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» Pokračování ze strany B1
S břeclavskými policisty se vede-
ní školy spojilo v úterý. Trestní
oznámení však nejspíš podali ro-
diče. Nemohla tedy škola zane-
dbat svou povinnost ohlásit trest-
ný čin? „To určitě ne. Mluvila jsem
s ředitelkou, oni sami se o té věci
dozvěděli až z Facebooku,“ komen-
tovala břeclavská policejní mluvčí
Kamila Haraštová.

Podle ní škola postupovala
správně. „Vedení nás kontaktova-
lo, když už bylo ve spojení s rodiči,
ti nejspíš podali trestní oznámení.
Určitě škola nehrála mrtvého brou-
ka,“ dodala Haraštová.

O dívku je řádně postaráno, tvrdí
starosta
Dívka se podle spolužáků učila
dobře a nechovala se vyzývavě. Už
proto její účinkování v několika
krátkých videích s pornografickou
tematikou vrstevníci nechápou.

Zřizovatelem základní školy je
město. Podle starosty Oldřicha Ry-
šavého (ČSSD) úředníci nic neza-
nedbali. „Pokud by byly již dříve
nějaké signály, že něco není v po-

řádku, mohlo se to ohlídat. Ale za-
tím o ničem takovém nevím. Lidé
z oddělení sociálně-právní ochra-
ny dětí mi řekli, že dívka je v péči
matky a je o ni řádně postaráno,“
reagoval starosta.

Podle něj vše nasvědčuje tomu,
že něco nebylo v pořádku v rodině
žačky. „Pokud jsme neměli žádné
signály o narušeném prostředí, ne-
dalo se tomu předejít,“ uvažoval
starosta.

S jeho názorem souhlasí i brněn-
ský psycholog Jiří Brančík. „Větši-
nou zjistíme, že za tím stojí ne-
vhodná výchova v rodině, přístup
rodičů. Něco tam nebude v pořád-
ku,“ komentoval psycholog.

Právě o rodinu dívky se teď za-
čal zajímat i sociální odbor Břecla-
vi. Jeho šéf popřel, že by se úřední-
ci o rodinu dívky zajímali již dříve.
„Začínáme podnikat první kroky.
Musíme si vše ověřit, budeme kon-
taktovat její zákonné zástupce, ho-
vořit s psychiatry, policií, školou. V
první řadě ale musíme mluvit s ro-
diči,“ reagoval šéf sociálního odbo-
ru Zdeněk Janíček.

Ten potvrdil, že případ nezletilé

dívky, která by hrála porno, ještě
na Břeclavsku neměli. „Ještě jsme
se s tím v regionu nesetkali. Každo-
pádně jsme nic předem nevěděli,"
dodal Janíček.

Podle psychologa je problém
v rodině
Brněnský psycholog Jiří Brančík se
dosud nesetkal s tak mladou aktér-
kou porna. „Bohužel ji to dost
ovlivní. Pokud se v tomto věku od-
hodlala k takovému činu, už teď je
její osobnost zřejmě dost naruše-
ná. Je velmi pravděpodobné, že ji
čeká katastrofální vývoj, ovlivní to
zejména její vztahy k partnerům.
Náprava vyžaduje soustavnou psy-
choterapeutickou péči, ale není ne-
možná“ shrnul Brančík.

Tvůrcům pornofilmu hrozí
v Česku až tři roky vězení. Při vyšet-
řování se však může přijít i na to,
zda při natáčení filmů dívku aktéři
nezneužívali.

Podobný skandál vyvolal předlo-
ni film, na kterém učitelka znojem-
ského učiliště souloží ve škole.

Michal Horák
Hana Raiskubová

Čtrnáctiletou spolužačku našli žáci břeclavské základní školy na internetu jako
herečku v pornofilmu. Video se šířilo přes Facebook, proto dívku poznali
i zaměstnanci školy. Policisté teď mimo jiné zjišťují, zda někdo školačku nezneužil.

Ať si cyklisté své
emoce nechají!
Zdá se, že i cyklodoprava začíná
vzbuzovat velké emoce. Pravdou
ale je, že samozvaní mluvčí cyk-
listické obce jsou čím dále tím
více agresivní. Tvrzení, že 8 tisíc
občanů města Brna jezdí do prá-
ce každý den na kole, je scestné.
Jen fanatičtí nadšenci se vydají
do plného silničního provozu a

riskují zdraví jen proto, aby byli
včas v práci. Je třeba také zmínit
neustále se zvyšující počet agre-
sivních cyklistů, kteří jezdí po
všech chodnících ve městě bez
zábran a ohrožují chodce anebo
jezdí v jednosměrných ulicích v
protisměru a ohrožují sebe i
ostatní. Samozvaní mluvčí cyklis-
tické obce si stěžují na nedosta-
tek peněz na cyklistiku a zapomí-
nají, že právě pro cyklisty se v po-

sledních 10 letech udělalo více,
než by jim příslušelo. Vezme-
me-li v úvahu trvale špatný stav
většiny silnic v Brně, které slouží
drtivé většině městské populace
a na druhé straně množství vybu-
dovaných cyklostezek, které slou-
ží cca 5 % obyvatel Brna, pak by
měli spíše mlčet, než hlasitě pro-
jevovat své nezkrotné ambice
a emoce...
Jan Kryčer

Vystavte fotografie na Rajče.net
Pokud do svého alba zařadíte zajímavé fotografie
zachycující aktuální události ve vašem kraji, mohou se
objevit i v novinách.
Na stránce www.rajce.net si založte zadarmo účet.
Další návody najdete na www.navody.rajce.net.

Donutil někdo
školačku k pornu?
Zjišťuje to policie

Fórum čtenářů

V bláznivých převlecích Studenti z ivančického
gymnázia Jana Blahoslava v maskách.

INZERCE

Majáles Tradiční studentská oslava v Ivančicích.
2x foto: Tomáš Navrátil, tn-foto.rajce.net
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