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Slovo úvodem
Minulý měsíc se tiskem šířily informace o zajímavém facebookovém
sporu o islám, kterého jsem byla přímým účastníkem. V novinách se ale
psalo pokaždé něco jiného a ani internetové diskuse pod články
zvídavému čtenáři nenapověděly, jak to bylo doopravdy. Po mnoha
a mnoha žádostech ze strany veřejnosti jsem se rozhodla uvést události
na pravou míru tak, jak se odehrály, bez desinformací a bez
propagandy.
V Praze dne 24. 2. 2014
Ingrid Romancová
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1 Na počátku všeho byl výbuch
Na nový rok došlo v nové palestinské rezidenci k dosud zcela
neobjasněnému výbuchu trezoru, který usmrtil palestinského
velvyslance Džamála alDžamála. Nastalé příležitosti se rozhodli využít
protiislámští extremisté, kteří na desátého ledna svolali před novou
palestinskou ambasádu demonstraci pod názvem „Podpora požadavku
ÚMČ Praha Suchdol na přemístění Velvyslanectví Státu Palestina“.

Té demonstrace jsem se osobně zúčastnila a večer jsem o demonstraci
sepsala článek na svůj informační portál Evropský rozhled, který jsem
nazvala Protest před palestinskou ambasádou v Suchdole: S čím kdo
zachází, tím také schází.
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V úvodu článku jsem na pravou míru uvedla, že demonstraci pořádaly
osoby pravicově extrémistické z občanského sdružení Czech Defence
League (CzDL), přesto ale tuto demonstraci nelze považovat za
extremistickou.
Přesto se občanské sdružení CzDL cítilo mým článkem hluboce
dotčeno. Nelíbilo se jim, že jsem je zařadila do krajní pravice „mezi
neonacisty“ a požadovali vysvětlení. Tohoto vysvětlení se dožadovali
velmi primitivními způsoby, mezi které patřily vulgární útoky na mojí
osobu v internetových diskusích prostřednictvím anonymních
uživatelů.
Jejich zařazení mezi pravicové extremisty jsem si samozřejmě
nevymyslela. Odbor bezpečnostní politiky MVČR je do pravicově
extremistické scény zařadil hned v několika zprávách o extremismu.
CzDL jsou jedním ze západních progresivně se rozvíjejících
se vigilantistických spolků vznikajících po vzoru Anglické obranné
ligy/English Defence League, která je v Anglii známá svými velmi
dobře organizovanými demonstracemi, které končí konfrontacemi
a zatýkáním účastníků policií.
Česká obranná liga v minulosti například vytvářela hanobící materiály
na učitelku mateřské školky v Lišově, protože konvertovala k islámu
a nosila šátek na hlavě.
Kromě toho se CzDL netají ani svým obdivem k činnosti nacionálních
hackerů, jejichž úlovky jsou zveřejňovány na portálu White Media
v sekci h@cking – tam najdeme například soukromou korespondenci
Muneeba Alrawiho i Šádího Šhanaáha, kteří představují jejich hlavní
ideové nepřátele, protože se prý podílí na expanzi islámu do západních
zemí.
V neposlední řadě obdivují osoby, které před brněnskou mešitu
vysypaly kosti a na kliku pověsily vepřové maso.
Ani jeden z výše uvedených argumentů anonymní uživatele internetu
nepřesvědčil o tom, že jsou mezi extremisty zařazeni zcela oprávněně.
Pro ně je označení „pravicoví extremisté“ zkrátka ekvivalentem pro
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neonacisty.

