 
aktivní či pasivní,81 vyhodnocen jako významný prvek ovlivňující nejen vědomosti o islámu, 
ale působící i při vytváření kladného vztahu k muslimům. Kromě respondentů přátelících se 
s muslimy či těch, kdo navštívili muslimskou zemi, prokázali vyšší míru znalostí o islámu 
i věřící hlásící se k minoritním církvím, tedy lidé jiného než římskokatolického vyznání, což  je 
zřejmě důsledkem pocitu konkurence a jím vyvolané ostražitosti.82 Přestože objektivní znalosti 
o islámu nemusí dle zjištění studie nutně korespondovat s nižší mírou předsudků a obav či 
s pozitivnějším vztahem k muslimům, ve spojení s dalšími charakteristikami respondentů hrají 
znalosti při určování vztahu k islámu významnou roli. Vyšší míra poznatků o islámu přispívá 
ke snížení obav z terorismu a dalších hrozeb domněle spjatých s tímto náboženstvím a tím 
i k odbourávání předsudků, přičemž tento vliv znalostí je nejvíce patrný  u věřících lidí 
a u respondentů přátelících se s muslimy.83 Respondenti s vyššími znalostmi o islámu pak také 
považují integraci muslimů do české společnosti za méně problematickou, což  opět souvisí se 
sníženou mírou předsudků.84  Vliv získaných znalostí na utváření pozitivnějšího vztahu 
k nejmladšímu z abrahamovských náboženství nepřímo dokazuje i zjištění o signifikantně 
lepších znalostech a kladnejším postoji u studentů sociálněvědních oborů, zvláště pak 
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humanitních. Naopak studenti přírodovědně a technicky  zaměřených oborů vykazovali horší 
znalosti o islámu a větší množství předsudků.85

 
4.1 Názory na islám prezentované v rámci internetových diskuzí

Diskuze o islámu se často odehrávají v anonymním prostředí nejrůznějších internetových 
stránek a sociálních sítí. Názory prezentované v těchto diskuzích jsou často velmi radikální 
a kromě osobních útoků či rasistických prohlášení se v nich vyskytují i příspěvky vyzývající 
k odsunu či přímo vyvraždění muslimů.86  Vyhrocenost těchto prohlášení je do značné míry 
dána anonymitou a s ní související ztrátou odpovědnosti a zábran.87  Přesto se však nabízí 
otázka, nakolik tato prohlášení skutečně odráží názor veřejnosti. 
 Za účelem rozpoznání islamofobních tendencí v rámci internetových diskuzí je nejprve 
třeba rozlišit tyto islamofobní projevy od kritiky islámu, která je nejen oprávněná, ale může být 
i přínosná při procesu integrace muslimů do většinové společnosti. Nejvýstižnější odlišení 
islamofobních výroků od legitimní kritiky  islámu přinesla v druhé polovině 90. let zpráva 
britské organizace Runnymede Trust Islamophobia, A Challenge For Us All, která rozlišuje 
otevřený  a uzavřený pohled na islám. Otevřený se od uzavřeného pohledu liší zejména v osmi 
důležitých aspektech. V první řadě se jedná o vidění islámu jako monolitického statického 
bloku neschopného tolerovat vnitřní pluralitu a odmítajícího připustit jakékoliv rozdíly mezi 
jednotlivými podobami islámu. Lidé pohlížející na islám touto perspektivou popírají existenci 
debat o lidských právech a jiných svobodách probíhající v rámci muslimské společnosti. Oproti 
tomu lidé pohlížející na otázku plurality a možného vývoje v rámci islámu prizmatem 
otevřeného pohledu vnímají rozdíly mezi chápáním islámu v Indonésii, Íránu, Bangladéši, 
severní Africe či evropských zemích nebo USA a pohlíží na islám jako na náboženství 
procházející neustálým vývojem.88 Rozdíly mezi otevřeným a uzavřeným pohledem na islám 
lze dále pozorovat na otázce společných hodnot a vzájemného obohacování mezi muslimskými 
zeměmi a Evropou, ve vnímání islámu jako podřadného a barbarského či naopak odlišného od 
křesťanství, ale přesto zasluhujícího respekt, na pohledu na muslimy jako na partnery při řešení 
společných problémů nebo jako na násilnické a agresivní nepřátele podporující terorismus. 
Uzavřeně hledící člověk pak také vidí v islámu ideologii využívanou k politickým 
a vojenských cílům namísto náboženství, které je věřícími upřímně prožíváno. Odlišně je 
otevřeným a uzavřeným pohledem vnímána i kritika Západu ze strany muslimů, oprávněnost 
diskriminace muslimů žijících v Evropě, stejně jako legitimita islamofobie, proti níž stojí na 
straně otevřeného pohledu nutnost podrobovat i kritické pohledy na islám kritice, aby se 
nestaly nespravedlivými.89
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 Na základě tohoto rozlišení byl v rámci přípravy této práce vytvořen dotazník, v němž 
respondenti vyjádřili svou náklonnost k otevřenému či naopak uzavřenému pohledu na islám.90 
Jednalo se o kvantitativní šetření menšího rozsahu zabývajícího se vztahem mezi proměnnými, 
které jsou v tomto případě představovány  otevřeným a uzavřeným pohledem, a jejich 
souvislostí s účastí či neúčastí v internetových diskuzích.91  Cílem tohoto šetření bylo zjistit, 
zda u přispěvatelů internetových diskuzí výrazněji převažuje jeden z pohledů či zda je otevřený 
a uzavřený  pohled na islám v rámci diskuzí zastoupen stejnoměrně. Vzhledem k výsledkům již 
dříve zmíněných studií, které nepovažují Čechy za nadměrně xenofobní či islamofobní, lze 
předpokládat, že autoři vyhraněných příspěvků v internetových diskuzích budou mít 
uzavřenější názor než  respondenti nepřispívající do diskuzních fór, a přispěvatelé nebudou 
tudíž reprezentativním vzorkem veřejného mínění.
 Výzkumu probíhajícího na sociální síti facebook a různých webových stránkách 
v období od 1. listopadu 2011 do 14. ledna 2012 se zúčastnilo 278 respondentů. Převažovali 
studenti vysokých škol ve věku od 18 do 26 let, zastoupeni nicméně byli i respondenti se 
základním či středoškolským vzděláním ve věkovém rozmezí od nezletilých až  po osoby starší 
50 let. Téměř polovina dotázaných označila svůj zájem o islám za intenzivní, ostatní se o islám 
zajímají buď příležitostně v závislosti na zprávách v médiích či povrchně, omezujíce se na 
beletrii pojednávající o muslimech či takzvaném světě islámu. Internetových diskuzí se účastní 
40 % respondentů, někteří pravidelně, jiní jen zřídka. Otevřené či uzavřené pohledy byly 
hodnoceny  dle absolutního počtu odpovědí pro danou kategorii,92 u jednotlivých respondentů 
se znaky obou pohledů do značné míry setkávaly, což bylo patrné zvláště u otázky týkající se 
diskriminace muslimů, která byla odmítána i respondenty, u nichž  jinak převažoval uzavřený 
pohled. 
 V souhrnu pravidelných a občasných přispěvatelů diskuzních fór inklinuje 60 % 
respondentů k uzavřenému pohledu na islám, u pravidelných přispěvatelů pak počet dosahuje 
68 %. Lidé neúčastnící se zmíněných diskuzí se oproti tomu k uzavřenému pohledu přiklonili 
pouze ve 35 % případů. Dle výsledků tohoto výzkumu jsou tedy  názory prezentované v rámci 
internetových diskuzí značně uzavřenější a jejich negativní vymezení vůči islámu hluboce 
převyšuje míru vypozorovatelnou u osob, které se internetových diskuzí neúčastní. Mezi 
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90 Dotazník je dostupný online na adrese <https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?
pli=1&formkey=dDNCcktuS3JFMVdENFNmTDNMZzZiaUE6MQ#gid=0>

91 Keith F. Punch, Základy kvantitativního šetření, překl. Jan Hendl, Praha: Portál, 2008, s. 32
92 Katerorií je myšleno rozdělení respondentů dle jejich přispívání do diskuzních fór.
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respondenty  tohoto výzkumu se jako pravidelní přispěvatelé diskuzních fór profilovali zejména 
muži, nejčastěji ve věku od 18 do 26 a dále pak od 36 do 50 let, mezi nimiž  mírně převažovaly 
osoby se středoškolským vzděláním. 
 Vzhledem k tomu, že výzkum proběhl pouze na poměrně malém vzorku populace a byl 
omezen na uživatele internetu a zejména sociálních sítí, není možno jeho závěry zobecňovat 
a vztahovat na celou populaci. Může však posloužit jako nástin situace a zároveň podnět 
k dalšímu studiu uživatelů pravidelně přispívajících do internetových diskuzí. Jedná se 
o skupinu výrazně se svými negativně laděnými názory vymykající zbytku populace, u něhož 
převažuje ve vztahu k islámu spíše neutrální postoj. 

Shrnutí odpovědí respondentů přispívajících93 i nepřispívajících do diskuzních fór
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93 V rámci kategorie respondentů přispívajících do diskuzních fór jsou zde shrnuti jak respondenti přispívající 
pravidelně, tak i ti, kdo přispívají pouze zřídka.
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4.2 Informace o islámu v českých učebnicích 

Žáci základních a středních škol mohou informace o islámu získávat z mnoha zdrojů. Kromě 
odborných publikací, do jejichž  studia se však pustí pravděpodobně pouze menšina mladých 
lidí, se jedná především o již  zmiňovaná beletristická díla, populárně naučné knihy či nejsnáze 
dostupný  zdroj, kterým jsou média. Opomenuta by však neměla zůstat ani výuka na základních 
a středních školách a s ní související učební pomůcky. Analýzou těchto učebních pomůcek, 
konkrétně středoškolských učebnic a maturitních příruček, se zabývali Filip Polonský  a Josef 
Novotný, výsledky jejich průzkumu budou během roku 2012 publikovány v knize editované 
Karlem Černým Nad Evropou půlměsíc: Muslimští imigranti, majorita a vzájemné percepce 
v nakladatelství Karolinum. Zmínky o kvalitě učebnic, tentokrát určených pro základní školy, 
se objevují i v knize Islám v srdci Evropy od Mendela, Ostřanského a Rataje, jsou však výrazně 
povrchnější než analýza publikovaná v práci prvně zmíněných autorů. Přestože informace 
obsažené v učebnicích do značné míry ovlivňují povědomí mladých lidí o dané problematice 
a v případě islámu sehrávají nezanedbatelnou úlohu i při tvorbě případných předsudků, není 
jejich recenzování ani pozdějším analýzám věnována dostatečná pozornost, o čemž svědčí i 
nízký počet publikací zaměřených na tuto problematiku v českém prostředí.94  Výsledky 
zahraničních studií zabývajících se stejným tématem ve švédském, japonském a americkém 
prostředí shrnují v úvodu své práce autoři Polonský a Novotný.
	
 Analýza učebnic autorů Polonského a Novotného se zakládá na prostudování 
40   českých a slovenských učebnic určených pro střední školy či gymnázia, zahrnuty byly 
i  přehledy středoškolské látky sloužící k přípavě na maturitu. Pro účely této práce budu 
vycházet pouze z výsledků, které se týkají učebnic používaných v České republice, jedná se 
o  pět učebnic dějepisu, osm učebnic sociálních věd a dvanáct učebnic zeměpisu, přičemž 
pětinu ze zmíněných knih tvoří tzv. maturitní příručky. Učebnice dějepisu se povětšinou 
soustředí na historické události související s obdobím vzniku islámu a jeho expanze a důraz je 
kladen výhradně na arabské země95. Faktická správnost těchto kusých informací však rozhodně 
není pravidlem, o čemž svědčí například učebnice Dějepis pro střední odborné školy autorů 
Vratislava Čapka a Jaroslava Pátka tvrdící, že “Výroky Muhammada byly nazvané korány […] 
jeho nástupci je zapsali a soubor nazvali Korán, později byla vydána sunna - chování Proroka a 
tradice o něm, která měla vysvětlit určitá protiřečení a nejednotnosti v Koránu.” 96  Zkoumané 
učebnice také často zdůrazňují militantní charakter islámu, přičemž je poukazováno na 
povinnost muslima vykonávat džihád, který je v mnoha případech definován výhradně jako 
svatá válka či boj mečem proti nevěřícím. Učebnice Dějepis 2 pro gymnázia: Středověk a 
novověk toto militantní zaměření islámu dokládá údajnou citací ze 47 súry “těm, kteří nevěří, 
setněte šíje, ostatní spoutejte, pak jim dejte milost nebo je propusťte za výkupné”, u níž však 
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94 Josef Novotný a Filip Polonský, “Islám a jeho reprezentace v českých a slovenských středoškolkých 
učebnicích” in Karel Černý (ed.) Nad Evropou půlměsíc. Muslimští imigranti, majorita a vzájemné percepce, 
Praha: Karolinum (70 %, ediční plán pro rok 2012), s. 13 rukopisu

95 Ibid, s. 6
96 Vratislav Čapek a Jaroslav Pátek, Dějepis pro střední odborné školy, Praha: Scientia, 2001 s. 40



autoři nejenže velmi necitlivě vytrhli verš z kontextu,97  ale použili i formulaci která 
neodpovídá ani Hrbkovu, ani slovenskému překladu Koránu.98 
	
 Mezi jednotlivými učebnicemi se vyskytují velmi markantní rozdíly jak ve faktické 
správnosti, tak i těžištích. Zatímco některé z učebnic prezentují islám ryze negativně, jako výše 
jmenovaný Dějepis pro gymnázia a SOŠ či Zeměpis pro 6. ročník zmiňovaný v knize Islám 
v srdci Evropy,99 jiné se stereotypům vyhýbají jako například Dějiny středověku autora Zdeňka 
Beneše, na jejímž vzniku se podílel i profesor Kropáček. Společný rys lze však nalézt v popisu 
islámu jako relativně jednotného náboženského, kulturního a zeměpisného celku 
a v soustředěnosti na starší dějiny na úkor jakýchkoliv zmínek o současných problémech či 
případných pasážích diskuzního charakteru, které by nabídly pohled z více odlišných 
perspektiv.100 
	
 Absence zaměření na aktuální otázky týkající se islámu v rámci středoškolské výuky, 
která z analýzy učebnic nepřímo vyplývá, vede pravděpodobně k takřka nekritickému přijímání 
mediálních interpretací.101 Na důležitosti tak získává osobní kontakt, jehož význam odhalil již 
výše zmíněný průzkum mezi vysokoškolskými studenty. Právě osobní kontakt s muslimy či 
pobyt v muslimské zemi je pro člověka hlouběji se nezabývajícího touto problematikou 
jedinou možností konfrontovat předsudky a stereotypy s realitou. Nedostatečné informace 
získané během středoškolského studia také vysvětlují, proč mají studenti technicky 
zaměřených oborů, kteří se během svého vysokoškolského studia s tématem kultury či 
náboženství muslimských zemí takřka nesetkávají, horší znalosti a negativnější stanoviska než 
studenti sociálněvědních a humanitních oborů.
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97 Verš (Korán 47:14) se vztahuje k válečné situaci “… pokud válka neodloží své břímě.”
98 Novotný, Polonský, “Islám a jeho reprezentace v českých a slovenských středoškolkých učebnicích”, s. 10
99 Mendel, Ostřanský, Rataj, Islám v srdci Evropy, s. 140
100 Novotný, Polonský, “Islám a jeho reprezentace v českých a slovenských středoškolkých učebnicích”, s. 12 n.
101 Jak zmiňuje v mnoha pasážích kniha Mediální gramotnost: nový rozměr vzdělávání editorů Jirák a Wolák, je v 

rámci výuky opomíjena i samotná mediální gramotnost a schopnost kritického čtení.



