
Anketa
Anketní bod Obtěžování 

lidí Romy, uvedený v radnič-
ních novinách, je rasistický, 
ohrazuje se jeden z občanů. 
Radnice pochybení nepři-
pouští. Problémy s nějaký-
mi cikány, ale i „bílými“, 
měl jistě každý z nás. Urči-
tá část společnosti se vždy 
bude chovat nepřístojně. 
Říkat natvrdo věci je správ-
né; buďme rádi, že nám lidé, 
a tedy i děti, řeknou, co si 
skutečně myslí a co je trá-
pí. Problémem je, že auto-
ři ankety nechali věci volný 
průběh, nepídili se, co za tím 
výrokem vězí, převzali mlá-
dežnickou rétoriku a dali 
ji na o iciální stránky měs-
ta. Posvětili tak rasistický 
názor, který si mladí nemu-
sí ani uvědomit. Argument 
vedoucí projektu, že se anke-
ty účastnily i romské děti a 
ty se mohly ozvat, pokud by 
jim něco vadilo, lze chápat 
spíše jako pokus o vtip. 

Co kdyby se mezi problémy 
objevil bod Podvody vede-
ní města? Připustili by jej 
autoři vůbec? Petr Klukan
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Rozhovor

V areálu zámku v Brt-
nici opět v exhibici 
představil v rámci dře-
vorubeckých závodů 
své umění několika-
násobný mistr Evropy, 
vicemistr světa a nej-
lepší český závodník 
v dřevorubeckém spor-
tu Martin Komárek.

 David Kratochvíl
Naposledy jsme spolu hovo-
řili v roce 2010. Co je od té 

doby u vás nového?
Je to tak. Jsem tu po čtyřech 

letech, protože před dvěma 
roky jsem se závodů v Brt-
nici neúčastnil. Letí to. Ale 
jinak za tu dobu je u mě doce-
la dost změn. Už se nepřipra-
vuji výhradně v lese, ale spíše 
se věnuji organizování timber-
sportu. 

 (Pokračování na str. 6)

Martin
Komárek

Pilu nepoužívá jen v lese,
kondičku honí i při dřevosochání

JIHLAVA (pk) - „Dnes jsem četl 
v novinách anketu Desatero pro-
blémů města Jihlavy a byl jsem 
velmi zaskočen touto formula-
cí: Obtěžování lidí Romy,“ napsal 
nám Jakub Vaníček. „Považu-
ji za skandální, aby ve veřejném 
prostoru, notabene v novinách 
vydávaných pod hlavičkou Jihla-
vy, vycházely takovéto rasistické 
zhůvěřilosti,“ pokračuje.  

Jakub Vaníček reagoval na 
zveřejněný článek a následnou 
anketu Desatero problémů měs-
ta Jihlavy očima mladých spo-
luobčanů v červencovém čísle 
Novin jihlavské radnice (NJR) a 
dožaduje se omluvy. 

Radnice se ale omlouvat 
nehodlá. „Článek a tabulka popi-
sují skutečné výsledky veřejné dis-
kuse žáků a studentů základních 
a středních škol. Účastníci Fóra 
mladých formulovali témata a 
oblasti, která považují ve měs-
tě za problematická a hlasovali 
o jejich závažnosti, výsledek hla-
sování následně ještě ověřovala 
anketa,“ napsal mluvčí radnice 
Radek Tulis s tím, že NJR zveřej-
nily kompletní seznamy témat 
v nezměněných formulacích a 
výsledky hlasování.

Stejný názor má i koordinátor-
ka projektu Lenka Marečková. 

„Mládež si přála na Fóru problém 
takto naformulovat, je to jejich 
názor, a anketa zveřejněná v NJR 
poukazuje na skutečné výsledky 
hlasování. Mimo to se Fóra mla-
dých zúčastnili také Romové (žáci 
ZŠ Jungmannova), kteří měli mož-
nost do diskuse vstupovat,“ tvrdí. 
Také podle ní není za zveřejněný 
skutečný názor mládeže důvod 
k omluvě. 

„Něco takového je samozřejmě 
šířením rasismu,“ reaguje Vaní-
ček. Jak dodává, Jihlava je plná 
lidí, z nichž se někteří chovají v 
souladu s dobrými mravy, jiní na 
ně kašlou. Proto jsou lidé obtěžo-
váni vždy jen jinými lidmi, nikoli 

Romy. „A to je velký rozdíl,“ říká.
„Rozhodně nelze tolerovat, aby 

takovéto otevřeně rasistické obra-
ty do veřejného prostoru pouš-
těla zaměstnankyně jihlavského 
magistrátu,“ uzavírá. 