2 Doc. Mgr. Martin Konvička Ph.D.
Stoupenci CzDL si mě našli na Facebooku a tím odstartovala slavná,
avšak cti nehodná diskuse, která na několik dní rozbouřila vody
v českém zpravodajství.
Velmi rychle jsem zjistila, že hlavním ideovým vůdcem CzDL,
centrálním mozkem všech akcí, je docent Martin Konvička
z Entomologického
ústavu
AVČR,
toho
času
přednášející
na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity, tedy na fakultě, kde
studuji.
Docent Konvička, který zatím nevěděl, že je vyučující ze stejné školy,
si se mnou a s proislámskými aktivisty nebral žádné servítky. Mojí zeď
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zaneřádil sprostými slovy, počínaje dubajskými štětkami přes
neukojené subky s nějakou sluttysexualitou konče posledními
kurvami z E55, co mají víc rozumu a citu než já.
Když jsem ho upozornila, že je vyučující na mé fakultě a můj profil
hojně navštěvují i jiní vyučující a že by se o jeho „kvalitách“ mohli
dozvědět jeho kolegové z práce, dozvěděla jsem se, že mě vyhoděj, že
jsem čubka, se kterou mu došla trpělivost, protože se odmítám
solidarizovat s exmuslimkami. A taky že jsem v prdeli, protože nikdo
se mě z vedení fakulty nezastane, protože rektor chodí na kafe
s exmuslimkama a prorektor má islamofoba v rodině. „Práskla jsi se
sama, já tě nelustroval. Spolupracuj děvče.“
Aby se situace z facebookové diskuse uklidnila, pozval mě jeho kolega
Barták do nočního podniku Galaxie v Českých Budějovicích, kde jsem
se s docentem Konvičkou měla sejít. Jenže byly dvě ráno a byla jsem
v Praze, čímž pádem ze schůzky sešlo. To docenta vedlo k napsání
dalších komentářů, kde mi vyjadřoval opovržení nad tím, že jsem
odmítla přijít na jejich noční Schlafftrunk, kde byl bar plný výjimečně
krásných lidí obou pohlaví, abych se následně dozvěděla, že malé děti
do nočních podniků nepouštějí. Přesto se ale seznámíme – tentokrát
však ve sklepních mučírnách Mossadu.
A zatímco celý Facebook začínal být oživen sukuby a inkuby, docent
se doznal, že sexuálně zneužívá jen studenty, protože manželka mu
dívky nedovoluje, nicméně sotva ochmýřený prvňáček mu stačí.
Studentky zneužívá jen na venčení psa, krmení křečků a mytí auta.
A do práce, tam on jako laureát vázaný smlouvou na dobu neurčitou
už nechodí, maximálně na rande s doktorandkou.
A zhruba tak nějak jsem se seznámila s docentem Konvičkou, velmi
váženým badatelem v oblasti entomologie, přednášejícím na mé
fakultě.
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3 Desinformace a manipulace jsou základním pracovním
nástrojem islamofobních extremistů
Kromě docenta Konvičky mi do diskuse psali také jeho přívrženci.
Počínali si jako dobře organizovaná skupina dezinformátorů
a manipulátorů. S něčím takovým jsem se nikdy dříve nesetkala
a protože jsem se později dozvěděla, že jsou v metodice šíření
desinformací přímo školeni na speciálních výcvikových kurzech,
rozhodla jsem se této nepěkné záležitosti věnovat celou jednu
kapitolu.
Pojďme se podívat podrobněji, jak taková manipulační hra plná
desinformací probíhala na mém konkrétním případě.

3.1 Komunista Martin Konvička: Na život a na smrt levičákem
Další, co mě překvapilo po konfliktu s „neonacisty“, bylo moje
okamžité zařazení do levicového politického spektra. Od první chvíle
mě oslovovali „soudružko“ a ponižovali mě za to, že jsem komunistka.
Snažili se ze mě v očích veřejnosti, která stále trpí zastydlým
antikomunismem, vytvořit člověka, který nutně musí být společensky
odsouzen už jen z toho důvodu, že je komunisticky smýšlející.
Co na tom, že jsem ve skutečnosti středově smýšlející člověk? Jakmile
dojde řeč na to, ke kterému politickému proudu se hlásíte, začnete
ztrácet podporu značné části veřejnosti, která s vaším názorovým
proudem nesympatizuje. Zvlášť pokud jste komunista.