5. Vybraní reprezentanti islamofobních postojů

Mezi lidmi usilujícími o veřejné vyjadřování svých protimuslimsky laděných názorů se 
vyskytuje několik jedinců, kteří v rámci této snahy vynikají. Vzhledem k omezenému rozsahu 
této práce nebylo bohužel možno učinit rozsálnou analýzu, která by obsáhla pohnutky  a cíle 
všech těchto osob, proto byli vybráni pouze dva zástupci, z nichž každý reprezentuje jinou 
podobu odporu vůči muslimům a jejich náboženství. V prvním případě se jedná 
o vysokoškolského pedagoga, doc. Martina Konvičku, který  se soustředí především na 
oslovení mladé generace prostřednictvím sociálních sítí. Druhým analyzovaným je 
Ing. Valentin Kusák, ekonom v invalidním důchodu a zakladatel občanského sdružení 
Antimešita, jenž se považuje za hlavního představitele českého odporu proti muslimům. 
 K bližšímu poznání obou těchto osob byla zvolena metoda polostrukturovaného 
interview. Metoda kombinuje výhody strukturovaného rozhovoru a tzv. narativního interview 
poskytujícího cenné informace o respondentovi, který je ponechán aby sám strukturoval své 
odpovědi, zdůraznil či upozadil určité pasáže a poskytl tak co nejautentičtější materiál. Tazatel 
má pak možnost lépe analyzovat volbu slov, větnou strukturu a další prvky.102  Na rozdíl od 
pevně daných a pro tazatele závazných otázek charakteristických pro strukturovaný 
rozhovor103  umožňuje schéma polostrukturovaného rozhovoru pokládání doplňujících otázek, 
změny jejich pořadí a další drobné posuny v rámci předem daných tematických okruhů.104 
Samotná metoda interview byla zvolena především s ohledem na snahu pochopit pozadí 
chování a vystupování respondentů, k čemuž  je právě osobní rozhovor jedním z nejlepších 
prostředků.105

 Úvodní část rozhovorů se zaměřovala na postupný  vývoj ve vztahu dotazovaných 
k islámu a na zdroje, z nichž při poznání tohoto náboženství čerpali. Následující jádro 
interview bylo v obou případech rozděleno do dvou částí, přičemž první měla za cíl stručně 
vystihnout současný  vztah respondentů k nejmladšímu z abrahamovských náboženství a jeho 
vyznavačům a druhá se věnovala specifické činnost obou dotazovaných. V případě 
doc. Konvičky se jednalo o téma tzv. exkonvertitek, žen, které přijaly  islám a po určité době se 
této víry zřekly. U Ing. Valentina Kusáka byla pak druhá část jádra rozhovoru zaměřena na 
vznik a činnost jím vedeného občanského sdružení Antimešita. V závěru rozhovorů měli oba 
respondenti prostor pro nastínění svého pohledu na budoucnost vztahu obyvatel České 
republiky k muslimům a byli požádáni o doporučení tří titulů vhodných k poznání islámu 
a jeho vyznavačů. 
 Rozhovory o průměrné délce jedné hodiny  probíhaly v období od konce ledna do konce 
února 2012 v neutrálním prostředí kaváren v místě bydliště respondentů (České Budějovice a 
Hradec Králové). Analýze bylo podrobeno chování respondentů a především pak přepisy 
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102 Michal Miovský, Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu, Praha: Grada Publishing, 2006, 
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103 Ibid, s. 162
104 Ibid, s. 159
105 Irving Seidman, Interviewing as Qualitative Research: A Guide for Researchers in Education and the Social 

Science, 3rd edition, New York - London: Teachers College Press, 2006, s. 10



nahrávek, které byly ze strany  obou dotazovaných autorizovány.106 K jednotlivým rozhovorům 
bylo přistupováno prizmatem zakotvené teorie Juliet Corbinové a Anselma Strausse, která 
chápe každý  případ jako východisko pro následující, jenž  je hodnocen a srovnáván ve světle 
předchozí zkušenosti s prvním případem.107  V důsledku malého množství rozhovorů, mezi 
nimiž bylo možno provést srovnání, jsou poznatky odhalené v rámci této práce vnímány jako 
možné příklady, jejichž potenciální zobecnění by však samozřejmě vyžadovalo ověření na 
širším vzorku respondentů. 
 Při analýze rozhovorů byl kladen důraz zejména na ověření či vyvrácení určitých 
poznatků získaných v dříve proběhlých studiích. Jednalo se například o závěr sociálních 
geografů Novotného a Polonského, kteří považují osobní zkušenost s muslimy za významné 
kritérium pro úroveň znalostí o islámu i vztah k tomuto náboženství.108  Důležitost osobní 
zkušenosti byla nepřímo potvrzena i Strabacem a Listenhaugem zjištěním, že v zemích s menší 
muslimskou menšinou panuje často větší míra protimuslimských předsudků než ve státech, kde 
je tato menšina početnější.109 Při analýze interview byla brána v potaz také Van Dijkova teorie 
ideologického čtverce, jejíž přítomnost v médiích prokázala Lucie Sedláčková.110  Ověřován 
byl i poznatek již zmíněných autorů Polonského a Novotného, kteří tvrdí, že nižší míra znalostí 
o islámu vede k větším obavám z terorismu a násilí spojovaného s muslimy. Přestože 
identifikace otevřených a uzavřených názorů na islám nepatřila mezi cíle vytyčené při 
sestavování otázek, zaměří se analýza i na výskyt těchto dvou kategorií, přičemž uzavřené 
názory  budou dále vyhodnoceny na základě metody  klasifikace neformálních falešných závěrů 
Petera A. Angelese, která je k dispozici v českém překladu Aleše Zemana.111 Pozornost byla 
dále zaměřena na identifikaci motivů vedoucích k veřejnému vystupování proti islámu.
 
5.1 Doc. Martin Konvička

Doc. Martin Konvička působí v Entomologickém ústavu Akademie věd České republiky, kde 
vede laboratoř temperátní biodiversity. Vedle studia hmyzu a snah o záchranu šumavských lesů 
se již několik let velmi intenzivně věnuje také boji proti islámu. S nejmladším 
z abrahamovských náboženství se poprvé setkal v 70. letech prostřednictvím Dumasova Monte 
Christa, z něhož si coby sedmileté dítě odnesl obraz Orientu jako něčeho zvláštního. 
S muslimy se v dětství seznamoval také v cestopisech Hanzelky  a Zikmunda a následně pak 
z televizních a novinových zpráv o izraelsko-palestinském konfliktu, výrazný  zájem o tuto 
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106 Přepisy rozhovorů jsou součástí přílohy této práce.
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problematiku ale nepociťoval. Nedlouho po sametové revoluci pak podnikl cestu do Turecka, 
která v něm zanechala příjemné vzpomínky a určitou míru obdivu k této zemi. Výraznější zlom 
v zájmu doc. Konvičky o islám představoval až teroristický útok na Světové obchodní centrum 
v září roku 2001, kdy  začal na nejrůznějších internetových stránkách hledat více informací o 
islámu a jeho vyznavačích. Kromě poznatků ze stránek faithfreedom.org a neokonzervativního 
serveru freerepublic.com získal určitý  náhled na problematiku také několikatýdenním 
dopisováním s mladou Íránkou. Další posun v jeho pozornosti věnované muslimům nastal po 
zavraždění holandského kritika islámu a imigrace Pima Fortuyna počátkem května roku 2002. 
Způsob informování o této události považoval doc. Konvička za nepatřičný  a poškozující 
památku a zásluhy zavražděného. Kriticky však pohlížel také na vojenské aktivity USA a 
některých evropských zemí v Afghánistánu a Iráku, přičemž zde vycházel zejména z názorů 
prezentovaných na portálu jihadwatch.com.112 
 V důsledku těchto a některých dalších událostí se začal doc. Konvička věnovat 
překládání zahraničních článků pro webové stránky eurabia.cz, činil tak ale nepravidelně a pod 
pseudonymem. Impulz k výraznějšímu boji proti islámu pro něj představovala až 
neuskutečněná návštěva Geerta Wilderse v Praze v listopadu roku 2009.113 Po zamítnutí vstupu 
do Velké Británie, kde měl Geert  Wilders v únoru téhož  roku vystoupit ve Sněmovně lordů, 
čekal nizozemského politika stejný  osud i v případě Prahy, kde jeho projev zamítl nejprve 
Senát a následně jej odmítli přijmout i v náhradních prostorách.114  Martin Konvička, 
sympatizant Geerta Wilderse a jeho politiky  vůči muslimům, považoval tuto událost za hrubé 
porušení svobody slova a dospěl k názoru, že je třeba se proti tomuto trendu postavit: “Je třeba 
říkat názory  nahlas, protože pokud se nebudou říkat nahlas, tak se to jednou nebude dát říkat 
vůbec.” 
 Doc. Konvička se začal intenzivně věnovat přispívání do nejrůznějších internetových 
diskuzí rozebírajících islám a rizika s ním spojená, přičemž  na facebooku a dalších diskuzních 
fórech trávil několik hodin denně a obětoval tak kritice islámu veškerý svůj volný  čas.115  Pro 
samotné rozhodnutí postavit se veřejně proti islámu a zejména pak pro zaměření na pomoc 
tzv. exkonvertitkám pro něj bylo velmi významné také setkání s Pavlínou Bitarovou. Paní 
Bitarová, pocházející z rodiny syrského křesťana, konvertovala k islámu jako mladá svobodná 
matka řešící životní krizi a stala se významnou postavou brněnské muslimské komunity. Po 
nešťastném manželství s indickým muslimem a dalších problémech se však po pěti letech své 
víry za dramatických okolností vzdala.116 Martin Konvička se s paní Bitarovou setkal v létě  
roku 2008, nejprve ve virtuální rovině diskuzních fór a následně i osobně a údajně jí byl 

33

112 Tyto webové stránky prezentují názory autorů jako Robert Spencer nebo Alí Sína.
113 Nizozemský kontroverzní politik Geert Wilders byl pozván Jiřím Oberfalzerem (ODS) a portálem eurabia.cz 

do Prahy, aby 30. listopadu 2009 vystoupil v Senátu se svým projevem na téma Svoboda projevu a islamizace 
Evropy. 

114Lukáš Rozmajzl, Kontroverzní politik Wilders do Česka nepřijede: Nachází jen zavřené dveře [online, cit. 8. 5. 
2012] <http://zpravy.ihned.cz/c1-39207710-kontroverzni-politik-wilders-do-ceska-neprijede-nachazi-jen-
zavrene-dvere>

115 V současné době četnost příspěvků ve srovnání s lety 2010 až 2011 poklesla, stále je však jedním z velmi 
aktivních diskutujících.

116 Jiří Leschtina, “Šla jsem k Alláhovi a uvízla v pekle” in Hospodářské noviny, 7. 2. 2012



oporou během jejího odchodu od islámu. Poté se seznámil i s dalšími ženami řešícími problém 
opuštění muslimské komunity, s níž byly jejich životy po léta svázány. Do budoucna plánuje s 
některými z těchto žen uskutečnit akci upozorňující na problémy, s nimiž  se bývalí konvertité 
potýkají, podrobnosti však prozatím nechce sdělovat.
 
5.2 Ing. Valentin Kusák

Ing. Valentin Kusák začal islám výrazněji vnímat po teroristických útocích na Světové 
obchodní centrum v září roku 2001. Zdrojem jeho poznatků byla především česká média 
a následně pak webové stránky mediaoislamu.cz a pravdaoislamu.cz.117 
 Impulz k veřejnému vystupování proti nejmladšímu z abrahamovských náboženství 
a jeho vyznavačům představovala pro Ing. Kusáka informace o plánované stavbě mešity v jeho 
rodném Hradci Králové zveřejněná v létě roku 2010. Reagoval sepsáním petice proti této 
stavbě a dalšími kroky majícími za cíl její znemožnění. Jeho aktivity vzbudily jistý  zájem 
médií, což jej o čtvrt roku později motivovalo k založení občanského sdružení Antimešita. 
Cílem sdružení je boj proti islamizaci a stavbě mešit,118 přičemž do budoucna by Ing. Kusák 
rád rozšířil činnost v oblasti vysoké politiky  coby poradce v záležitostech týkajících se islámu. 
Podporu pro svou činnost nalezlo sdružení i u vedení královéhradeckého kraje, od něhož 
obdrželo v minulém roce finanční příspěvek na svou činnost ve výši 15 000 korun.119 
 Sdružení, a především Ing. Kusák coby jeho jediný  veřejně vystupující člen, se však  
potýkají i s obviněními z extremismu a manipulace s fakty. Z posledně jmenovaného důvodu 
byl v květnu 2011 nejprve omezen a o necelé čtyři měsíce později zrušen provoz jeho blogu na 
iDNES.cz.120  V březnu tohoto roku pak společnost Google z důvodu nepřijatelně 
negativistického obsahu odmítla zveřejnit reklamu občanského sdružení Antimešita.121 
Ing. Kusák o všech těchto událostech velmi rozhořčeně informuje odvolávaje se na rozhodnutí 
Ministerstva vnitra České republiky z roku 2011. Ministerstvo tehdy  v reakci na podnět 
předsedy občanského sdružení Talmidin Karla Goldmanna k přezkoumání registrace sdružení 
Antimešita došlo k závěru, že sdružení Ing. Kusáka nepředstavuje reálné nebezpečí.122 
 Sdružení Antimešita se věnuje především pořádání diskuzí o nebezpečí islamizace 
a velmi intenzivně se zabývá také podáváním žalob na muslimy, orientalisty a nejrůznější 
instituce zabývající se studiem islámu. Kromě informování o nebezpečích, která s sebou islám 
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přináší, by  se Ing. Kusák v budoucnu rád podílel na samotném zákazu vyznávání islámu v 
České republice. Mělo by se tak stát na základě nedemokratických pasáží obsažených 
v Koránu, zákazem této knihy by pak bylo zakázáno i náboženství, které je na ní postavené. V 
tomto ohledu staví Ing. Kusák jasnou paralelu mezi islám a nacismus, přičemž Korán by měl 
být zakázán stejně jako Hitlerův Mein Kampf. 

