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Jsem rasista,
nebo ne? Kdo to
pozná? A jak?
Petra
Procházková
redaktorka
MF DNES

sme rasisté?“ zeptala jsem
se včera v Holešově dvou
mladých dívek, které pocházejí z bývalých sovětských
republik. Měla jsem na mysli
nás, příslušníky národnostní
většiny.
„Ne,“ řekly mi a vypadaly,
že ani nemají důvod nad otázkou dál přemýšlet. Potěšilo mě
to.
Pak jsem se zeptala na totéž
muže, jehož názoru si vážím,
a díky kterému jsou obě holky
v holešovské policejní škole,
Stanislava Daniela.
Bývalý dlouholetý policista,
který to dotáhl až na poradce
ministra vnitra, aby se vrátil
a pomohl v Holešově „vydupat
ze země“ projekt na vzdělávání studentů z národnostních
menšin, mi bez okolků řekl, že
ano.
„A někteří hodně velcí,“ dodal muž, který svůj romský původ rozhodně nezapře.
Je možné, že je na tom generace, kterou jsme vychovali,
s tolerancí lépe než my? Nebo
je to jen tím, že se ještě nesrazila s realitou? A jak jsem na tom
vlastně já, napadlo mě?
Neuznávám násilná řešení
problémů, i když připouštím,
že to někdy může být účinnější
než slova.
Nebudu milovat bližního
svého, když nebude pracovat
a budu se ho bát.
Nemám ráda lidi, kteří zneužívají sociální dávky a nechávají se živit od těch, kteří jsou
„tak hloupí“, že denně chodí
do práce.
A nejvíc mi vadí, jak často se
vůbec bojíme říct, co se nám
opravdu nelíbí.

J

Očima čtenářů

Fotky prvňáčků

Rajče.net ve spolupráci s MF DNES vyhlašuje fotografickou akci „Vyfoťte
svého prvňáka“. První cesta do školy
je zlomovým okamžikem v životě každého dítěte i celé rodiny. Podělte se
o tuto chvíli s ostatními.
Vybrané fotografie budou otištěny
v rubrice „Vaším objektivem“ v regionální příloze MF DNES. Jak se zúčastnit? Pokud ještě nemáte účet na rajce.net, tak si ho založte, vytvořte fotoalbum, přiřaďte jej do kategorie „Vyfoťte svého prvňáka“ a vyberte příslušný
kraj. Do názvu alba nebo do popisu
uveďte název školy a město.
Akce trvá do 11. září.
Pošlete fotografii svého
prvňáčka na rajce.net/prvnak
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Lidé dostanou lepší
mzdu, hospodští
možná zvýší ceny
Od ledna 2012 se má zvýšit minimální mzda. Tu oficiálně pobírají jen
nekvalifikované síly v pomocných profesích. Ve Zlínském kraji je ale řada lidí,
kteří pracují za minimální mzdu a zbytek dostávají načerno. Třeba v restauracích.
ZLÍNSKÝ KRAJ Skladník Karel M.
pracuje ve Zlíně a dostává minimální mzdu. Zbytek výdělku mu zaměstnavatel doplácí takzvaně na
ruku. Měsíčně vydělá zhruba 17 tisíc korun. „Vím, že si nemohu dovolit onemocnět a na důchod nevydělávám prakticky nic, ale jinak bych
tu práci neměl,“ říká muž.
Kadeřnice Lucie zase dostává za
šestihodinovou směnu minimální
mzdu a má i podíl na tržbách provozovny. „Ty zatím dělaly maximálně
několik stovek,“ tvrdí Lucie.
Plánovanou změnu minimální
mzdy, která se má od nového roku
zvýšit o pětistovku na 8 500 korun,
oba vítají. „Musela jsem takovou
práci vzít, jsem absolventka, potřebuji praxi,“ řekla Lucie.
Podobně jsou na tom podle odhadů stovky lidí v kraji, přesná statistika ale schází. Zaměstnavatelé
tím totiž porušují zákon. Pokud by
se ho drželi, Karel i Lucie by dostali
víc než zákonné minimum.
„Zvýšení minimální mzdy se dotkne jen lidí v několika málo profesích. Jen v pomocných, kde není
nutná žádná kvalifikace,“ tvrdí
mluvčí zlínského úřadu práce Miriam Majdyšová. Existuje totiž katalog, ve kterém jsou jednotlivé profese zařazeny do platových tarifů.
„Ty platí i pro soukromé firmy.