3.2 Martin Konvička se domnívá, že po něm jde Mossad
Další překrucovanou pravdou byla naše vedlejší diskuse o agentech
FBI a Mossadu. Tuto část rozvedu podrobněji, neboť se dostala až na
titulní stránku zpravodajského portálu iDnes.cz.
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CzDL zaujalo tvrzení, že jsem na sociální síti Twitter viděla uživatele,
kteří měli ve statusu napsáno, že pracují pro FBI. Překvapilo je to,
protože se domnívali, že všichni agenti FBI pracují v utajení. Já jsem
pouze uvedla, že všichni agenti FBI v utajení nepracují.
Pak se mě stoupenci CzDL zeptali, která tajná služba ovládá náš
ústav. Tahle otázka mi přišla sama o sobě zábavná, přesto jsem na ní
odpověděla, že náš ústav je pod nadvládou Mossadu.
Pracuji totiž ve výzkumném ústavu Akademie věd, kterému
přezdíváme Mossad. Náš tým čas od času jezdí sbírat vzorky do
zahraničí, někdy cesty vedou i do Izraele. A protože se v Izraeli „ústav“
řekne „Mossad“, začali kolegové našemu pracovišti říkat prostě
Mossad.
Docent Konvička si je ostatně označením Mossad pro naše ústavy
Akademie věd vědom, prozradil se, když napsal: „Seznámíme se ve
sklepních mučírnách Mosssadu.“
V překladu mi oznámil, že se neseznámíme, protože sklepní prostory
Ústavu molekulární biologie jsou temnými a odlehlými místy a nikdo
rozumný by si tam schůzku s neznámou osobou nedal.
I tato pasáž byla posléze stoupenci CzDL zcela překroucena, a já z ní,
jak jinak, vypadla jako duševně narušená, protože prý tvrdím, že mě
sleduje FBI, CIA a Mossad zároveň.

3.3 Jsem psycholožkou docenta Konvičky
Do internetových diskusí, které kolem aféry s docentem Konvičkou
vznikaly, vstupovali různí anonymní lidé, kteří tvrdili, že mě znají
z reality.
Najednou se v diskusi objevila dívka, která tvrdila, že se mnou chodí
do třídy. Toto tvrzení samo o sobě je nesmyslné, neboť studijní obor
biofyziky jsem studovala jako jediná. Moje výuka měla charakter čistě
individuální a byla více méně založená na samostudiu. Tato dívka
7

Evropský rozhled 2014

přesto tvrdila, že je mojí spolužačkou a popisovala mě jako osobu
nepříjemnou, se kterou studovat nechce a velmi těžce snáší, že se
mnou musí sdílet společné prostory.
Dalšími podivnými postavami byli mí údajní učitelé. Dali by ruku do
ohně za to, že docent Konvička je vynikající člověk, vynikající
přednášející, prostě vyučující na svém místě. Ale já jsem studentka
nepřizpůsobivá, se kterou jsou jen věčné problémy. Tyto přednášející
na fakultě nikdo nezná, byly to jen další smyšlené postavy na
internetu.
V neposlední řadě do diskuse vstoupili psychologové, kteří popisovali
mojí duševní poruchu. Zjistila jsem, že trpím hraniční poruchou, což
je velmi závažné onemocnění, které mě absolutně diskvalifikuje
v chápání reálného světa a ztěžuje mi i navazování kontaktů s
okolním světem. Když jsem se ovšem „svých psychologů“ zeptala na
jediný základní pojem z oblasti psychologie, vyhýbali se odpovědi. Byli
to totiž psychologové smyšlení, jen další součástka nějaké velmi dobře
promyšlené desinformační hry.