5.3 Vliv osobní zkušenosti s muslimy na úroveň znalostí obou respondentů

Výzkum mezi vysokoškolskými studenty dokázal, že osobní kontakt s muslimy  nebo návštěva 
muslimské země je významným ukazatelem pro lepší znalosti o islámu,123  přičemž lepší 
vědomosti o tomto náboženství v kombinaci s aktivním osobním kontaktem s muslimy zároveň 
výrazně snižují obavy z terorismu.124 
 O skutečně přátelském vztahu s muslimem nemůže být  v současné době řeč ani 
u jednoho z respondentů, setkávají se nanejvýše s bývalými konvertity, kteří nemají k tomuto 
náboženství příliš pozitivní vztah. Rozdíl mezi oběma dotazovanými lze však nalézt na poli 
pasivního kontaktu s muslimy, a sice v tom ohledu, že doc. Konvička na rozdíl od Ing. Kusáka 
navštívil muslimskou zemi a odnesl si z této zkušenosti pozitivní vzpomínky. Zároveň se před 
svou cestou do Turecka dle svých slov velmi intenzivně zabýval studiem literatury o Osmanské 
říši a jejích obyvatelích, což  zajisté jeho znalosti o islámu pozitivně ovlivnilo. Jistý  vliv mohl 
mít na doc. Konvičku i dříve zmíněný přibližně měsíc trvající kontakt s Íránkou, který 
i s několikaletým odstupem připomíná. Ing. Kusák se s islámem a muslimy setkával výhradně 
prostřednictvím médií a protiislámsky zaměřených webových stránek, jejichž jednostrannost 
však odmítá, a považuje je za ideální zdroj ke studiu i vhodný  podklad pro tvorbu vlastních 
článků. 
 Značně rozdílnou úroveň vědomostí o islámu u obou respondentů dokládají jejich 
odpovědi, jimiž zdůvodňují své antipatie k tomuto náboženství. U Ing. Kusáka se vyskytuje až 
překvapivé množství faktických nepřesností a projevů neznalosti základních údajů sahajících 
od geografických až po společenské aspekty. Tuto neznalost  nelze přiřknout momentálním 
výpadkům v době konání rozhovoru, stejné chyby se vyskytují i v jeho článcích. 
O elementárních mezerách v geografii jím tolik kritizovaného islámského světa svědčí 
například chybné umístění Káhiry do Saúdské Arábie.125 O Nigeru, kde tvoří muslimové 85 % 
obyvatelstva, se Ing. Kusák v rozhovoru vyjádřil jako o zemi, kde je muslimů pár desítek. Za 
samozřejmý  je předsedou sdružení Antimešita pokládán i fakt, že politická, sociální 
i lidskoprávní situace je ve všech muslimských zemích stejná.
 Závěry autorů Novotného a Polonského mezi studenty vysokých škol byly tedy do 
značné míry potvrzeny i u těchto dvou protimuslimsky zaměřených respondentů. Osobní 
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kontakt s muslimy, ať již pasivní nebo aktivní se zde prolíná s lepšími faktickými znalostmi 
o islámu. Naopak respondent bez osobního kontaktu s muslimy vykazuje ve faktických 
znalostech značné mezery a zároveň upozorňuje na nebezpečí terorismu, které se u respondenta 
s lepšími faktickými vědomostmi nevyskytuje.
 Úroveň znalostí o islámu nemusí samozřejmě souviset pouze s osobní zkušeností 
s muslimy, ovlivněna bude zřejmě i povahou, akademickým zaměřením a jazykovou 
vybaveností obou dotazovaných. Souvislost  mezi výsledky  studie autorů Novotného 
a Polonského a poznatky získanými z rozhovorů s českými kritiky islámu však potvrzuje, že 
osobní zkušenost může mít vliv na kvalitu znalostí. Zároveň je zde také doloženo, že vyšší 
úroveň vědomostí o islámu nemusí nutně souviset s lepším vztahem k muslimům, významnou 
roli hrají i další subjektivní postoje a názory.126

5.4 Vnímání islámu

Rozlišení otevřených a uzavřených postojů k islámu, které bylo nastíněno již v předchozí 
kapitole, nebylo při sestavování otázek pro interview prvotním cílem. Některé z odpovědí obou 
respondentů v sobě však obsahovaly  ukazatele směřující k identifikaci otevřeného či 
uzavřeného pohledu na islám dle kritérií organizace Runnymede Trust.127

 Jednalo se například o první vodítko pro rozlišení mezi otevřeným a uzavřeným 
pohledem, a sice vnímání islámu jako vnitřně pluralitního či naopak monolitického 
náboženství. Zatímco doc. Konvička si uvědomuje diverzitu vyskytující se v rámci 
jednotlivých muslimských komunit, Ing. Kusák shrnuje otázku o případných rozdílech mezi 
muslimskými zeměmi slovy: “Podle Koránu a šarí‘y je to tak, jak jsem řekl.” Společné 
hodnoty, na nichž by  bylo možno postavit dialog i bezproblémové soužití, pak nevidí ani jeden 
z dotazovaných. Doc. Konvička se v tomto ohledu domnívá, že islám nemůže fungovat v žádné 
společnosti. Ing. Kusák by s přítomností muslimů v Čechách souhlasil pouze za předpokladu, 
že nebudou chtít  jakkoliv upozorňovat  na svou víru a případně proti prosazování čehokoliv 
souvisejícího s islámem budou sami bojovat. Oba respondenti tedy, ať již přímo či nepřímo, 
požadují naprostou asimilaci muslimů, kteří by se měli svého náboženství nejlépe zcela zříci. 
U Ing. Kusáka výrazně zaznívá i opovržení islámem coby zastaralým, když v pouhých dvou 
větách čtyřikrát zmiňuje, že islám pochází ze sedmého století a jeho vyznaveči se 
i v současnosti chovají v duchu oné doby. 
 Odpovědi obou respondentů se zřetelně přiklánějí k uzavřenému pohledu na islám 
i v dalších ohledech. Ani jeden z dotazovaných například nechápe islám jako náboženství, 
které by mohlo být věřícími upřímně prožíváno, muslimové jsou oběma respondenty  vnímáni 
přinejlepším jako oběti, které jsou svým náboženstvím buď manipulovány, nebo přímo 
zneužívány  a týrány. Jisté odlišnosti v přístupu obou mužů můžeme naopak vidět v kritice 
české společnosti, která se u Ing. Kusáka nevyskytuje, zatímco doc. Konvička pohlíží kriticky 
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jak na muslimy, tak i na českou společnost, která nemá dle jeho názoru v současné době co 
nabídnout sama sobě ani muslimům, kteří by  se chtěli své víry  zříci. Česká společnost však 
v sobě, dle jeho názoru, skrývá potenciál ke zlepšení, který  islám postrádá. Oba dotazovaní 
také více či méně explicitně souhlasí s nepříliš vstřícným chováním veřejnosti a úřadů k 
muslimům, přičemž Ing. Kusák upozorňuje, že vyhraněnost vůči muslimům by byla ještě 
mnohem větší, kdyby měli lidé více informací o tom, k čemu v Čechách údajně dochází. Oba 
však zároveň odmítají, že by byli muslimové v České republice diskriminováni. 
 U obou respondentů tedy zřetelně převládá sklon pohlížet na islám uzavřeně, 
u Ing. Kusáka tak bylo v pěti a u doc. Konvičky ve čtyřech z pěti hodnocených aspektů. Jejich 
postoje jsou tedy dle východisek britské organizace Runnymede Trust znatelně islamofobní 
a přesahují tak rozměr legitimní kritiky, která by měla být přirozenou součástí fungující 
společenské diskuze.128 
 Mnohé z argumentů používané oběma respondenty je možno na základě klasifikace 
neformálních falešných závěrů Petera A. Angelese označit za falešné.129 Jedná se například o 
odvolávání se Ing. Kusáka na výroky pana Miloše Zemana, jehož považuje v otázce vnímání 
muslimů za autoritu. Dochází tak k falešnému závěru argumentací ad verecundiam, tedy 
odvolávání se na autoritu za účelem získání souhlasu. Zůstává přitom otázkou, nakolik lze pana 
Zemana považovat za odborníka, jehož názor na souvislosti mezi islámem a nacismem by měl 
být citován. U obou respondentů, v mnohem větší míře však opět u Ing. Kusáka, se pak 
vyskytují falešné argumenty  použitím zavádějícího kontextu či předsudku. U Ing. Kusáka se 
zmíněný zavádějící kontext, tedy argumentace zkreslením, pokřivením nebo vynecháním 
kontextu vyskytuje mimo jiné při popisu německé muslimské komunity, jejíž  vznik líčí jako 
“bezuzdnou imigraci Turků” do Německa od počátku 60. let, přičemž opomíjí zmínit 
historický  kontext i vliv období hospodářské prosperity Německa a roli mezinárodních smluv 
mezi Německem a Tureckem.130  U doc. Kovičky se pak vyskytuje zavádějící kontext 
srovnávání současné přítomnosti muslimů s počátkem nacistické éry v meziválečném období. 
Oběma respondenty  je také užíván falešný  závěr použitím “slaměného panáka”, tedy 
prezentace protivníkovy pozice ve slabé či zkreslené verzi, aby  mohla být snadno odmítnuta. 
V kontextu zde řešené problematiky  se jedná o vytváření takového obrazu muslimů, který  je 
následně snadné kritizovat a jenž skutečně působí zavrženíhodně. Oba dotázaní tak redukují 
islám pouze na jeho negativní aspekty, které nepřímo označují za jádro náboženství, a jejich 
praktikování zároveň připisují většině či všem muslimům.
 Prezentace muslimů a Čechů dle modelu Van Dijkova ideologického čtverce, jehož 
přítomnost v médiích prokázala Lucie Sedláčková,131 je u obou respondentů patrná zejména při 
popisech muslimů. Model ideologického čtverce je popisem situace, kdy jsou zdůrazňována 
vlastní pozitiva a upozaďována negativa, zatímco u reprezentace druhé strany naopak 
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zdůrazňována negativna a upozaďována pozitiva.132 Zatímco negativní vlastnosti připisované 
islámu a jeho vyznavačům se prolínaly celým rozhovorem, s jmenováním pouhých tří 
pozitivních charakteristik nejmladšího abrahamovského náboženství měli oba respondenti 
zřetelný  problém. Ing. Kusák uvedl mezi pozitivní aspekty islámu pouze estetický  půvab 
orientální architektury, ihned však poznamenal, že právě proti její přítomnosti v Čechách 
bojuje. Doc. Konvička jmenoval mezi světlými stránkami islámu dva aspekty  týkající se rodiny 
a hrdosti na sebe samého, avšak oba zároveň do značné míry znehodnotil tvrzením, že tak 
muslimové činí jen kvůli Bohu. V pohledu na sebe samé a českou společnost  se mínění 
respondentů rozcházelo. Zatímco Ing. Kusák v duchu modelu ideologického čtverce nezmínil 
jediné negativum české společnosti, doc. Konvička byl v tomto ohledu kritičtější, avšak i on 
přiznával české společnosti větší potenciál než jaký mají muslimové. 
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6.  Závěr

Obraz islámu v médiích, internetových diskuzích, mnohých knižních titulech i středoškolských 
učebnicích vykazuje jasné rysy stereotypizace a nepřehlédnutelné stopy předsudků. Muslimové 
jsou zde prezentováni převážně negativně s odkazy na jejich spojitost s násilím či 
necivilizovaností, což se může do značné míry  odrazit i ve veřejném mínění. Česká republika 
však není v tomto ohledu výjimkou, negativní konotace spojené s nejmladším 
z abrahamovských náboženství a jeho vyznavači jsou patrné i v mnoha dalších evropských 
zemích a jsou předmětem zájmu nejedné významné instituce, ať se již  jedná o Evropskou unii 
či Organizaci spojených národů.133 
 Názory prezentované doc. Konvičkou a Ing. Kusákem v páté kapitole této práce jsou v 
rámci celospolečenské diskuze zajisté extrémem a tak by na ně mělo být i nahlíženo. Je velmi 
pravděpodobné, že si každý člověk sledující dění ve světě utváří na islám a muslimy nějaký 
názor, ať již více či méně vyhraněný. Avšak o existenci českých bojovníků proti islámu, za něž 
se oba respondenti považují, ví zřejmě jen minimum obyvatel této republiky. Přestože má 
Ing. Kusák ambice povýšit  nebezpečí islamizace na téma stejné důležitosti a společenského 
zájmu, jako je zdravotnictví či důchodová reforma, zřejmě se tak v Čechách ještě dlouho 
nestane. Boj proti islámu, stejně jako jeho obhajoba jsou záležitostí několika málo lidí a běžný 
člověk nepociťuje s největší pravděpodobností žádné výrazné nutkání se na jednu ze stran 
sporu aktivně připojovat. Jak poukazuje čtvrtá kapitola této práce, jsou lidé účastnící se 
vyhraněných internetových diskuzí o islámu podobným extrémem jako oba respondenti 
kvalitativního výzkumu. Tyto lidi ani jejich názory prezentované ve zmíněných debatách nelze 
považovat za věrohodný odraz celospolečenského naladění.  
 Obyvatelé České republiky nevykazují dle výsledků dříve publikovaných studií 
výraznou míru islamofobních sklonů. Případná rezervovanost vůči muslimům vzniká často 
v důsledku zkreslených informací v kombinaci s absencí osobního kontaktu s muslimy, který 
by nabídl nový  úhel pohledu. Považuji přitom za nutné podotknout, že cílem této práce nebylo 
hodnotit relevanci antipatií chovaných vůči konkrétním muslimům či zásadám jejich víry. 
Práce se zabývá islamofobií jako nenávistí či nepřátelstvím projevovaným vůči islámu a 
muslimům vnímaným jako monolitický  blok, s nímž jsou spojovány mnohé negativní 
charakteristiky.
 Motivací k veřejnému vystupování proti islámu byla u doc. Konvičky obava z tabuizace 
tématu a ohrožení svobody slova, u Ing. Kusáka pak s největší pravděpodobností především 
neznalost a značné množství stereotypů spojených s muslimy a jejich vírou. Stereotypy, které 
jsou příčinou mnohých mezilidských konfliktů, vznikají na základě sociální kategorizace, tedy 
přirozené tendence dělit lidi do skupin, přičemž vlastní skupinu považujeme obvykle za lepší. 
Toto ostře polarizované rozdělení na “my” a “oni” následně usnadňuje vznik a šíření 
nejrůznějších předsudků. Stereotypní vnímání však může být potlačeno v případě, kdy má 
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člověk dostatek informací o dříve stereotypizované skupině a dostatečnou motivaci své 
vnímání této skupiny přehodnotit.134 