FAKTA

Kolik se bere v krajích
kraj
Praha
Středočeský
Brněnský
Plzeňský
Ostravský
Královéhradecký
Liberecký
Ústecký
Jihočeský
Jihlavský
Olomoucký
Zlínský
Pardubický
Karlovarský

průměrný plat
30 413
24 240
23 130
22 925
22 570
22 208
22 106
21 817
21 572
21 530
21 353
21 351
21 010
20 649

Pramen: Český statistický úřad

Například obce už vyplácejí lidem,
kteří vykonávají veřejně prospěšné
práce, víc než jen minimum. Když
je pošlou pracovat se sekačkou
nebo křovinořezem, už jim náleží
vyšší mzda,“ vysvětlila Majdyšová.
Vyšší minimální mzda podle ní
nebude důvodem k propouštění.
„Zvyšovala se dříve a na míře nezaměstnanosti se to neprojevilo,“ líčí.
Za pravdu jí dává i předseda
Sdružení podnikatelů Zlínského
kraje Rudolf Chmelař. „Propuštění

Zlínská koalice nepřijala
stažení výpovědi véčkařů
ZLÍN (vm, ČTK) Koaliční strany ve
Zlíně TOP 09/STAN, M.O.R.,
KDU-ČSL a Zlínské hnutí nezávislých nepřijaly stažení výpovědi koaliční smlouvy od Věcí veřejných.
Ode dneška proto bude koalice na
radnici pouze čtyřčlenná.
Ztrácí jen jediného zastupitele,
šéfa VV ve Zlíně Rudolfa Chmelaře.
Ze 41 zastupitelů tak bude mít pohodlnou většinu 24 hlasů.
Véčka vypověděly ve Zlíně koaliční smlouvu 5. srpna s tím, že chtějí
o svém setrvání v koalici dále jednat. Zbylé strany výpověď přijaly
a začala běžet třicetidenní výpovědní lhůta.
Jako důvod k výpovědi nejprve
uvedly červnové zrušení Výboru
pro podporu podnikání a lidské
zdroje, jemuž předsedal Chmelař.
Výbor však kritizovali zástupci opozice i koalice. V pozdějším prohlášení pak za důvod výpovědi označili
jednání radního Jiřího Viktorína

(nezávislý za VV), který údajně neprosazoval stanoviska a záměry VV.
Viktorín tato obvinění odmítl.
Věci veřejné 30. srpna zaslaly primátorovi prohlášení, ve kterém výpověď koaliční smlouvy stáhly. Podle něj problém pominul, byla učiněna náprava a VV jsou připraveny zaujmout „své“ místo v radě po Viktorínovi, jehož mezitím přijal klub
zastupitelů M.O.R.
Viktorín ale rezignaci nepodal
a koaliční partneři se nakonec rozhodli, že stažení výpovědi VV nepřijmou. „Důvod stažení výpovědi je
jiný než důvod, proč byla výpověď
podána. VV se v odůvodnění stažení výpovědi odkazují na smírčí jednání, ke kterým nedošlo. Koaliční
strany považují za zásadní problém
způsob podání výpovědi, která byla
podána prostřednictvím médií.
Teprve od nich se zástupci koalice
o tomto kroku VV dozvěděli,“ stojí
v prohlášení čtyř členů koalice.