3.4 Výcvikový kurz islamoklastů
Později jsem zjistila, že skupina pořádá ve Veselí nad Lužnicí
„Výcvikové kurzy islamoklastů“, kde trénují strategie manipulace
a desinformace. Jejich cílem je vlastními slovy škodit mutikulturám
a islámcům online, narušovat jejich propagandu v tisku, rádiu
a televizi, rozbíjet PCMC schůze, infiltrovat nepřátelské struktury
a oslovovat politiky. Kromě toho tam trénují zásady „ostré terénní
akce“.
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Skupina je schopná v očích veřejnosti vytvořit dojem, že došlo
k historické události, která se ale ve skutečnosti nikdy nestala. Stačí,
když dostatečný počet osob o této události mezi sebou hovoří, jako by
se doopravdy stala. Obdobným způsobem dokáží znevěrohodnit
tvrzení jakéhokoliv svého protivníka.
Internetové diskuse dokáží zamořit svými jedinými a správnými
názory. Pokud se jim nějaký názor v internetové diskusi nehodí, obalí
ho nekonečným množstvím jiných komentářů, klidně i úplně
stupidními a vulgárními, jen aby slušný a hlavně pracující čtenář
neměl čas a nervy diskusi pročítat, naopak aby ho ihned do očí
zasáhla jen opět ta jediná a správná pravda o islámu. Tím se jakákoliv
diskuse stává nemožnou a svoboda projevu je velmi závažným
způsobem ohrožena.
Obdobně se snaží do médií protlačit svoje témata a vytvořit dojem, že
česká společnost je silně protiislámská.
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4 Přenesení sporu na akademickou půdu
Nebyla jsem jediná, kdo byl zděšen ze zjištění, že docent Konvička
přednáší na vysoké škole. Ono to opravdu každého bije do očí.
Podobného aktivismu se totiž obvykle dopouštějí lidé s nízkým
vzděláním, žáci zvláštních škol, osoby s nedokončeným základním
vzděláním, maximálně učni. Ale u vysokoškolského docenta by člověk
očekával jistou morální úroveň, zvlášť pokud připravuje další generaci
pro vstup do života.
Je velmi diskutabilní téma, jestli smí extremista přednášet na vysoké
škole. V mnohých západních zemích je naprostá samozřejmost, že
extremisté na vysokých školách přednášet nesmí.
V České republice kvůli projevům extremismu přišel o zaměstnání
například vysokoškolský učitel Daniel Solis. Přednášel předmět zvaný
„konspirační teorie v zahraniční politice“, jenže sám byl konspirátor
Nového světového řádu, navíc provázaný s pravicově extremistickou
scénou, on i s tou neonacistickou, čímž hrozilo, že bude negativně
působit na mládež, kterou vychovává.
Rektorka Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Judita
Štouračová odmítla sice pro Respekt říci, proč mu pracovní smlouva
nebyla prodloužena a zdali ukončení pracovního poměru souviselo
s Halíkovou stížností, návaznost je ovšem patrná z reakcí Daniela
Solise, který si to tak sám vysvětlil, viz podkapitola Oko za oko, zub za
zub zveřejněná v článku Halíkova díla „vědecká“ zůstanou. Rusnok
sám rozhodnout nemůže.
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Daniel Solis zachycen na fotografií s předními členy extremistické scény  antisemitou Adamem B.
Bartošem po své pravici a předsedou pražské krajské organizace Dělnické strany sociální
spravedlnosti Jiřím Petřivalským (zády). Fotografie pochází ze dne 28. 9. 2013, kdy Daniel Solis
vystoupil během Svatováclavské manifestace se svým projevem. Svatováclavská manifestace je
pravidelně pořádána autonomními nacionalisty a jejími účastníky jsou přední špičky české
neonacistické scény, jmenujme Pavla Sládka Matějného (Čeští lvi, pořádá protiromské pochody po
celé republice), Martin Hrach (RadicalBoys, bývalý elitní voják, propuštěn za své napojení na
neonacisty), Tomáš Kebza (formuje v Praze úderné skupiny proti levicovým aktivistům) atd.

Ostatně ani pan docent Konvička nemá v této otázce úplně jasno,
docela nedávno usiloval o to, aby v Lišově nemohla být učitelkou
muslimka, která nosila šátek na hlavě.
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Ale vraťme se teď zpět od filozofování k tomu, co se následně událo.
Pro některé z odpůrců docenta Konvičky se náš vztah studentka
vyučující stal velkou výzvou, jak spor přenést na akademickou půdu.
Zjistila jsem, že aktivisté už několikrát pana děkana Váchu a rektora
Grubhoffera kvůli jeho projevům extremismu kontaktovali. Fakulta
přesto záležitost neřešila, protože docent Konvička je vynikající
a hlavně nenahraditelný entomolog a jeho mimoškolní aktivity jsou
čistě jeho soukromé záležitosti, které s akademickým prostředím
nemají nic společného.
Aktivisté během diskuse ve facebookovské skupině „Nevadí mi české
mešity“ dospěli k závěru, že nejlepší bude, když docentovy výroky plné
výhrůžek zvěční v kolážích spolu s jeho fotografiemi a pod to připíší,
že je docentem na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity. Tyto
koláže pak začali umisťovat na FB stránku Jihočeské univerzity a ptát
se, zda jim takové vyjadřování z úst jejich zaměstnance nevadí.