“Jakákoliv strategie boje proti islamofobii musí vycházet ze vzdělání - nejen o islámu, 
ale o všech náboženstvích a tradicích - aby mýty a lži byly viděny jako to, čím ve 
skutečnosti jsou. Musíme předcházet tomu, aby byla média a internet prostředkem k 
šíření nenávisti, zároveň ale musíme chránit i svobodu slova a myšlení.”135

Vzdělávání a přístup k nezkresleným informacím o islámu a jeho vyznavačích je zajisté velmi 
důležitým předpokladem pro boj proti islamofobii, dle zjištění prezentovaných ve čtvrté 
kapitole této práce však hraje důležitejší roli osobní zkušenost. Vzhledem k nízkému počtu 
muslimů žijících v České republice nelze však spoléhat na osobní kontakt coby prostředek 
k odbourávání předsudků, a ten proto musí být do značné míry  suplován pouze dostatečným 
vzděláváním a otevřenou diskuzí. 
 Nejen z tohoto posledně zmíněného důvodu by měl být  kladen důraz na možnost 
skutečné diskuze, do níž  by byli zapojeni jak odpůrci islámu, odborníci, lidé, kteří se islámu 
zastávají, tak i samotní muslimové. Současná podoba diskuzí se na obou stranách sporu podobá 
spíše přednáškám a setkáním lidí sdílejících stejné postoje.136  Přehodnotit své stanovisko by 
měla i samotná muslimská obec, která soustředí svou činnost převážně na věřící a většinou 
není schopna vystoupit se skutečnou sebekritikou. Ze strany  majoritní společnosti by  měl být 
kladen větší důraz na přinášení důvěryhodných a co nejméně zkreslených informací, u nichž 
bude jasný úhel pohledu, z něhož jsou líčeny. 
 Budoucí výzkum na poli této problematiky by  měl být zaměřen především na 
pravidelné monitorování situace a jejího vývoje. Pozornost by přitom neměla být  věnována 
pouze virtuálnímu prostředí internetových debat a jejich radikálně smýšlejícím účastníkům.  
Na významu by měly nabýt  i šířeji zaměřené průzkumy veřejného mínění, které by 
monitorovaly  vztah obyvatel České republiky k islámu obecně i k muslimům žijícím 
v pomyslném srdci Evropy. Opomenuta by neměla zůstat ani mladší generace a její postoje 
a názory. Analýza středoškolských učebnic upozornila na hrubé nedostatky v těchto učebních 
pomůckách a situace tedy zřejmě nebude ideální ani v samotné výuce. Právě průzkumy mezi 
žáky  základních a středních škol v nedaleké Itálii poukázaly  na vysokou míru předsudků, kdy 
tito žáci chápali muslimy jako podporovatele mezinárodního terorismu usilující o prosazování 
barbarských zákonů.137 
 Nenávist projevovaná vůči určité skupině osob na základě jejich vyznání je jevem, 
jehož  výskyt by měl být ve 21. století považován za varovný. Tato nenávist však může být 
odstraněna pouze úspěšnou integrací dané náboženské menšiny, na níž  se musí podílet obě 
strany konfliktu, ať již je tento spor reální či pouze domnělý.
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8. Přílohy

8.1 Interview s doc. Martinem Konvičkou (24. 1. 2012, České Budějivice)

Kdy jste se poprvé setkal s islámem a jak jste jej v té době vnímal? 

Mayovky, těch jsem ale nečetl moc, protože to byly sedmdesátá léta a ony moc nevycházely, to 
se muselo najít u nějakého strýčka, který to měl doma. Pak Hanzelka a Zikmund, jestli znáte, 
takové ty  cestopisy, tak první díl, tam oni popisujou tu severní Afriku. A pak Monte Christo, já 
jsem totiž četl tu knížku úplně nesmyslně v šesti letech, já jsem se naučil brzo číst, to bylo po 
dědečkovi takové to vydání levné, ale s pěknýma litografiema - a jak tam byly ty  litografie, 
černobílé, ale trošku strašidelné a já jsem se do toho zahrabal a prostě jsem to v šesti sedmi 
přečetl. Tam všude je ten Orient a je tam vidět celkem posedlost, hlavně v Monte Christovi tam 
zasazuje vždy  něco, co je mimo tento svět. Prostě zanechal jsem si vědomí z toho, že je to 
divný. 

Takže něco vzdáleného, mimo náš svět? 

Prostě divný, já bych to už nenazýval dál. Potom jsem prostě… Teď přejdu strašnou spoustu 
let, protože jsem se s islámem nesetkával, jen kdyžtak ve zprávách, Izrael, Palestina nebo tak, 
bylo mi to docela srdečně jedno. Pamatuju si jen, že blízkovýchodní zprávy, to bylo i za 
komančů, každý den byl nějaký Blízký  východ, tam ti magoři umí bavit  zbytek světa. 
Nechávalo mě to ale klidným, bylo mi to úplně putna prostě, i když jsem třeba na střední 
poslouchal Svobodnou Evropu, tak tohlento jsem nechával. 
 V devadesátých letech jsem cestoval, jedna z prvních zemí, kam jsem jel po pádu 
opony, bylo Turecko, maminka je z Řecka, což je možná podstatné, protože Řekové jsou 
turkofobní, tak jako jsou Češi třeba němcofobní. Tohleto mě ale moc nezasáhlo a Řekové mi 
s tím přišli otravní, protože znám tu českou němcofobii a vnímal jsem to jako folklór, který se 
mne netýká. V 90. letech jsem jel do Turecka, kde jsem byl šest týdnů a byl jsem mírně 
osmanofilní, dá se říct. Ono to souviselo s tím, že jsem přečetl všechno, co se v tu dobu psalo a 
česky vycházelo o historii - autoři prezentovali problém jako špatně pochopenou multikulturní 
monarchii a ještě s tímto jsem projel Turecko, kde jsem hlavně chytal motýly a vyžíral 
pohostinné lidi a odnesl jsem si dojem, že jsou vlastně v zásadě v klidu a především že jsou 
úplně stejní jako Řekové, což vlastně jsou, to je jako byste chtěla srovnávat Čecha z Kaplic a 
Rakušana z první vesnice na druhé straně, jsou to stejní burani. Takže jsem si zanechal 
příjemné vzpomínky, byl to ale rok 92 a je třeba si uvědomit, nebo zpětně to vnímám tak, že ta 
raná 90. léta byla vrchol pozápadňování, pak tam někde se to začalo lámat, ale to je docela 
nepodstatné. 
 Spadly baráky, sedím na internetu, snažím se o tom co nejvíce dočíst jako každý, a až 
v tu dobu jsem se dostal k disidentům typu Alí Sina, takové ty  stránky typu faithfreedom.org a 
tak. Samozřejmě jsem četl obě strany a hodně jsem četl taky takové ty americké 
neokonzervativní stránky typu freerepublic.com, protože to bylo první, k čemu jsem se dostal, 
z dnešního pohledu to byli takoví bushovci, oni jsou docela trapní. Od těhlech jsem se dostával 
dál, nejvíce mne ale oslovil ten faithfreedom a v tu dobu mě začalo docela hodně zajímat jak to 
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tam mají s tím sexem nebo hlavně se seznamováním a těmahle věcma, protože to byly  věci, 
které mě zaujaly už v těch šesti sedmi letech, a nikoho jsem se na to nemohl zeptat  a najednou 
tu byl ten net, tak jsem se to snažil rozklíčovat tímhletím způsobem. Psal jsem si třeba taky s 
Íránkou, ale přestali jsme si psát, protože jsem neměl ICQ a ona se urazila, že ho nemám, 
složitá věc, zpětně vzato, ona chtěla asi bezprostřední kontakt a chtěla mi něco sdělit, houby 
vím co. Potkal jsem ji na nějakých seznamkových stránkách, kde měla napsáno, že její 
oblíbená literatura je Kundera a že se cítí jako Sabina, a já jsem to měl zrovna přečtený, tak 
jsem si říkal, že tuhle sbalím. Pak jsme si ale psát přestali, psali jsme si asi měsíc. 
 Když  to teda zkrátím, dostal jsem se k tomu strašně dávno a zajímalo mě to střídavě 
vůbec a výrazně po 11. září 2001. Zlomové pro mě bylo asi zavraždění Pima Fortuyna, což ale 
přesně nevím, jestli bylo před nebo po 11. září, mohlo to být  tak 2002, o tom se tehdy psalo v 
Respektu a Reflexu a v podstatě všechny  ty  naše noviny  o něm psaly a psaly, že to byl 
populista, extremista, ale zároveň se o něm v zásadě nepsalo nic špatného, jak to byl gay, 
bývalý  marxista a já jsem si říkal, to je frajer, ten chlap, ten šel do něčeho natvrdo a koukejme 
na to, ty noviny pomazávají jeho pověst hovnem, tady bude něco smrdět. To pro mě bylo 
zlomové, a pak ještě když jsem na jihadwatch.org - Spencer atd. - narazil na to, že vlastně 
tihleti disidenti nestojí za Bushem, ale jsou k němu docela kritičtí. Zatímco v tu dobu 
konzervativní blogy, servery a noviny říkaly, že teď těm arabům nakopeme prdel v 
Afghánistánu, Iráku, tak takoví ti jako Robert Spencer nebo Alí Síná říkali bacha na to, ono to 
není dobrý tam lítat, protože jich [muslimů] máme hodně u nás na Západě a nevíme, co ti lidi 
si myslej, co chtějí… Měli bysme hledět na to… Oni volali vlastně po dialogu v podstatě tihleti 
islamobijci, oni říkali, pojďme raději zjistit, co si myslí tadyti lidi, a pojďmě hlídat, co tu dělají. 
To pro mě bylo zajímavý  a sympatický, protože jsem to začal vnímat tak, že to není dobrý  ten 
Afghánistán a už vůbec ne ten Irák. 

Po 11. září 2001 jste se tedy začal o islám hlouběji zajímat, za jak dlouho jste dospěl  k 
Vašemu negativnímu stanovisku, k názoru, že je islám špatný? 

Po 11. září jsem se o to začal opravdu zajímat, co za tím je, o co tady sakra jde a tak. Bylo to 
postupný, ale k tomu, že je to špatný  jsem došel poměrně rychle, právě přes ty exmuslimy a 
muslimské disidenty, ale trvalo mi nějakou dobu než jsem si sám pro sebe vymyslel co s tím. Já 
jsem pořád doufal v nějakou činnost západních vlád a teprve další a další průšvihy, tedy 
průšvihy z mého pohledu, jako Hirsi Aliová, která musela opustit parlament a pak Holandsko, 
Wilders, Van Gogh mě dovedly k tomu, že je třeba dělat něco tady. Nejdříve jsem začal pro 
českou eurabii tu a tam velice vzácně překládat pod pseudonymem články, vždy když  mě 
islamáci nějak naštvali, tak jsem si říkal hajzlové, vole, teď vám něco udělám a přeložím 
nějakýho Wilderse, rozumíte, taková autoterapie. 

Jak byste v několika málo větách shrnul svůj současný názor na islám? 

Je to svinstvo, úplně nehorázný  a zejména… Není to tak jednoduché to shrnout ve dvou větách, 
ale to svinstvo je ta vymejvárna a ta zapletenost a pavučinovitost, kterou je vlastně ten muslim 
obpleten, včetně konvertity a konvertitky. Nejhorší na tom svinstvu je, jak kombinuje 
supernacismus “já jsem muslim a kdo je víc” a poníženost “bojím se Alláha, každý  prd vidí a 

46



vidí, co si myslím,” což znamená, že “Alláh vidí, jestli jsem ten super nadmuslim” a to dělá v 
těch lidech fakt humus věci. 

Jaké tři aspekty islámu si podle Vás zaslouží kritiku?

Mluvím samozřejmě o modelu, diverzita tam je, ale co je nejhorší, je totalismus ve smyslu 
stejný  recept na život pro každého, sexismus ve smyslu vidění mužů a žen jako kategorií a 
nevidí tu variabilitu mezi nimi a strach od dětství. 

Jaké tři pozitivní aspekty islámu byste vyjmenoval?

Vnitrorodinná solidarita nebo rodinná solidarita jako bratrové a tak dále, hrdost samého na 
sebe a teď bych mohl říct něco jako láska ke starším lidem, ale to spadá pod tu solidaritu, takže 
máme dvě, třetí teď nevymyslím. Ale abych poznamenal, i tohle je sankcionovaný  tou 
disciplínou, ono to prostě vypadá mnohem hezčí než to je, je to zvyk, disciplína a částečně i to, 
že to jinak nejde, ale já bych nechtěl mít tady takovou rodinnou soudržnost, jako mají oni 
“protože Alláh”, ale vůbec by  mi nevadilo, kdybychom si ji tady dokázali udělat z jiného 
důvodu.

