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Nestavme zeď předsudků
Pojďme místo souzení druhých podle prvního
pohledu nabídnout pomocnou ruku. A nevyhýbejme
se tomu čekáním, až to udělají ti druzí.

K

do by neviděl pohrdlivé
pohledy, jimiž častujeme
naše o pár odstínů tmavší
spoluobčany? V obchodech si na ně prodavačky dávají
mnohem větší pozor. Když vejde
„černá“ rodinka, oči téměř všech se
upřou na poskakující děti kolem kočárků. A není až tak zřídkakdy, co si
povídáme o problémech vyvolaných touto komunitou a stěžujeme
si, jak znevýhodňováni jsme. Ale je
to pravda?
Kde je zlatá střední cesta, po které se máme ubírat, abychom spolu
vycházeli? A není právě multikultarismus tou cestou?
Jsou samozřejmě situace, kdy ne-

máme daleko k názoru, že by občas
nebylo špatné, aby se naše malá
země skládala jen ze samých bílých
lidí, ti spolu přece vychází mnohem
líp! Ale já ten názor nesdílím. Není
právě to, že v našem státě bude
směs lidí a národností obohacující
i pro nás?
Dá se to brát jen z té negativní
strany, můžeme hledat všechno
špatné, co kdy který cizinec s odlišnou barvou pleti provedl... Ale v našem státě (a vůbec po celém světě)
můžeme lidi jednoduše rozdělit na
„ty dobré a zlé“. A nemyslím si, že
by bylo určující, jestli jsou bílí, žlutí
nebo černí.
Jen kolem sebe stavíme nepro-

Téma 1. kola: Střet
kultur a tolerance
MF DNES přináší další díl projektu
Studenti čtou a píší noviny. Žáci
středních škol v kraji se zamýšlejí
nad děním doma i ve světě.
V prvním kole se zabývají aktuální
situací na Šluknovsku i v dalších
částech země, kde lidé protestují
proti romské kriminalitě, a řeší,
kde jsou příčiny tohoto napětí, zda
jde spíše o problémy etnické, nebo
sociální, jak by je řešili, jak jim
dlouhodobě předcházet a co si
myslí o akcích a myšlení radikálů.

stupnou zeď předsudků. Sami říkáme, že nesnášíme souzení lidí jen
podle prvního pohledu, a přitom
děláme přesně tohle. Protože dobří
a špatní jsou jak mezi těmi „černými“, tak i mezi „bílými“.
Co když naše chování k nim ovlivňuje i jejich chování k nám? Nebo
si chceme namlouvat, že nevidí
naše upřené pohledy, pohrdání a
přecházení na druhý chodník, jen
abychom nemuseli kolem nich?
Pokud se k nim my začneme chovat otevřeněji, budeme je přijímat
a neudělá nám problém dát jim jeden z úsměvů... Pokud se rozhodneme, že jim nabídneme pomocnou
ruku, může být všechno jinak. Mějme tu odvahu to udělat a neodkládejme to na zítřek, pozítřek, příští
desetiletí. A nevyhýbejme se tomu
tím slovy, ať to udělají oni. Protože
někdo začít musí...
Rebeka Fojtů
Masarykovo gymnázium Vsetín
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Objektivem čtenáře Výběr z fotografií na rajce.net

Moravští madrigalisté
Oslavou 50. výročí založení
sboru vyvrcholil festival
Kroměřížské hudební léto.
Koncert hostil sněmovní sál
kroměřížského zámku.

Představení redakce Rád píše v noci,
a tak je známý pozdními ranními příchody

Jan Malinda
redaktor Magazínu DNES

»

Ale jednou jsem
to již dotáhl až
na operační stůl.
INZERCE

V jedenácti zvítězil s písní Humpasárum v okresní pěvecké soutěži
Litoměřický skřivánek. Díky tomu
se Jan Malinda stal krátce idolem
spolužaček, dostal třináct milostných dopisů, což v něm vybudilo
sebestředné sklony. Tím splnil jedno z kritérií, aby mohl pracovat v
Magazínu DNES, pro nějž už šest
let chystá reportáže, rozhovory a
témata. Nejraději píše v noci, kdy
ho nerozptyluje redakční ruch, a
tak je známý pozdními ranními příchody. Na práci v novinách
nejvíc oceňuje stálý plat a to, že

může být účastníkem pozoruhodných situací – například když při
rozhovoru spolu s Karlem Gottem přihlížel, jak pět číšníků luxusní restaurace na pražském Žofíně nahání myš kličkující mezi ječícími hosty.
Po maturitě na litoměřickém gymnáziu vystudoval žurnalistiku a mediální studia na FSV UK. Studoval i
scenáristiku na FAMU, avšak získal jen dva kredity za seznamovací
kurz.
Napsal tři novely, ale chlubí se jen
poslední – Ilegálními vztahy. Má

rád krimiseriály, žádný mu však nepřipadá dost dokonalý; pro Českou
televizi proto píše s vedoucím pražské mordparty Josefem Marešem seriál První oddělení.
Je hypochondr. „Ale jednou
jsem to již dotáhl až na operační
stůl,“ říká. Nemá rád sobce a demagogy. Má rád svou dokonalou přítelkyni, mourovatého kocoura Vendelína, fotbalisty Bohemky, stavění přehrad na potoce, pivo, tatranky, francouzské šneky a škubánky s mákem
od babičky Anny.

Sólistka V programu vystoupila také klavíristka Eva Zonová.
4x foto: Václav Vait, summar.rajce.net