12

Evropský rozhled 2014

Od té chvíle se začalo otevřeně mluvit o „aféře KonvičkaRomancová“.
Tím jsme se ale oba dva dostali na velmi tenký led, který se mohl pod
kýmkoliv z nás propadnout.
Na xenofobní rasistické výroky zareagoval samotný pan rektor
Grubhoffer vydáním oficiální tiskové zprávy, ve které se od způsobu
vyjadřování docenta Konvičky distancoval. Zároveň uvedl, že je velice
zneklidněn stupňujícím se hulvátstvím prezentovaných výroků
v konfliktních diskuzích a také společenským nebezpečím těchto
nepřátelských projevů. Důrazně požádal docenta Konvičku, aby
ukončil tuto ostudnou soukromou aktivitu.
Docent Konvička se rozhodl pana rektora po právní stránce odstřelit
a „svou horkou jehlou“ sepsal veřejnou odpověď, ve které pana rektora
vyzval, aby svá tvrzení o xenofobovi a rasistovi podložil, jinak se bude
hájit všemi legálními prostředky, protože takové nálepkování považuje
za profesní likvidaci. Rektor vzápětí znění tiskové zprávy zmírnil,
označení výroků za xenofobní a rasistické už v aktualizaci nebylo,
nicméně se od nízké úrovně internetových diskusí přesto distancoval.
Na FB stránku Jihočeské univerzity vzápětí zaútočila tzv. „letka
CzDL“. Cílem takové letky, jak už bylo uvedeno výše, je znemožnit
jakoukoliv diskusi k danému tématu. K tomu používají známou
strategii, kterou se už proslavili. Diskuse mají obvykle 600 a více
komentářů, které jsou hloupé, útočné a hulvátské, prostě aby
rozumný a hlavně pracující člověk neměl energii najít si v něm jiný
než ten jejich názor.
Konkrétní diskuse na stránkách Jihočeské univerzity byla velice
pokleslá. Byla plná islamofobní propagandy, projevů nenávisti,
vulgarismů, útoků ad hominem, ale také desinformací a snahy
vykreslit mě jako osobu psychicky narušenou, zatímco docenta
Konvičku jako božského anděla. Docent Konvička v diskusi psal
rovněž hulvátským způsobem, čímž v podstatě potvrzoval slova pana
rektora.
Je až s podivem, že diskusi správce FB stránek univerzity do
dnešního dne neskryl, neb taková diskuse sama o sobě vypovídá, na
jaké úrovni se Jihočeská univerzita v tomto období nachází.
13
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Nakonec to byl právě docent Konvička, kdo požádal děkana Váchu,
aby náš konflikt prošetřil. Byl to on, kdo konflikt přenesl na
akademickou půdu a obtěžoval těžce vytíženého poslance a zároveň
děkana, aby se musel zabývat analýzou 800 stupidních internetových
komentářů jeho přívrženců.
Rozhodla jsem se, že v tichosti přečkám, až si děkan Vácha
s docentem Konvičkou odehrají divadelní hru určenou pro diváky této
online reality show, jejímž výsledkem bude, že se vlastně nic nestalo.
Tím dojde k uklidnění rozbouřených vášní z posledních týdnů a letka
CzDL mě nechá konečně na pokoji.