Mohou muslimové evropskou společnost obohatit? Případně v jakém ohledu?

Ne. Oni jsou ale skvělí v jedné věci, oni jsou zrcadlo, v tom mají pravdu křesťané, takoví ti 
“halíci”. Až jak jsem začal se islámem fakt zabývat  a tím životem těch lidí, co třeba 
konvertovali, tak jsem si začal uvědomovat věci, které jsem předtím fakt nevěděl, v podstatě v 
jakých sračkách je tahle společnost, včetně mě. Nevěděl jsem to, protože to jako nevíte, a jako 
zrcadlo nás tak “obohacují” až moc. Jenže ono je to takové drsné zrcadlo, když se z něj 
nepoučíme, tak se roztříští a sejme nás. 

Jaký odraz v tom zrcadle vidíte?

Že nejsme schopni lásky, kdyby mi to někdo takhle řekl a já se nesetkal s věcma, se kterýma 
jsem se setkal,… Až v tom zrcadle vidíme, že fakt ne. Oni toho nejsou také schopni. Příkladem 
je Pavlína Bitarová, bývalá muslimka, kamarádíme se a jsme si i intelektuálně blízcí, chápu její 
důvody proč se dostala k islámu i proč přestala islámovat. Ona byla prostě klasická dvacítka, 
nestudující VŠ a v podstatě ztracena na brněnském sídlišti, ze ztroskotané rodiny  a absolutně 
bez jakéhokoliv smyslu nebo přesahu. A pak si ho našla v tom islámování, a když  přestala po 
sedmi letech, ona byla hardcore “wahábistkou” sedm let, tak po těch sedmi letech ona žije ve 
městě, její dítě chodí do školy, ona chodí na rodičovské schůzky a tak, ale takové ty věci, které 
ona vnímá, že ani lidi neznají v baráku... Islám představuje pro západní společnost ohrožení, na 
tom bychom se shodli - třeba ne teď, ale kdybychom bydleli v Libanonu, tak bychom to 
vnímali jinak - představuje to ohrožení a tahle společnost nemá téměř žádné vazby, žádný 
fundament, kterým by tomu čelila. Takhle nějak. 
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Jaký byl hlavní impulz k Vašemu veřejnému boji proti přítomnosti islámu v České 
republice?

Wildersova návštěva v Praze, celkem jednoznačně překažená Wildersova návštěva v Praze, 
protože mě vyloženě naštvalo, kdo to překazil - takzvaně liberální a antikomunističtí 
a obrovsky prozápadní politici typu Štětina a tak, které jsem měl jako rád, jsou to fajn chlapi, 
na první pohled. Tak jsem si říkal do prdele, tohle jako ne, i kdybych nebyl Wildersovec, tak 
tohle jako byla štvanice, měl vystoupit v Senátu a najednou se nenašel v Praze jediný  hotel, ve 
kterém by mohl udělat schůzi. V této chvíli jsem si řekl, že je třeba říkat názory nahlas, protože 
pokud se nebudou říkat nahlas, tak se to jednou nebude dát  říkat vůbec. Pak jsem se seznámil 
s Pavlínou - nevím, jestli mám dobře tu chronologii - s Pavlou jsem se seznámil v létě 2009 
a Wilders byl buď zima 2008, nebo zima 2009. 

Kromě Vámi uváděných překladů prezentujete své názory převážně  v internetových 
diskuzích, nemáte žádnou motivaci napsat článek nebo něco souhrnnějšího?

Rozumím a pokládám to za velký průšvih, svůj. Trávím svůj dospělý  čas na chatech jako 
nějaký  puberťák místo toho, abych si sedl a nějakých pár konzistentních věcí napsal a pak se 
zase vrátil k řádné práci. Protože, co si budem povídat, ta sociálně-síťovací zábava mě stála 
dva roky života, flákal jsem práci, naštěstí mě podrželi doktorandi, ale už je to naštěstí lepší, se 
můžete podívat na tu četnost teď a před rokem, už je lepší, ale co bych opravdu islámu vytknul, 
ono to člověka pohltí, pohltí ho ta amorfnost a složitost té problematiky  a taky to, že, což je 
zase spíš pozitivum, díky  tomu sociálnímu síťování jsem se potkal s lidma, s kterými bych se 
jinak nikdy nepotkal. Různí křesťanští mladíci a já nevím co, prostě lidi, se kterými bych nikdy 
nenašel společnou řeč… Jako náckové taky, prostě regulérní náckové, škaredí, fujky náckové, 
se kterými necítím moc sympatií, ale jsem vděčný  té síťovací možnosti za příležitost dát s nima 
řeč. 

Jaké máte vztahy s těmito ostatními lidmi silně kritizujícími přítomnost islámu v České 
republice (např. facebooková skupina “Islám v České republice nechceme”), stýkáte se i 
osobně, nebo se znáte pouze ve virtuální rovině?

Jo, tu a tam a s pár lidmi. Spíše si samozřejmě vybírám a těch lidí, ze kterých se stali skutečně 
přátelé je pět. Zrovna včera jsem se setkal s velmi zajímavým člověkem, knězem, který  se 
snaží aktivně a reálně pomáhat  koptům, mladej kluk, mladší než  já (jméno uvádět nechci), 
prostě setkal jsem se s takovým borcem a jsou to občas velmi cenní a zajímaví lidi. Jestli je ale 
někdo opravdu cenný, tak jsou to ty exmuslimky. 

Jak jste se dostal k problematice českých exkonvertitek? 

To je jednoduchý, já jsem si to celé střihl takovou zajímavou záležitostí. Já jsem se v roce 2008 
rozešel se svou dlouholetou přítelkyní - nebo já jsem se rozešel, zkrachoval nám vztah, abych 
se vyjádřil přesně, a zároveň jsem omarodil, to mi umožnilo spoustu času a tak jsem se flákal 
po internetu a setkal jsem se shodou okolností s Pavlou. Já jsem zároveň řešil svou sexuální 
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identitu, prostě muž středního věku, zkrachovalo mu x-té partnerství, je třeba prostě něco 
pořešit. Taky jsem přestal pít alkohol, někdy v roce 2005. Prostě roky 2005-2010, to je pro mě 
taková druhá puberta, hodně zlomů. Byl jsem úspěšný  v práci, oblíbený u studentů, v podstatě 
velmi dobrý, ale něco “haprovalo” a začal jsem si řešit věci kolem sexu, alternativních 
komunit, a takhle jsem potkal Pavlu. Tohle je na tom asi zásadní, ona se k islámu dostala 
podobně, taky něco hledala, dva tři roky si myslela, že to našla - označovala svá počáteční léta 
v islámu za velmi šťastná, zpočátku, ale potom to zase vybublalo a nějakou dobu žila 
v podstatě dvojí život, ale to žije asi spousta lidí. Tam byl ústřední střet ženské dominance a 
islámu, ona se dostala do islámu vlastně omylem, ona se chtěla potrestat a dva tři roky  to 
fungovalo… Ale na to bude asi lepší se zeptat přímo jí. Jaká byla vlastně otázka? 

Jak jsete se dostal k problematice exkonvertitek? 

To je jednoduchý, lidé.cz, přisprostělý fóra - nebo jak se tomu říká “diskuzní skupiny” - 
gentleman, prázdniny, gentleman leží doma s boreliózou, má horečky a jediné, co může doma 
dělat je flákat se po netu. Začal jsem si chatovat s nějakou buchtou, když to řeknu zcela 
chlapácky, která měla na stránkách fotky z Damašku a já jí říkám: “Ty - nebo Vy -, doufám, že 
nejste jako muslimka, protože já bejt jako fakt islamofob number one”, ona mi odpověděla: 
“Pocházím ze syrské křesťanské rodiny” a já jsem v tu dobu měl o syrských křesťanech hodně 
načteno a hlavně ten paradox, že jich je hodně proti Izraeli a tak, tak jsem jí říkal: “Dobře, jako 
křesťani, ale doufám, že si nemyslíš, že jsou ti muslimové nějak v pohodě,” a začal jsem jí o 
tom psát skoro eseje, jak to jako vidím a ona mi potvůrka odpodívala takovými dvouvětnýma 
skečema. Psal jsem jí dlouhé litanie, chytrýho jsem dělal a asi po třech dnech mého vykecávání 
mi odpověděla ve smyslu “před pěti lety jsem konvertovala” a teď já jako “á, do prdele”, 
protože je třeba si uvědomit, že člověk to vidí mnohem paranoidněji než se s tím setká naživo, 
to je logické, oni nás vidí taky paranoidněji, než to je. Kolují různé pomluvy  a tak, tak je to se 
vším. Tak jsem se s holkou ale přesto setkal a ona ještě měla na sobě habáju, hidžáb a obrovské 
sluneční brýle, byla úplně nejtvrdší muslimka v Brně, ale ona už tomu nevěřila, úplně zpětně - 
ona to říkala, že když  si začla psát s týpkem - to jsem byl jako já - a on ten islám začal řešit 
a začal psát dlouhý slohovky, tak byla úplně hrozně ráda, protože problém těch holek a mužů, 
kteří jsou vevnitř a chtějí ven je, že to nikoho nezajímá, pro ně je to velký trauma. Zkuste si to 
představit, že jste v sektě. Přes sítě jsem poznal i další, klasika je, že tyhle holky, které mají 
toho islámování plné zuby, vlítnou na nejbližší síť a dělají tam ty největší sandokanky, jo, ty 
úplně nejechtovnější nevěsty džihádu, protože na sebe upozorňují, to je jednoduchý, ty největší 
fanatičky  jsou buď opravdu fanatičky, nebo fakt ne. Protože ty, které jsou spokojené a v klidu, 
nebo naopak tak zlomené, že už  nic neřeší, tak ty  nekomunikují. Komunikují buď horké hlavy, 
nebo ty, které se snaží dát nějaký signál ven, samozřejmě ale asi opět generalizuji.

Chystáte nějakou významnější akci k upozornění na tuto problemetiku?

Plánuju zrušit islám, samozřejmě. Něco se plánuje, ale zatím bych si to nechal, nechci být 
slibotechna, ale v dohledné době je něco v plánu. 
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Považujete islám v České republice v současné době za reálnou hrozbu nebo se jen 
obáváte, že by se mohl po vzoru Německa či Francie v budoucnu hrozbou stát?

Všechno dohromady a ještě více. Už  dnes tady  máme lidi, kteří jsou reálně ohrožení ze strany 
islámu. Jsou to konvertitky a jsou to jejich děti - příběh malé Esmat, víme, že tady dorůstá do 
puberty  generace těch dětí z prvních smíšených porevolučních manželství, už teď prostě víme 
o příbězích typu “rodiče dali ze školy malou holku, protože začala chodit  s českým klukem” 
a tak, jí se to nelíbí, víme o tom, snažíme se na ni získat kontakt. V tomhle smyslu už se to 
děje, pomalinku, malinko, není to reálné nebezpečí pro většinu populace. Ale ve chvíli, 
kdybych byl ten kluk, který  s tou holkou na gymplu pubertálně chodí, tak bych to za velké 
nebezpečí pokládal. Takže už  teď se to děje, máme tu prostě pár stovek holek, které jsou 
institucionálně zotročeny, když  to tak řeknu. A to je sakra rozdíl oproti tomu, když jsem jen tak 
zotročen prostě abuzivním manželem, protože v tom druhém případě existuje možnost s tím 
něco dělat. To domácí násilí, já to pokládám za nefér, když si ti chlapíci berou toho Pána Boha 
na pomoc, aby si srovnali ty svoje ženské. Takže zatím to opravdu chápu jako ohrožení 
jednotlivců. 
 Druhá věc, která už je vidět i v Česku je autocenzura a redukce svobody slova, lidi, 
kteří by byli jinak rozumní a dalo by  se s nima o spoustě věcí bavit, tak řeknou: “Já se s tebou 
prostě o tom bavit  nebudu, tohle bych radši vynechal…” Znáte to, takhle to prostě začíná. Ono 
prostě v tom březnu 1948 to taky začínalo nějak takhle, lidi se ještě nebáli mluvit úplně o 
všem, ale… 
 Ten třetí problém je dlouhodobý, “zabraňte počátkům” je heslo německých protinacistů, 
když ještě byli protinacisti. Je to jasný, jakmile se ten islám etabluje, budou se ti lidi počítat v 
procentech a ne v promilích jako dneska, pak už se s tím moc nedá dělat. 

Často se ale právě česká muslimská komunita označuje za vyjímku v rámci Evropy, je 
malá, vzdělaná… 

Kláro, vzdělanost není … Bin Ládin byl taky  vzdělanej, Větrovec je taky vzdělanej, znáte 
Větrovce… Já jsem taky vzdělanej a pro spoustu lidí jsem extremista. Vzdělanost není 
argument, argument je, že je malá, dokud zůstane malou. Malá je, protože ta obrana tady je, 
máme trošku informace o lidech z konzulátů a z  ambasád a opravdu na ně nejsou hodní, co se 
týká víz a podobně, z vlastní iniciativy jako, to není tak, že by měli “befehl”. Co si budem 
povídat, jsme banda pohanů, nejateističtější národ v Evropě - Estonci teda tvrdí, že jsou oni víc 
- ale rozhodně jsme v tomhle na špičce, takže tady  je jakási instinktivní obava z těhletěch lidí. 
Další věc je, že jak tady  je náboženství obecně slabé, náboženské postoje, prostě… na tohle 
dojíždí Amerika, je to náboženství, tak musíme srazit kufry, protože náboženství je základ 
rodiny a já nevím, jak oni to v tom prvním dodatku mají. A tím, že to nemáme, tak přeci jen 
jsme schopni - ne my dva, ale prostě chlapíci v hospodě - jsme schopni se na ten islám dívat 
tak, jaký je. 
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Na druhou stranu Leora Moreno, americká studentka, která v Čechách nějakou dobu 
žila, tvrdí, že by právě díky místním podmínkám mohl snáze začít nějaký dialog, který by 
mohl být příkladem pro Evropu. 