se lidé bát nemusejí, i když mzdové
náklady se podnikatelům samozřejmě zvýší,“ soudí. „Kvalitní lidi se zaměstnavatel snaží udržet a to znamená, že je zaplatí.“
Práce za minimální mzdu se v regionu týká nejčastěji služeb. Například majitel restaurace na Vsetínsku zaměstnává v kuchyni jen jednoho kvalifikovaného kuchaře a několik lidí bez vyučení v oboru.
„Jinak bych to mohl zavřít. Jeden
kuchař, který dohlédne na kvalitu
stačí, další pracují pod jeho vedením,“ popsal. „Zvýšení minimální
mzdy pro mě bude znamenat, že zaplatím za 6 lidí o více než čtyři tisíce
měsíčně víc. To může znamenat, že
zvýšíme ceny,“ dodal.
Ve Zlínském kraji je vyšší nezaměstnanost než v celé zemi a zároveň nižší průměrné platy. Ty jsou
podle údajů, které včera zveřejnil
Český statistický úřad, třetí nejnižší
v Česku. Lidé v regionu berou průměrně 21 351 korun, tedy o 803 koruny víc než loni. Republikový průměr je však o 2 633 korun vyšší.
I když mzdy rostly, lidé to příliš
nepoznali. „Ze zvýšení jim ukrojila
inflace, proto reálný růst životní
úrovně pracujících není tak výrazný,“ uvedl analytik společnosti Cyrrus Ondřej Moravanský.
Petra Procházková

Vaším objektivem Fotky čtenářů z rajce.net

Krom Wars První ročník
největší letní freeski akce, která
nabídla skoky na lyžích do
bazénu v centru Kroměříže.
Rozjezdová rampa, ze které
sjížděli, byla 12 metrů vysoká
a 4 metry široká.

Exhibice Na Hanou se sjeli nejlepší freeskieři z šesti evropských zemí,
aby předvedli návštěvníkům své umění.

Ve Vsetíně se chystá další
demonstrace proti radnici
Sdružení Zdravější Vsetín vystoupí dnes na jednání zastupitelů
VSETÍN (dan) Dramatický průběh
zřejmě bude mít dnešní jednání zastupitelstva ve Vsetíně, které se
chystá na 12.30. Sdružení Zdravější
Vsetín totiž vyvěsilo po městě letáky, ve kterých nabádalo obyvatele,
aby přišli vyzvat zastupitele k odstoupení.
Jednatelka sdružení Jana Václavíková je přesvědčená o tom, že na
jednání zastupitelstva přijde řada
lidí vyslovit svůj názor. „Přijďte se
podívat ještě před začátkem. Celé
jednání bude v režii nás občanů
města,“ tvrdí Václavíková. Bližší informace ale zveřejňovat nechtěla.
Je dost dobře možné, že se místní sdružení pokusí znepříjemnit
členům zastupitelstva vstup do jednací síně. „Vím, že paní Václavíková chystá nějakou blokádu, ale myslím si, že jejích příznivců bude velmi málo,“ reagoval člen zastupitelstva Dalibor Sedláček.

Odporu veřejnosti se nebojí ani
vsetínská starostka Iveta Táborská.
„Zastupitelstvo řádně proběhne
jako vždy. Je na osobní zodpovědnosti každého zastupitele, zda se
zasedání zúčastní,“ uvedla.
Kdyby totiž politici na jednání
v září nepřišli, porušili by svou zákonnou povinnost a pak by se dalo
uvažovat o změně na pozicích v zastupitelstvu. Pokud zastupitelé rezignují, nahradí je jiní.
„I kdyby všichni zastupitelé rezignovali, přijdou na řadu jejich náhradníci z jejich politické strany.
To situaci na Vsetíně neřeší,“ řekl
senátor a zastupitel Jiří Čunek.
Vsetínská radnice čelí kritice ze
strany některých místních obyvatel. Podnikatelé sepsali petici
a městem kolovala výzva za odstoupení zastupitelstva. Lidem vadí třeba nová podoba náměstí Svobody
nebo schodkový rozpočet.