5 Facebooková diskuze zaujala novináře
Diskuse, kterou jsem já považovala za odpad českého internetu,
zaujala novináře, kteří v ní spatřovali cenou diskusi o islámu. Budiž.
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5.1 Článek v magazínu Týden vyšel díky Konvičkovi
První se ozval magazín Týden. S paní novinářkou jsme přes facebook
prohodili pár slov. Rovněž s ní po telefonu prohodil pár slov i docent
Konvička, který o tom ihned informoval na svém timelinu. Chlubil se,
že se ho novinářka zeptala na docenta Ivana Odila Štampacha
z Univerzity Pardubice, s kterým měl čest dostat se také do sporu.
V rozhovoru ho označil „za špínu chlapa“, přičemž po novinářce
požadoval doslovnou citaci.
Článek měl vyjít o pár týdnů později, ale když docent Konvička zjistil,
že paní novinářka je ve skutečnosti mladá externistka, a navíc nesdílí
jeho názory na islám, urgoval prý redakci Týdne, aby článek
nevydávali a hrozil prý i žalobou, alespoň to tak vyplynulo z dalších
internetových diskuzí. Jenže redakce Týdne mu neustoupila, ba
naopak. Po tiskové zprávě pana rektora tak hned další den
následovala další pecka.

5.2 Martin Beneš z MF Dnes mi také říkal, že po něm jde Mossad
Přes facebook mě oslovil rovněž Martin Beneš z českobudějovické
redakce iDnesu. Jelikož se ale blížily moje státnice, rozhodla jsem se
s ním neztrácet čas a přesměrovala jsem ho rovnou na svou FB zeď,
kde jsem průběžně k aféře vydávala krátká prohlášení.
Novinářská úroveň Martina Beneše se velmi záhy ukázala stejně
pokleslá, jako internetové diskuse těch, které se rozhodl ve svém
15
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článku obhajovat.
Převzal totiž desinformace mých oponentů v plném znění a tak jsem
se den před státnicemi v celorepublikovém hlavním zpravodajství
dočetla, že jsem duševně narušená studentka, která o sobě veřejně
prohlašuje, že ji sleduje Mossad, CIA a FBI. Krom toho prý tvrdím, že
mě docent sexuálně obtěžuje, když on s nadsázkou jen tvrdí, že mu
studentky venčí psa, krmí křečky a myjí auto. Následovala přímá řeč
pana docenta o mé duševní poruše, která měla být jakýmsi důkazem
výše uvedeného.
Martin Beneš konflikt pojal jako spor o islám, ale on to spor o islám
vůbec nebyl. Čtenáře by mělo především zarazit, že ani v jednom
okamžiku nepopsal, jak takový spor o islám mezi námi probíhal –
nemohl ho pospat, protože takový spor tam prostě nebyl. Kladl důraz
na takzvanou bulvárnost článku, která přitáhne co nejširší základnu
čtenářské obce.
Článek Martina Beneše se tak stal odstrašujícím příkladem
novinářské práce, která cíleně ignoruje fakta a je založena pouze na
polopravdách, domněnkách, lžích a spekulacích.
A abych nezapomněla, jedné otázky se od té doby nemohu zbavit –
píšou na iDnes vůbec někdy pravdu?

5.3 A další, kteří pochopili...
Jediný, kdo spor zcela pochopil a velmi detailně popsal, byla blogerka
Tereza Cajthamlová, za což ji patří veliké poděkování. Ostatně ani
Bára Janákova z Týdne si nevedla špatně a pochopila jádro pudla.
Obdivuhodný přístup zvolil pan Březina, který ještě předtím, než
o sporu začal psát, si docenta otestoval na vlastní kůži  předhodil se
dravé zvěři jako obětní beránek a pak byl málem „zbit lešenářskou
tyčí“. Klobouk dolů.
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6 Školní vyšetřování
Školní šetření, tak jako každé školní šetření týkající se něčeho, co
zavání sporem, probíhalo v duchu podivném. Když to zkrátím, rovnou
mi byly emailem zaslány výsledky šetření, aniž by se konala osobní
schůzka.
V závěrech vyšetřování se nicméně jasně píše, že žádost o prošetření
podal docent Konvička ve svém emailu ze dne 21. ledna 2014 rektorovi
a děkanovi JU, a rektor vyzval děkana, aby záležitost prošetřil. Tedy je
zcela nepravdivé tvrzení, že jsem spor na akademickou půdu zatáhla
já.
Žádost se netýkala ani posuzování názorů na islám z hlediska
trestněprávního, jak by se mohl někdo domnívat, ale zda nedošlo
k porušení etických pravidel chování mezi vyučujícím na vysoké škole
a studentkou. Děkan se domnívá, že některé ostřejší části diskuse
vycházely z docentovi nadsázky a jisté provokace k další diskuzi.
Klíčová pro děkana byla také skutečnost, že jsme zpočátku netušili, že
působíme na stejné fakultě ve vztahu vyučujícístudentka.
Z tohoto důvodu nebyl docent Konvička kázeňsky potrestán, ale stejně
tak ani já, jak žádali mí odpůrci.
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Vzhledem k výše popisovaným skutečnostem hodnotím rozhodnutí
děkana jako velice diplomatické a souhlasím s ním, byť se přesto
domnívám, že docent Konvička své postavení zneužil a věřím, že si to
myslí i děkan Vácha.
Toto rozhodnutí bylo jedinou cestou, jak konflikt ukončit.