Praha, příkladem pro svět. Vidím to taky tak, ale rozumíte - oni jsou malí a hodní, ale to 
protože jsme na ně drsní, islám je přesně tak násilný, jak je mu dovoleno, a ani o trošku víc 
nebo míň. Podívejte se na texty  muslimských indických politiků v 19. století v britské říši, lidi, 
jejich aktivita o sto let později vedla ke vzniku Pákistánu, ti lidi byli neuvěřitelně devoltní, díky 
Alláhovi za Angličany, protože nám přivedli železnici a zdravotní systém - na tom je krásně 
vidět, že to první, co islám chce, je respekt, ale to u nás ne. Dialog ano, ale ne s tím základním 
předpokladem, že se budeme respektovat. 

Dialog bez vzájemného respektu je ale složitý, ne? 

Ale já můžu respektova Alráwího jako člověka, můžu respektovat konec konců i Větrovce jako 
kluka z jižní Moravy, který dokonale zná reálie, Větrovce jako Lukáše respektovat můžu, ale 
Větrovce jako muslima, vůdčího ummy, na to mu prostě kašlu, to ať si ten respekt nejdřív 
zaslouží. Já taky po něm nechci, aby  respektoval Konvičku, islamofoba. Odmítám respektovat 
islám jen proto, že to ten islám chce, ať mi řekne, proč ho mám respektovat. 

Máte nějaké osobní vztahy (přátelství, častější setkání) s některými českými muslimy?

Já jsem v úzkém styku s Lukášem Lhoťanem, nevím teda, jestli se dá Lukáš ještě považovat za 
muslima. Tím to v podstatě končí, když si pak vezmeme ty další konvertity, je to banda trotlů, 
takoví ti Adamíci a tak. Jako pár z nich by určitě za nějaký  setkáni nebo tak stálo a něco 
takového je taky v plánu, ale ne jako přátelský vztah, to bych neřekl. S pár z nich komunikuju, 
ale jako internetově, ale jako blízce a jsme schopni se pobavit i o jiných věcech než je islám a 
počasí. 

Vidíte současný postoj k muslimům v České republice jako nepřátelský či přímo 
diskriminační nebo muslim nemá v Čechách se svým vyznáním problémy?

No, toť otázka, tady  je určitě spousta muslimů, kteří to vůbec neřeší, u kterých to nikdo neřeší 
a u kterých přátelé řeknou, že je fajn a vlastně vůbec muslim není. Teď si vzpomínám na dva, 
kteří pracovali u přítelkyně v laborce, diskriminovaní určitě nejsou, ale ono je to tak, že s těma 
lidma se vlastně nikdo o tom islámu nebaví a oni se to tom s nikým nebaví a na té pracovní 
úrovni se normálně komunikuje, baví… To je jako komunista a nacista v jedné autodílně, oni 
spolu opravují to auto, protože jim to řekl šéf a ví, že se nemůžou bavit prostě o politice, 
protože by to auto asi neopravili a nedostali výplatu - nebo “odéesák” a “socan”, abychom 
nebyli tak vyhranění. Což je na téhle úrovni asi v pořádku, ale jakmile dojde k té debatě, tak on 
ten problém ani tak nejsou muslimové a my, hrozný problém je takový ten mainstreamový 
názor… 
 Lidi kolem toho chodí po špičkách, vnímají to jako něco zvláštního, někdy mají 
dokonce nutkavou potřebu je chránit, je to prostě divný chování. Máme na ústavu holku s 
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hidžábem, nějaká doktorantka, tohle tu ženskou vyloučí, nikdo ji na ten večírek nezve, ono je 
to do značné míry sebevyloučení, ono se to o ní ví…

Je v tomto ohledu rozdíl mezi muslimem a muslimkou? 

Čím více islámují, tím více se to o nich ví, ale ono je to takhle nadesignované, ta žena má být 
vyloučená, aby  se moc nezahazovala s těmi zatracenými káfiry, zatímco ten muž, ten se 
seznamuje rád. 

Jak vidíte budoucnost vztahů mezi Čechy a muslimy? Jak byste si  přál, aby tyto budoucí 
vztahy vypadaly?

To je hrozně jednoduchý, já bych si přál muslimy odmuslimovat, zbavit je islámu. Existuje 
několik metod na přemazání hlubinných imprintů, měla ste někdy LSD? To je třeba jedna z 
možností, ta, kterou podporuju já. Křesťani by  z nich nejradši udělali křesťany, ale v zásadě… 
A třetí věc, na kterou třeba upozorňuje Bea, je, že mnozí z nich hrozně touží po lásce a přijetí, 
takovém tom, že je něco trápí - něco je trápí, a proto emigrují. Hodně těch imigrantů jsou teda 
jako džihádisti, těch ale asi není mnoho, ale je mezi nima spousta normálních lidí… Teda jinak, 
jsou mezi nima i džihádisti, ale jinak jsou to lidi s pohnutkama typu útěk, mnoho z těch lidí 
chce začít znovu, zbavit se něčeho, zkusit někde najít  ten život  jiný, než jaký  se mi nelíbí, jo? 
Takže mnozí z těch - prodávám, jak jsem koupil - obrovsky zaláskovaných do nevěřících 
holek, jako muslimčat, hrozně prostě zaláskovaných chlapíků tomu prostě fakt věří, jako hledat 
tu lásku, rodinu, nový  život… a pak je zase chytí ten islám, typicky  ve chvíli když přestaněe 
klapat partnerství nebo když  je partnerka těhotná, pak oni už jsou zodpovědní - v islámu je 
taková ta finta, že muslim je zodpovědný za správnou výchovu svých dětí, muslimskou. Takže 
když čeká dítě, končí sranda - nakonec každý muž je zodpovědnější když čeká dítě, a oni si to 
ještě tak nějak spojej. Budoucnost ideální by  byla taková udělat z nich Čechy, z těch, co jsou 
tady. 

A může být Čech zároveň muslimem?

Nemůže, samozřejmě. Protože islám je prosti všemu, co tady v Evropě existuje, to bychom se 
dostali jako k té věrouce a proč a tak. 

Nevidíte žádné společné hodnoty, na nichž by se dalo stavět?

Ve chvíli, když… My jsme harby pro ně, ne pro každýho, vy to víte líp než já, v tom islámu je 
to odstupňovaný, protože opravdu radikálních je část, zlomek, ať už  velký  nebo malý - v 
Egyptě je to 75 %, bacha na to - jsou mezi nima nějací radikální a problém je, že ti radikální 
mají zevnitř toho islámu, to musíte znát, pravdu. Zatímco ti umírnění - teď mluvím o 
intelektuální debatě v nějaké syrské kavárně - musí prostě poměrně složitě kroutit tu 
argumentaci, zatímco ten radikální to má napsáno a to znamená, že i když tady budeme mít ty 
umírněné, tak dokud oni zůstanou fixovaní na ten islám, toho Muhammada a tak, tak se 
vždycky  k tomu můžou vrátit. Přijde nějakej chytřejší imám, přijde krize, zemře jim žena, 
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opustí je dítě nebo něco takového, tak zase začnou číst ten Korán, přijde ramadán… To je 
prostě tam tak vymakané ten brainwash, je to taková kotvička a dokud je člověk jen trochu ten 
muslim - a na to je dobré číst ty jejich liberály, třeba tu [Išránu Mandží] nebo jak se jmenuje ta 
jejich feministka, jak ona se s tím pere, jak to kroutí v těch knížkách. Další věc samozřejmě je, 
že oni to vnímají jako vazbu k domovu, příslušnost ke komunitě a toho se strašně blbě zbavuje, 
protože kromě toho nic nemaj, mnozí z nich. Zejména Saúdové, vy jste se ptala, jestli se 
kamarádím s nějakými českými muslimy, na to kašlu, já se kamarádím se saúdskými muslimy, 
to mi přijde jako… I když na rovinu, ono co si budem povídat, ten Čečenec v Praze je fyzicky 
nebezpečnější než nějaký intoš v Rijádu, s tím si můžete psát a pak se s ním třeba setkat, aniž 
by hrozilo, že Vás jeho brácha tady někde potká a bude to blbý. Já vidím u těch liberálních 
muslimů hrozně moc snahy s tím něco udělat, ale je to jako podobný reformním komunistům, 
oni by hrozně rádi všechno odvrhli z toho komunismu, ale pořád tam mají toho Lenina. 

Takže islám podle Vás nemůže fungovat v naší společnosti?

Já myslím, že v žádné, je to špatná věc. Muslim je úplně normální týpek, ale má v hlavě… Ale 
problém je, že my sami jsme strašně slabá společnost na to něco někoho zbavovat. Mě se často 
lidi ptají: “Jako myslíš, že my jsme lepší?” Znáte to. Bohužel si myslím, že ne, ale my máme 
ten potenciál. Máme elixír lásky, kámen mudrců a lék na rakovinu a přesto se potácíme v 
úplných sračkách, máme ale ten potenciál se někam vyvíjet, nějak se sebrat, ale ten islám ten 
potenciál - obávám se - nemá. To ostatně uvidíme teď v té severní Africe.

Jaké tři zdroje byste doporučil člověku, který se chce o islámu něco dozvědět?

Nejste snadná, určitě internetová stránka muslimexces.com, tam je celá solná síra, Irsiálí 
rebelka, je to normální příběh, ale pěknej a pak faithfreedom.org, kde je hrozně moc zpovědí 
bývalých muslimů a chaty lidí odcházejících od islámu, tak asi tyhle tři věci nebo cokoliv od 
Alího Síny. 

A osobní otázka na závěr, jaký máte názor na Valentina Kusáka?

Já ho mám docela rád, ale on by chtěl šéfovat. Jde do toho natvrdo, má na to čas, ale já mám 
obavu, že je pro spoustu lidí dost nepřijatelný. Já jsem taky pro spoustu lidí nepřijatelný. Já 
jsem ho samozřejmě sledoval, my  jsme docela současníci, co do této kariéry, on Valda do toho 
šel po hlavě a sám se diví, do čeho se zamotal, ono to je případ hodně těch lidí, kteří vystoupí 
proti islámu. Oni proti němu vystoupí ve chvíli, kdy zjistí, že ty  holky tam opravdu trpěj, že je 
tam opravdu nerovnost pohlaví a tak dál, a teď si myslej, že jsou v podstatě jako v právu, 
vystoupěj a teď se hrozně diví, že z hlediska společenského mainstreamu tady v právu nejsou a 
pak se to začne celé zamotávat. Novináři se s váma nechcou bavit, tam vás odvrhne pár 
přátel… A ten Valda to nečekal, já jsem to čekal, já jsem měl za sebou léta pasivního čtení 
různých webů, knížek, novinových článků, takže jsem tak nějak věděl, co přijde. Ale teďkon, 
já jsem pro spoustu lidí nepřijatelnej z různých důvodů, teď jsem se například od křesťanů 
dozvěděl, jak můžou brát vážně člověka, který ve čtyřiceti žije na hromádce s nějakou ženskou, 
nemá děti a tak a věřejně se chlubí, že kouří marihuanu. Stejně tak je Valda pro spoustu lidí 
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nepřijatelnej, já to ale vím, a proto se nesnažím ničemu šéfovat. O co já se snažím, je rozbít 
takovou tu představu zakořeněnou v dnešním dvacetiletém liberálním člověku, který je ekolog, 
antirasista, chová se slušně, podporuje africké černoušky, islám mu nevadí. Já se hrozně snažím 
otřást těmhle lidem s jejich stereotypama, aby začali diskriminovat a uvědomili si, že nemůžou 
být zároveň - a teď si vymyslím - pro gays a pro islám, tam je prostě rozpor. Jestli mám 
nějakou image, tak ta je mířena na tyhle lidi, a co si o mně myslí křesťani nebo Valda Kusák, je 
mi jako jedno, nemůžu šéfovat všemu. 

A má souvislost islamofobie a antisemitismu?

Bohužel má, je to skupina osob, jsou něčím definovaní. S tím je třeba něco dělat, nějak se tomu 
bránit. Především je tam ta rozdílná substance, Židé neběhali se svazky talmudu a nekřičeli 
“vyvraždíme Němce”. Rozdíl je strašně jednoduchý, v tom Německu se žádný Žid nemohl 
odestát židem, tam na to neexistoval mechanismus, ať jste byla integrovaná, jak jste chtěla, i 
nositelé železných křížů z první světové války šli nakonec do toho plynu, sice přes Terezín, ale 
taky. Žádný Žid nemohl přestat být Židem, ale každý muslim je vítán přestat být muslimem. 

Takže řešením jakýchkoliv současných problémů je, aby muslimové přestali být 
muslimy?

No jasně, já si prostě myslím, že řešením je, aby ti, co tady žijou, se na ten islám vykašlali, ale 
k tomu prvním krokem je, aby jim tahle společnost byla schopná něco nabídnout, a nejen jim, 
jich je pět a půl, ale především sobě. 
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8.2 Interview s Ing. Valentinem Kusákem (25. 2. 2012, Hradec Králové)

Kdy jste se poprvé setkal s islámem a jak jste jej v té době vnímal? 

Pokud si dobře vzpomínám, tak jsem si to uvědomil v té době útoku na dvojčata v New Yorku. 
Od té doby to člověk začal vnímat, protože to v novinách bylo víc, ale že bych se o to zajímal 
nějakým intenzivnějším způsobem nějak dřív, tak to si myslím, že ne. Jen knížky, Orient  - šáh 
od Karla Maye si tam vařil pivo. Jinak nic, ani jsem to nestudoval na vysoké škole, ani žádný 
postgraduál. 

Když jste se po 11. září začal o islám zajímat, vybavujete si, z jakých zdrojů to bylo?

Tak zkoumal jsem to především z médií, internetové stránky, měl jsem počítač, tak jsem často 
projížděl různé servery na počítači, takže to bylo z těch zpravodajských zdrojů a pak 
samozřejmě sleduji televizi, různé zprávy, nevím, jestli byla ČT24 v té době… Takže prostě 
tímhle způsobem z médií. Potom vznikly  stránky, to nevím kdy, “média o islámu” a “pravda o 
islámu”. Ta pravda o islámu už není funkční, ale i tak je tam spousta zajímavých informací, to 
doporučuju i k poznání, tam je spousta zajímavých věcí, jako je třeba terorismus, problém žen 
v islámu a takové věci tam jsou, takže je to velmi dobré ke studiu. Je to dejme tomu taková 
studnice poznámek, když chce člověk něco vytvořit sám, je to takový opěrný bod. 