4x foto: Josef Čech (1pepa.rajce.net)

Technologickou
fakultu zlínské
univerzity povede
Roman Čermák
ZLÍN (ČTK) Fakultu technologickou
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně povede dosavadní ředitel Ústavu inženýrství polymerů Fakulty technologické Roman Čermák. Jako jediného uchazeče o tento post jej zvolil
akademický senát fakulty.
Děkanské volby na Fakultě technologické se uskutečnily poté, co
se předcházející děkan Petr Hlaváček rozhodl odstoupit z funkce ze
zdravotních důvodů. Nahradí jej
36letý Čermák, který působí na fakultě od roku 2001, kdy ukončil magisterské studium
„Akademický senát jej zvolil sedmi hlasy, přitom ke zvolení bylo třeba získat nadpoloviční většinu hlasů všech členů akademického senátu, tedy nejméně šest hlasů,“ uvedla předsedkyně senátu Jarmila Vilčáková.

Zákroku proti „svým“ lidem se bát nebudeme
HOLEŠOV (ppr) Každá z nich přišla
na svět v jiné zemi, přesto mají jejich osudy hodně společného. Natalija Pastuchová pochází z Ukrajiny
a Anželika Muzafarova se narodila
v Kazachstánu. Už čtvrtý rok studují
Střední policejní škole Ministerstva
vnitra v Holešově.
Ještě před pár lety přitom znala
Natalija jen tři česká slova.
„Na Ukrajině jsem studovala
střední školu, tady jsem se vrátila
do poloviny osmé třídy. V devítce už
jsem ale měla vyznamenání,“ vzpomíná dívka, která žije v Olomouci.
Střední policejní škola v té době
přišla s nápadem zaměřit se na děti
z národnostních menšin. „Potřebujeme mít v policejních sborech zástupce menšin. Od nich se můžeme
naučit základní principy konkrétního etnika, překonat společenské

Budoucí policistky Natalija Pastuchová (vlevo) pochází z Ukrajiny
a Anželika Muzafarova se narodila v Kazachstánu.

Foto: MF DNES

a jazykové bariéry,“ řekl náměstek
krajského ředitele policie Zlínského
kraje Jaroslav Vaněk.
V ideálním případě by mělo být
zastoupení národnostních menšin
u policie stejné jako ve společnosti.
„Hodně nám to pomůže jak při řešení běžné kriminality, tak i při nejzávažnějších zločinech,“ tvrdí náměstek ministra vnitra Jaroslav
Hruška, který dříve působil v útvaru
pro odhalování organizovaného zločinu.
Obě dívky přišly do Česka poté,
co tady jejich rodiče našli práci.
„Po rozpadu Sovětského svazu
u nás byla velká chudoba. Rodiče
přišli o práci, proto otec začal jezdit
do zahraničí. Nakonec se usadil
v Děčíně. Po několika letech jsme
přijeli za ním,“ líčí Anželika.
Pokud jednou skutečně nastoupí

k policii, mohou tvrdě narazit na dilema, že jako příslušnice poměrně
soudržných komunit mají zakročit
proti „svým lidem“.
„Nevidím v tom problém. Spíš
můžeme pomoci předejít nedorozumění, snad i zabránit vyhrocení situace,“ uvažuje Natalija.
V Holešově našla spolužáky celkem patnácti národnostních menšin. Nejčastěji pocházejí právě z bývalých sovětských republik, ale také
z Vietnamu. Mezi nejexotičtější
země původu studentů pak patří třeba Angola či Kuba.
V Česku nejpočetnější národnostní menšina, Romové, mají ve škole
sedm studentů. „Nikdo z nich nemá
žádné úlevy. Pokud nejsou studijní
typy, neměli šanci se na školu dostat,“ uvedl ředitel policejní školy
v Holešově Jan Dvořák.