7 Děkan poslancem? Ajéje
Zatímco docentovi Konvičkovi po rozhodnutí pana děkana narostla
křídla a začal mi psát na internetu veřejné dopisy o tom, jak jsem
nevychovaná, v pozadí našeho sporu se rozběhla naprosto jiná
bojůvka.
Krátce po rozhodnutí pana děkana Váchy se Michal Rusek
z Evropského
rozhledu
rozhodl
udělat
o
aféře
rozhovor
s Akademickým senátem JU a zároveň naťuknout otázku, zda
18
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souhlasí s tím, že děkan Vácha vykonává na plný úvazek jak funkci
děkana, tak také funkci poslance, což jsou dvě časově náročná
zaměstnání, kterým se zároveň nemůže věnovat naplno.
Nevím, jakou to spolu mělo souvislost, ale podobný názor vyjádřil
v rozhovoru pro Český rozhlas opět i pan rektor, byť nikdo z nás s ním
v kontaktu nebyl. Nutno podotknout, že rektorovo vyjádření vyšlo
o několik dnů dříve, než byl poslán dopis Michal Ruska
Akademickému senátu.
Někdo z Akademického senátu Ruskův dopis přeposlal docentu
Konvičkovi a ten si ho opět vysvětlil tak, že se snažíme odvolat děkana
Váchu, protože nám v šetření nešel na ruku, a informoval o tom ve
svém článku V tom zatroleném Česku se nic neutají.
Stejně si to vysvětlil i pan děkan, alespoň podle toho, co psal
v komentářích na FB stránce Jihočeské univerzity pod sdílený článek
docenta Konvičky:
„Během kauzy KonvičkaRomancová jsem byl upozorňován z různých
stran, že pokud nerozhodnu proti Konvičkovi, bude aktivována mediální
kampaň levicovými aktivisty proti škole a děkanovi (zvláště pokud je
v Parlamentu za pravici).
Takové vydíráni jsem odmítl, snažil jsem se být co nejobjektivnější
a nejspravedlivější, jak jen to v subjektivním posuzování takových
sporů jde. Prvním výsledkem je zjevně tato aktivita.“
Nevím, o čem psal, ale celá situace na mě působila dojmem, že se na
pozadí naší aféry odehrávalo ještě něco jiného, co šlo zcela mimo mě.
Z našeho sporu se tedy měla stát aféra, která měla srazit na kolena
čerstvě zvoleného poslance TOP 09. A ten, kdo to vymyslel, si dával
hodně záležet, aby to vypadalo, že vítr fouká ode mě.
Úplně na závěr jen podotknu, že naše škola levicovým aktivistům
v žaludku skutečně leží, a to od té doby, co se na naší půdě
organizovaly hony proti krajské zastupitelce paní Baborové (KSČM).
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Slovo závěrem
Jakmile uveřejním tuto stručnou brožuru, nezastihnete mě. Na
Evropském rozhledu zruším možnost přidávání komentářů, na
Facebooku se deaktivuji a pro jistotu odcestuji na dva dny mimo dosah
internetu. Nebudu zvedat telefony. Jedině tak lze přežít bombardování
letkou CzDL...
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