Jak byste v několika málo větách shrnul svůj současný názor na islám?

Obrovským nebezpečím je ustupování islámu, pokud si neuvědomíme nebezpečí, špatně 
dopadneme.

Jaké tři aspekty islámu si podle Vás zaslouží kritiku?

Přečtěte si mou diskuzi v Hradci, kde jsem hovořil zrovna o islámském extremismu, protože já 
tvrdím, že v České republice nám nehrozí teroristický útok jako takový, problematikou je 
islámský  extremismus, který destabilizuje společnost, bezpečnost té společnosti. Tak si vemte 
jako příklad, jak byla ta proteroristická kázání v mešitách v Praze a v Brně od toho Palestince 
Shehadeh a potom antisemitská kázání, která volala po vybíjení Židů od konvertity Větrovce, 
což je narušení téhlecté věci. V minulém roce došlo k tomu, že došlo v České republice k 
odhalení a rozbití první teroristické buňky v rámci Útvaru na odhalování organizovaného 
zločinu v rámci akce Medvěd. Potom za týden byl zatčen nějaký  Pákistánec, na jméno si 
nevzpomenu, který byl podezřelý  zase a byl na něj vydaný mezinárodní zatykač pro podezření 
z vraždy a z terorismu, čili tohle jsou takové zcela jasné věci. Poté, co se týče toho, že jsou 
nepotrestatelní, tak já jsem právě kvůli těm extremistickým věcem jako bylo to proteroristické 
kázání a antisemitské kázání, podával oznámení - i rozpracované podle znění závěru ústavního 
soudu, takže to bylo velice podnětné, podle mě. Přesto muslimové nebyli potrestáni, přestože 
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měli být, zcela jasně, protože řekli, že citovali Korán, a Korán není postaven mimo zákon jako 
třeba Mein Kampf. Takže jako je to všechno v pořádku, což  je zcela nelogické, ale bohužel to 
zdůvodnili a naši jim to přijali, což je snaha ustupovat muslimům. A potom ta otázka, že blbě 
dopadneme je imigrace, to řeknu takhle, jestli chcete jedním slovem a zdůvodním to tak, že 
třeba od roku 1960 nebo 61 docházelo v Německu k tomu, že tam byla bezuzdná imigrace 
Turků no a oni [Němci] si říkali, že je všechno v pořádku, že to nějak dobře dopadne. Ještě 
před pár lety říkal německý  prezident “dnes jsou to Turci, za deset let to budou Němci”, v 
minulém roce ale Merkelová prohlásila, že multikulturalismus je mrtev, že je to všechno zle, no 
a já… to je v roce 2010, 50 let od roku 1960, a já nechci, aby za 50 let Česká republika, to 
znamená od roku 2010 do roku 2060, dopadla tak jako Německo po 50 letech. 

Považujete tedy islám v České republice v současné době za reálnou hrozbu nebo se jen 
obáváte, že by se mohl po vzoru Německa či Francie v budoucnu hrozbou stát, přestože 
výchozí podmínky jsou samozřejmě odlišné?

Počítám naprosto s tím, počáteční podmínky jsou stejné, vždy  to začíná zvolna a pak se to 
v něco strašného vyvine. Tady v České republice se říká dejme tomu 10 až  12 tisíc muslimů, 
pouze část dejme tomu praktikuje tu víru jako modlení, chodění do mešit, no ale jde o to, že 
tohle je začátek. Podle třeba evropského vyhlášení EUROMED alias Barcelonský proces 
neboli Unie pro Středomoří má do Evropské unie do roku 2050 přijít  56-80 milionů imigrantů, 
převážně muslimů, a tito mají být  rovnoměrně rozmístěni po celé Evropské unii. A my jsme 
v rámci Lisabonské smlouvy podepsali také jednotnou imigrační politiku Evropské unie, takže 
to pro nás bude platit. a podle tohoto k nám přijdou minimálně stovky  tisíc muslimů a spíše mi 
to vychází na dva miliony. Potom, když si představíte, že mezi těma dvěma miliony  bude deset 
teroristů, kteří budou chtět vyhodit něco do vzduchu, tak tito se o strategické cíle v České 
republice poperou, protože tady ani deset cílů není. 

Jaké tři pozitivní aspekty islámu byste vyjmenoval?

Pozitivní aspekty na islámu bych třeba našel v minulosti, protože tam určitě docházelo k tomu, 
že se na něčem podíleli, že něco vzniklo, ale v současné době je to tak, že ten islám ze 
sedmého století, jak ho vymyslel Muhammad, nebyl vůbec pozměněn a je to všechno z toho 
sedmého století. A u muslimů je to tak, že ten islám a ten Korán je pro ně ta knížka, kterou se 
musí řídit, a ta knížka je ze sedmého století a oni teda myslí a chovají se v sedmém století a to 
je problém. Jinak když si uděláte nějakou analýzu, tak zjistíte, že muslim nějaký nebyl v 
posledních letech nositelem Nobelovy ceny, kdyžto v uvozovkách Židé a jiné národnosti určitě, 
je jich tam spousta. 
 Význam rodiny  rozhodně ne, protože v islámu je konstatováno, že žena je věc, že v 
podstatě u soudu musí být svědectví alespoň dvou nebo tří žen proti svědectví jednoho muže. 
V islámu to máte tak, že když  dívku nebo ženu někdo znásilní, tak tato je ukamenovaná za to, 
že se pošpinila a tomu útočníkovi se vůbec nic nestane. A vůbec utiskování žen v islámu, to je 
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kapitola sama pro sebe a já si třeba v této souvislosti myslím, že velká kapacita pro narušení 
islámu a jeho hegemonie a tradičních hodnot v tom smyslu, že muž je nadřazen ženě, je, kdyby 
tam došlo k sexuální revoluci, že by ty ženy si začly  uvědomovat, že můžou být třeba 
manažerkami, že můžou dělat něco zajímavého tímto způsobem. Že by  se vzepřely  těm 
mužům, a jakmile by muž ztratil oporu v tom, že by té ženě mohl přikazovat, že by ji mohl bít, 
to je v tom Koránu doporučené, to prostě máte imámy, kteří říkají - a byly i články v českých 
médiích - že žena se může bít, ale nesmí se bít tak, aby se jí třeba vypíchlo oko, to je normální, 
tady  mluvit o rodině je velice složité. Ani ta snášenlivost k dětem není tak jako velká, rozhodně 
v rodině nevidím něco, co bych na islámu obdivoval. 

A v současné době tedy muslimky nemají ambice a nemají pozice manažerek, političek? 

Člověk si je musí rozdělit na tři oblasti, ženy ve městech v muslimských nebo silně 
muslimských zemích, ženy ve městech dejme tomu v nějakých demokratických zemích, kam 
přišly a pak jsou to ženy v těch pouštích někde pod horami, které skutečně tak akorát vaří jídlo 
a nic nedělají. Jako třeba u těch žen v těch velkých městech vidíme teďka třeba na facebooku, 
že se objeví mladá dívka, která je tam do půl těla svlečená, ono to vypadá skoro jako porno, v 
podstatě je to taky určitá demonstrace toho ženství proti tomu systému. 
Samozřejmě v těch městech se ty  ženy snaží vzdělávat, ono teďka při tom arabském jaru, jak se 
říká, že se tam ty ženy  snažily  vstoupit do politiky a podobné věci, ale zase v těch zemích se 
ukázalo tvrdé islámské právo šarí‘a, které tam chtějí zavést. A v té demokracii je samozřejmě 
spousta žen, i v politice. Teď jsem četl nějaký  příspěvek, že nějaká muslimka v Británii říkala, 
že se musí posoudit  křesťanství, a bylo tam napsáno, že je to muslimka, což mě zaujalo, takže 
je vidět, že už pronikají i do těchto sfér. Ale myslím si, že to jsou výjimky, absolutní výjimky. 
Jestliže u nás je v politice žena jako často vídaným jevem, tak prostě u muslimů to je 
marginálie. 

Je v tomto ohledu situace ve všech muslimských zemích stejná?

Podle Koránu a šarí‘i je to tak, jak už  jsem řekl, že je žena podřízena muži a tak dále, a jestliže 
v těchto zemích je uplatňovaná šarí‘a nebo jako po tom arabském jaru se chce, aby  tam byla, 
pro ženu je to samozřejmě docela tvrdé. Je jedno, jestli je to v nějakém Nigeru, kde je muslimů 
pár desítek a dochází tam k vybíjení křesťanů. Šarí‘a, jestli se zavede, tak to bude docela tvrdé. 
Jestliže šarí‘a se zavede ve Velké Británii, tak si tam ty ženy taky moc vyskakovat nebudou. 

Může podle Vašeho názoru islám západní společnost v nějakém ohledu obohatit?

Mě napadá jen jediná věc, proti té ale bojuju, to jsou mešity. Ta mešita může pěkně vypadat, 
ale nic jiného mě nenapadá. Orientální architektura, to je to jediné, co mě napadá, ale nejsem 
pro ni. 
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Jaký byl hlavní impulz k Vašemu veřejnému boji proti přítomnosti islámu v České 
republice?

Tak ten impulz byl buďto na konci července, nebo v srpnu 2010, kdy se na internetu objevilo, 
že muslimové v Hradci Králové chtějí stavět na Brněnského ulici mešitu za desítky nebo 
stovky milionů korun. Tak jsem sepsal petici, napsal jsem primátorovi a tak dál. Celkem to 
vešlo ve známost, já jsem tři týdny  byl v obležení různých médií, nějak se to dostalo do 
povědomí a pak došlo k tomu, že jak se to dostalo do povědomí, tak jsem si uvědomil, že je to 
otázka i pro celý  stát, celou Českou republiku. A 2. 12. 2010 byly založeny ty  občanská 
sdružení Antimešita a Antimešita envi. 

Jaké je cílové publikum, které se snažíte oslovit?

Mé působení je zaměřeno na všechny, protože já si říkám, že v současné době je velice 
důležité, kromě jiného, o této problematice informovat, protože ne všichni lidé jsou o této 
problematice informovaní a ne všichni se o ní potom zajímají i když jsou informováni. A třeba 
ji dostat na úroveň nějaké celospolečenské otázky, jako je zdravotnictví nebo důchody, aby se 
o to každý  zajímal. Protože v současné době třeba se mluví často o multikulturalismu, tak jeho 
dědictví je strašné i v České republice v tom smyslu, že spousta lidí, kteří jsou proti islámu, se 
to bojí říci veřejně. Já mám třeba desítky  e-mailů a dopisů a příznivců, kteří se bojí třeba 
vystoupit veřejně a bojí se z  toho důvodu, že mají strach, že budou ihned označeni za xenofoby 
či přímo nácky a fašisty a to se musí prostě změnit. 

Takže je Vaším cílem celospolečenská diskuze? 

Rozhodně se o ni budu i snažit, protože jsem zjistil, že se o tom jedná někde zcela jinde než na 
ulici nebo v nějakém sále, kde je třeba diskuze, ale jedná se o tom někde na ministerstvech, kde 
jsou do toho zatahovány různé politické otázky, ekonomické otázky  a mezinárodní otázky, 
a bohužel je faktem, že my neustále pod vlivem ekonomických otázek těm muslimům 
ustupujeme. V roce 2011 na jaře byly uzavřeny smlouvy s wahábistickou Saúdskou Arábií, kdy 
došlo k tomu, že ta wahábistická Saúdská Arábie to vyjednala, aby tady muslimové mohli 
snadno žít. Vyšel teďka pěknej, teda dost provokativní článek, tvrdej, se podívejte na 
Parlamentní listy, o té naší diskuzi, která jak byla teďka ve středu, nadpis tam je “Kusák 
souhlasí s Breivikem”. 

A souhlasíte s Breivikem? 

Já to rozlišuju na dvě části. Jednak realizace a provedení toho činu, s tím nesouhlasím, i kdyby 
zabil jednoho člověka, je to zločin, a i kdyby se jen vyhodil do vzduchu a nezabil nikoho, tak je 
to zločin, protože přistoupil na způsob jednání muslimů. Ta druhá stránka, a tam je ta příčina a 
ten důvod, proč to udělal, a jestliže tím důvodem bylo, že chce bojovat proti islamizaci, jestliže 
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si uvědomuje, že ta islamizace je něco špatnýho, že se proti tomu musí něco dělat, tak ten 
důvod jako takový špatný není. Ale to provedení a ta realizace, to je prostě hrůza

Nebojíte se, že by i Vaše články a příspěvky v diskuzích mohly někoho motivovat k 
podobnému činu?

Toto nemůžu vyloučit, ano? Teď jsem to řekl hodně tvrdě, ale to vyloučit  nemohu. Kdybych 
řekl, že doufám, že ne, tak to není pravda, prostě to nemohu vyloučit. Řeknu jednu věc akorát, 
když jsme založili občanské sdružení, tak se k nám hlásili různí lidé a brali jsme je jako členy, 
protože není možné je absolutně lustrovat. Ale dá se předpokládat, že se k nám hlásili lidé, 
kteří se nebáli být  anonymní a třeba byli spojeni s extremistickými organizacemi. Tak se stalo, 
že se k nám přihlásili dva lidé, kteří potom byli prolustrováni, a zjistilo se, že jeden z nich je 
motorkář a na svém webu má takový kříž, který  odpovídal křížům nějaké tankové divize SS, 
tak jsme ho vyloučili, a potom tam byl nějaký starý  pán, už důchodce, který  zase souhlasil s 
nějaku Národní jednotou, nebo s čím to bylo, kde se prostě zdraví jen zdviženou pravicí, tak 
jsme ho vyloučili též. Jsme proti extremistickým sdružením a projevům extremismu. I 
ministerstvo vnitra potvrdilo, že nejsme extremisti. 

Je pro Vás boj proti islamizaci prací na plný úvazek?

Ano, práce na plný úvazek. 

Co plánujete do budoucna?