INKRIMINOVANÁ anketa, zveřejněná v jihlavských radničních novi-
nách. 

Občan: Bod ankety Romové
obtěžují lidi je rasistický TELČ (kra) – Běh za kaší Tel-

čí naší. Tak přesně takový název 
nesla benefiční sportovně kul-
turní akce, konající se v neděli 
na náměstí Zachariáše z Hradce 
v Telči. 

Hlavní organizátorka Moni-
ka Čeřovská prozradila, že jejím 
hlavním cílem bylo kromě osvěty 
o možnostech pomoci seniorům, 
zdravotně postiženým a nevylé-
čitelně nemocným, také získání 
finančních prostředků pro orga-
nizaci Sdílení. 

Jde o obecně prospěšnou spo-
lečnost, která působí v Telči i oko-
lí a poskytuje sociální a zdravotní 
služby. Akce se opřela o pověst 
o Bílé paní a krupicové kaši, kte-
rou „Bílá paní“ Perchta z Rožm-
berka  rozdávala chudým lidem. 
V neděli jí bylo navařeno zhruba 
300 porcí. 

Lidé mohli, jako odměnu za 
kaši, přispívat finančními dary 
do připravených kasiček. 

Organizátoři věří, že se jim 
podaří získat také dárce, kteří 
budou Sdílení přispívat minimál-
ně sto korun každý měsíc. „Tak-
to získané prostředky využijeme 
na zajištění provozu domácí hos-
picové péče pro ty, kteří se o sebe 
sami už nedokáží postarat. Napří-
klad na mzdy zdravotních sester, 
nákup zdravotnického materiá-
lu a podobně,“ doplnila k tomu 
Čeřovská. 

Sdílení na této akci představi-
lo i speciální edici zelených tri-
ček a čelenek. I jejich zakoupe-
ním zájemci přispěli na chod této 
organizace. 

Dopoledního běhu za kaší 
se zúčastnily desítky lidí. Start 
obstaral mistr světa i Evropy 
v silovém trojboji a telčský rodák 
David Lupač. V rámci doprovod-
ného programu byla k vidění i 
módní přehlídka dobových kos-
týmů a večer se pouštěly svíčky 
po Štěpnickém rybníce.    

O KAŠI byl v Telči zájem. Lidé si mohli vybrat buď klasickou krupičnou, 
nebo z mléčné rýže, kterou kuchaři vařili přímo v kotlíku v centru měs-
ta, doplněnou o jablka nebo kousky čokolády. Foto: David Kratochvíl

Po kaši se jen zaprášilo

Taneční párty pod 
širým nebem jsou na 
Jihlavsku v plném prou-
du. Vrcholem léta má 
být tradiční festival
u Skalákova mlýna 
poblíž Krasonic.

 David Kratochvíl
 Region

Obyvatelé Krasonic na Telč-
sku a nedalekého Meziříčka se 
už teď děsí blížícího se konce 
letních prázdnin. 

Bojí se, že prožijí dvě bezesné 
noci. Na sociální síti pořadatelé 
totiž oznámili, že se o posled-
ním prázdninovém víkendu 
v rozlehlém areálu Skalákova 
mlýna hodlají netradičně roz-
loučit s létem třídenním festi-
valem. 

„Buď se nevyspíme my, nebo 
sousedi v Meziříčku. Záleží na 

Letní párty 
děsí obce

tom, kam organizátoři párty 
natočí aparaturu,“ konstatova-
la obyvatelka Krasonic, která si 
nepřála být jmenována, a jejíž 
identitu ale JL znají. Meziříčko, 
kam se na hudební párty sjíždí 
stovky návštěvníků, leží od Kra-
sonic čtyři kilometry západním 
směrem. 

Místostarosta Krasonic Pavel 
Pivonka má ale pro pořadatele 
z posledních let jen slova chvá-
ly. „Určitě došlo k tomu, že hud-
bu ztišili. Pokud se nám nebudou 
třepat tabulky v oknech, jako 
tomu právě v minulosti mnohdy 
bylo, tak ať si pořádají, co chtějí. 
Žádáme jen trochu ohleduplnos-
ti,“ říká k tomu. 

 (Pokračování na str. 4)