Tak já jsem ještě poradce, celkem mám teď dobrého klienta, kterým mě, doufám, že to vyjde, 
dost zaplatí, to jednak - i když  oficiálně jsem v invalidním důchodu, ale podnikat můžu a tuhle 
možnost tam mám, už jsem se setkal se zajímavým klientem. No a co se týče té vlastní činnosti 
Antimešity, tak už jsem to říkal a znova to říkám na diskuzích, že bych se chtěl dostat do 
nějakých vyšších sfér. Do politiky  ne, protože my jsme apolitické sdružení a nedokážu si 
představit, že bych do politiky vstoupil, to bych musel probrat, jak s předsedy v radě sdružení, 
tak bych to musel prodiskutovat s lidmi na facebooku, kde jsou lidé jako velice výborní. 
Skutečně si jich vážím, udělali toho třeba i více nežli já, nebo ne více, ale dělali v tom déle, 
takže bych potřeboval znát jejich názor, zda vůbec do politiky a zda do té nebo oné strany. 
 Spíše jsem zaměřen do politické sféry tak, že si myslím, že bych se strašně rád účastnil 
nějakých jednání, kde se dohoduje, jestli muslimové budou nějak potrestáni, nebo ne, a jestli 
jim ustoupit. Byl bych tam takovým zajímavým prvkem, který nerad ustupuje, byl bych tam 
taková protiváha, takže na tohle bych se chtěl zaměřit. A pak samozřejmě já jednám s politiky 
na komunální i sněmovní úrovni, takže na tohle bych se chtěl zaměřit, protože s nimi je také 
zajímavá spolupráce a dále, jak jsem řekl, je tam taková ta přízemní věc - to šíření informací, 
mravenčí práce. K tomu se musíte stavět tak, že víte a jste přesvědčená, že děláte něco dobrého 
a to Vás vede k tomu, že to děláte dál. Ten výsledek se může projevit až  za pět let, pokud se 
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projeví. Jestliže si řeknete, že demografický vývoj spěje k tomu, že ti muslimové to tady  stejně 
obklíčí a ovládnou, tak to vás bude deprimovat. Musíte si říct: tohle mě zajímá, tohle mě 
naplňuje, vidím okamžitý přínos třeba v tom, že jsem napsal článek, jsem s tím spokojený, 
vynikající věc. Prostě takhle se ohodnotit a tímhle způsobem pokračovat, ale nějaké cíle 
dlouhodobé… já mám cíl proti tomu bojovat, ale abych si kladl cíl, že v roce 2015 vydám 
zákon proti muslimům, já to beru tak, že musím každý den něco pro to udělat. 
 Otázka založení vlastní strany  vznikla, diskutovali jsme to, ale jsou tady ty překážky  
formální, třeba sehnat těch 10 000 podpisů a další, já dávám všechny petice na internet, takže 
představa, že bych sehnal 10 000 fyzických podpisů, je nepředstavitelná. A navíc je tu ta věc 
dejme tomu politická, že si myslím, že do té politiky by se šlo z toho důvodu, aby se dokázalo 
víc, a já si v současné době myslím, že občanské sdružení může dokázat víc než  politická 
strana. Jako politická strana bychom určitě neměli takový  význam, abychom mohli odhlasovat 
nějaké protimuslimské zákony. Je to prostě věc, o které jsme uvažovali, ale zatím není na 
pořadu dne. 

Jak byste si představoval zmíněné protimuslimské zákony?

Nic nelze zakázat bezdůvodně, ale pokud islám, který  konstatuje, že můžete dívku pojmout za 
manželku v 6 letech jako to udělat Muhammad a od 9 let s ní udržovat  pohlavní styk, že 
můžete zabít Žida a je to dobrá věc, že můžete zabít bezvěrce a je to vynikající věc, je k tomu 
vyzýváno, že můžete manželku ukamenovat a je k tomu vyzýváno... Je tam napsáno, že 
manželka se musí podvolit sexuálním požadavkům muže, čili manželka může být 
znásilňována. Takže jsou tam věci, které jsou v rozporu se zákonem, neříkám pouze s 
demokracií, ale i přímo se zákonem. Čili tam se musí vycházet z toho, že Korán má tyto 
pasáže, které jsou zcela nedemokratické. Byl zakázán Mein Kampf, bude zakázaný  i Korán. 
Islám jako náboženství se asi bude těžko zakazovat, uvedu příklad, třeba v České republice 
máte náboženskou svobodu povolenou v Listině základních práv a svobod, v článku 16, 
odstravec 1, kde je garantovaná náboženská svoboda a různé další věci s tím spojené, ale je 
nutné si uvědomit - a to nikdo neříká, kromě mě -, že zde je také odstavec číslo 4, který  je 
nadřazen odstavci číslo 1 a který  říká, že náboženské svobody lze omezit zákonem v případě 
ohrožení demokracie a České republiky. Jak jsem mluvil o těch proteroristických kázáních, tak 
to je ohrožení České republiky zcela jasné, čili tam musí být nějaké zasažení. Ty důvody  tady 
už existují, ale problém je, že Evropa je silně promuslimská. Levice si říká, že sem narve 
spoustu muslimů a ti jsou chudí a budou je volit a ona tak zruší pravici. Třeba Úřad 
mezinárodních vztahů České republiky (zřejmě míněn Ústav mezinárodních vztahů, pozn.), 
zdá se, že je to vynikající úřad, ale je to jen pobočka EUMEDu a to je ten plán, jak jsem 
mluvil, 56-80 milionů imigrantů, převážně muslimů do roku 2050 do EU. A přitom by si každý 
řekl, že Úřad mezinárodních vztahů bude chránit nejčistší zájmy České republiky, a on pracuje 
na tom, aby se sem dostali muslimové a všechno zničili. 
 Evropa vymírá a je to bohužel tak, že ti muslimové tady tu převahu získají, s tím 
bohužel musím počítat - pokud se nestane nic zásadního. Ale je otázkou, aby se změnili, 
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protože v současné době například je to takhle: problém je v tom že když zemře 100 Čechů, 
kteří byli nějací společensky aktivní, odváděli daně a byli nějakým přispěvatelem k blahu té 
společnosti, a přijde 100 muslimů, z  nichž 95 se bude chtít pětkrát denně modlit, bude chtít 
pětkrát denně mlátit hlavou o kobereček, nebudou mít zájem pracovat, budou na sociálních 
dávkách, tak si asi moc nepomůžeme a důchodový  systém nezachráníme a tato věc není jen 
mnou vymyšlená, je naprosto normální, že třeba ve Francii muslimové bojují za to, aby v práci 
mohli mít prostor na modlení, takže tady je tento velký  problém. Když se změní, když přijmou 
zákony, tak je to v pořádku, jestliže tady  bude muslim, který bude dodržovat zákony České 
republiky, který  se nebude snažit Českou republiku změnit, tak dobře, ať tady je. Problém ale 
je, že to máme jako v nacismu, kde těch pravověrných fašistů bylo taky pár desítek nebo pár 
stovek, prostě nějaká marginálie, ale díky tomu, že ta slušná většina mlčela, tak došlo ke druhé 
světové válce a došlo ke smrti několik desítek milionů lidí. Stačí jeden blázen, který to vše 
převrátí. 

Vidíte tedy skutečnou souvislost mezi islámem a nacismem, nebo to byla jen metafora? 

To srovnání tam je, to řekl již Zeman na rovinu a řekl to taky  Churchill už v 50. letech, kde to 
řekl, že islám a nacismus - teď to říkám svými slovy  - je jedno a to samé, řekl to i známý 
antiislamista [Wajders] (zřejmě myšlen Wilders, pozn.), byl za to také popotahován. Řekla to 
spousta lidí, takže se to nebojím říct také. Jak řekl Zeman a to bych nějak odcitoval: 
“Neexistuje umírněný  komunista a nacista a neexistuje také umírněný  muslim.” Určitě 
neexistuje umírněný islám, jednotlivec může existovat, ale mlčí. 

Jaké máte vztahy s ostatními lidmi silně kritizujícími přítomnost islámu v České 
republice (např. facebooková skupina “Islám v České republice nechceme”), stýkáte se i 
osobně, nebo se znáte pouze na virtuální rovině?

Čili já mám jeden zdravotní problém a kvůli tomuto zdravotnímu problému mě velmi napadla 
skupina “Islám v České republice nechceme”, která byla taková vedoucí v antiislamistickém 
boji, má tam asi 61 000 členů. Na začátku, v tom roce 2010, mě poplácávali po ramenou, jaký 
jsem borec, že jsem to otevřel, že jsem to dostal do médií, do politiky a tak dále. No a dejme 
tomu na přelomu roku 2010 a 2011 zjistili, že média se zajímají pouze o mě a najednou dostali 
strach, a tak mě vyhodili ze všech skupin, a pak to dospělo k tomu, že o mně napsali velice 
šeredný pamflet, který rozeslali těm 61 000 lidí. Kvůli tomu, že mám takový zdravotní stav a 
že se zhoršuje a kvůli tomu jsem naprosto nepříčetný, a ještě mě obvinili z trestných činů, 
naprosto vymyšlených. Mě vyhodili všude, ale pak došlo k tomu, že se mě lidi zastávali, 
postavilo se za mě spousta lidí. Pak na webových stránkách sleduji každý den návštěvnost. 
Jestli dostaneme nějaké peníze, tak bych chtěl sehnat pro sdružení nějakou kameru na You 
Tube, tam bych vždycky  nějaké to téma namluvil. To není problém, článků píšu hodně, bude to 
tam často, třeba tam seženu i nějaké vyjádření těch politiků, se kterými spolupracujeme, kteří 
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byli na našich diskuzích. Sdružení má pár členů, tahounem jsem já, šíří se to přes facebook a 
média.

Máte nějaké osobní vztahy (přátelství, častější setkání) s některými českými muslimy?

Vůbec, teďka, jestli Vám něco říká jméno Lhoťan, on teď konvertoval ke křesťanství. Já jsem s 
ním míval špatný  vztah, i v článcích, to bylo i v době, kdy  už psal proti tomu islámu, ale já 
jsem mu nevěřil, protože on byl jednou u muslimů, jednou se stal liberálním, pak se k nim zase 
vrátil. V okamžiku, kdy  vydal tu knížku, jsem si ale řekl: “Tady je asi ten zlom, on to asi myslí 
vážně”. Čili já jsem panu Lhoťanovi sám osobně zavolal a řekl jsem mu: “Podívejte, já jsem 
dost splachovací, nechme to být, já jsem ochotem ke spolupráci.” Dospělo to k tomu, že jsme 
se dohodli na spolupráci. Teď jsme si začali tykat a nějak myslím, že jsme v takovém dobrém 
vztahu, že to by mohlo fungovat. Pak jsem ještě v kontaktu s jednou konvertitkou bývalou k 
islámu, nějaká Beatrice Radosa z Prahy, ta měla přijet na naši diskuzi, ale onemocněl jí ten 
dvouletý  synek. Takže s muslimy jako takovými ne. Jednou mě chytil Alráwí, který  přijel tady 
na diskuzi a dvakrát ji drze narušoval, to je tak drzý  člověk. Mám s ním fotku, takže nevím, 
jestli ji Alráwí neposlal do Saúdské Arábie, že je s tím Kusákem jedna ruka a že mu mají poslat 
další peníze. Jinak nemám kontakt s muslimy, nevyhledávám ho, nemám zájem. 

Vidíte současný postoj k muslimům v České republice jako nepřátelský či přímo 
diskriminační, nebo muslim nemá v Čechách se svým vyznáním problémy?

Znevýhodněni rozhodně nejsou, jsou spíše pozitivně diskriminováni. Je jim vše poskytováno, 
není od nich vyžadováno, aby uměli jazyk, aby se podřídili kultuře, demokracii a zákonům, čili 
my muslimům akorát dáváme, což je obrovská chyba. Jinak co se týká nahlížení společnosti, já 
si myslím, že když se říká, že jsme xenofobní, tak to není pravda, jsme tolerantní národ. V těch 
diskuzích je sice vyhraněnost proti muslimů, ale myslím, že by  byla mnohem větší, kdyby  lidé 
ty informace měli - k čemu dochází, jak je to s EUROMedem, extremismem a tak. Ale 
diskriminováni muslimové v České republice rozhodně nejsou.

Jak vidíte budoucnost vztahů mezi Čechy a muslimy? Jak byste si přál, aby tyto budoucí 
vztahy vypadaly?

No, ta budoucnost bude vypadat tak, že sem nějací muslimové přijdou, my se musíme snažit, 
aby ti, kdo sem přijdou, přijali zákony České republiky, přijali demokracii a odmítli šarí‘u. Že 
to nebude jako v Anglii, kde jich bylo pár stovek a teď tam řvou a mají tam šarí‘iské soudy, 
šarí‘iské školy a chtějí zavést šarí‘u i v některých volebních distriktech. Já jsem ochotný 
přijmout muslima, který tady  bude mít práci, bude přinášet společnosti nějaké přínosy a nikdy 
tady nebude chtět něco zavést, případně proti tomu bude bojovat. 
 Náš boj bude směřovat k tomu, aby k tomuto došlo, ale k tomu nemůže dojít  diskuzí, že 
Vám teď budu nabízet, že se s Vámi budu scházet  a budu si o tom s Vámi povídat. K tomu 
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musí dojít na zakládě síly, člověk musí vyjádřil svou sílu a teprve pak může dojít k tomu, že se 
něco dojedná. Jeden má moc a sílu, druhý  má moc a sílu, teď se mezi sebou dohadujou, 
přetlačujou jako sumo a někam to dospěje, kdyby se ale jeden chtěl jen domlouvat a naznačil, 
že se chce jen domlouvat, a neukázal, že chce bojovat za svoje zájmy, tak prostě prohraje. My 
musíme ukázat, že chceme bojovat. Nejprve se musíme snažit  tu sílu získat, už teď je v 
médiích známý bijec muslimů Kusák, na základě toho se pak dostat do těch jednání, no, a tam 
začít něco dokazovat. Vždy na dvou stranách dialogu jsou lidé, kteří mají sílu, tedy dialog na 
tomto základě.

Jaké tři zdroje byste doporučil člověku, který se chce o islámu něco dozvědět?

“Pravda o islámu”, která již není aktivní, ale v archivu jsou články, super věc, pak bych 
doporučil “média o islámu”, kde každý den vycházejí články, a potom ještě výborný  server 
eurabia.cz, kde se ti novináři vyjadřují ke společenským kauzám, a to skutečně způsobem zcela 
neotřelým, ne provokativním, slušně. Pak bych mohl ještě doporučit jako zdroj naše stránky 
antimešita.eu a tam je sekce “doporučená literatura”, kde jsem začal uvádět knížky, které se 
dají studovat. 
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