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Nevypadá na to.
Takový slušný chla-
pec. Dobře se učí.
Vzorná rodina.
Osoba šikanujícího
nemusí být vyvrhel
na první pohled.

Na třetí čtvrtek v měsíci vy-
chází každoročně oslava no-
vého francouzského vína. Jen
málokdo ale ví, že už první lis-
topadový čtvrtek je zase při-
pomínkou šikany.

Nebránili ho, také se
násilníka báli
Oběti psychického či fyzic-

kého násilí nejsou většinou
ochotné se se svými zážitky
svěřovat. Pokud ano, děje se
tak nejednou až s velkým ča-
sovým odstupem. „Setkal
jsem se se šikanou ve čtvrté
třídě základní školy,“ přiznal

před časemmuzikant Ondřej
Brzobohatý. Jeho „pán“, o tři
roky starší žák sedmé třídy,
na něj čekával o velké pře-
stávce a útočili na něj zpočát-
ku slovně, pak i fyzicky. „Spo-
lužáci sice neodvraceli zrak,
ale nechtěli to řešit, už proto,
že ten kluk byl o dvě hlavy
vyšší,“ říká Brzobohatý.

Covid a válka celkovou
situaci zostřily
Není při tom co oslavovat,

ale stojí za to si připome-
nout, že psychický a fyzický
nátlak se prolíná do nejrůz-
nější sfér našeho života. Po-
kud postihuje ty nejmladší,
je o to závažnější. V českém
prostředí se s nějakým typem
šikanózního nátlaku setkalo
asi dvacet procent žáků zá-
kladních i středních škol.
„Bohužel můžeme potvr-

dit, že počet obětí šikany na-
rostl. Hlavním vysvětlením
by mohla být pro děti těžká
doba distančního vzdělávání

během pandemie covidu-19,
ale i aktuální situace války na
Ukrajině,“ komentuje výsled-
ky nedávného průzkumu ře-
ditelka neziskové organizace
Schola Empirica Egle Havrdo-
vá. Organizace se podílí na
přenášení zahraničních zku-
šeností, které směřují k od-
stranění, či alespoňminimali-
zaci tohoto jednání.

O šedesát procent méně
pronásledování
Do českých škol přenáší

naše organizace poznatky,
které vycházejí z finského
„protišikanózního“ progra-
mu KiVa pro prevenci a inter-
venci šikany. „Program KiVa
byl do finských škol zařazen
díky podpoře ministerstva
školství a kultury. Od té doby

se šikana v celém Finsku sní-
žila o 61 procent,“ říká profe-
sorka Christina Salmivalli, au-
torka programu KiVa.
Výsledky z několika studií

také prokazují vzrůstající em-
patii a další pozitivní vlivy,
jako je odbourání sociální úz-
kosti a celkově kladnější
vztah žáků ke škole a studijní
motivaci. PAVEL HRABICA

Škola zatím nemusela přímotopy použít
V Rokytnici v Orlických horách nemá již několikátým dnem dodávku tepla 350 domácnos-
tí, základní škola a ústav sociální péče. Škola měla přes zastavení dodávek tepla normální
výuku. Pro případ nouzového vytápění si škola obstarala olejové radiátory a přímotopy,
ale zatím je nemusela použít. Na snímku žáci první třídy cvičí, aby se zahřáli. Důvodem
k zastavení tepla je spor mezi městem a dodavatelem tepla. Město problém řeší. ČTK

Případem bývalého náměst-
ka Úřadu pro zahraniční sty-
ky a informace (ÚZSI) Zdeňka
Blahuta se začal zabývat
soud. Čelí obžalobě z podvo-
du a zneužití pravomoci.
Jako náměstek rozvědky měl
pro sebe a další osoby z jejích
prostředků získat necelých
200 milionů korun.
Státní zástupce Marek Bod-

lák tvrdí, že Blahut využil dů-

věry ředitele rozvědky, ale
i informací, kterými jako ná-
městek disponoval, aby z pro-
středků rozvědky získal pro
sebe a případné další nezjiště-
né osoby 190 milionů korun.
Blahut podle státního zá-

stupce Marka Bodláka v pro-
sinci 2016 nepravdivě infor-
moval ředitele ÚZSI o tom, že
existuje možnost zajistit pro-
puštění českého občana pro-

střednictvím intervence jed-
né ze sousedních afrických
zemí, a to výměnou za dodáv-
ku „technického zařízení“
v hodnotě 190 milionů ko-
run. Technické zařízení ale
nebylo ani zakoupeno, jak
bylo uvedeno ve svazcích roz-
vědky, a peníze nebyly jedné
ze sousedních afrických zemí
předány, což podle obžaloby
tvrdil Blahut.

Náměstkem civilní rozvěd-
ky byl Blahut od září 2014 do
ledna 2018. Policie ho obvini-
la v srpnu 2019. Blahut s obvi-
něním nesouhlasil, jeho stíž-
nost proti stíhání ale zamítlo
Nejvyšší státní zastupitelství.
Podle dřívějších informací tý-
deníku Respekt se obvinění
Blahuta týkalo nákupu šesti
speciálních odposloucháva-
cích přístrojů Agáta. iDNES.cz

Opět Čižinský
Starostou Prahy 7 je opět
Jan Čižinský (Praha 7
Sobě), rozhodli o tom vče-
ra zastupitelé. Podpořilo
jej 17 z 29 zastupitelů. Či-
žinský je starostou již po-
třetí za sebou. Ve volbách
získalo jeho uskupení Pra-
ha 7 Sobě v sedmé měst-
ské části většinu 53 pro-
cent hlasů, ve 29členném
zastupitelstvu má 18 man-
dátů.

Masér ji znásilnil
Nejdelší možnou, tedy pě-
tiletou, podmínkou po-
trestal soud 33letého ma-

séra, který v salonu na
Orlickoústecku při výko-
nu své práce znásilnil
klientku. Masér zasouval
ženě prsty do pochvy.
Muž se k činu doznal.

Udusil ji
Za vraždu ženy v Chomuto-
vě poslal soud na 26 let do
vězení 24letého muže. Ten
svou o více než 40 let star-
ší spolubydlící omámil.
Pak ji zabalil do několika
vrstev látek, oblečení a ige-
litové fólie a svázal ji elek-
trickými kabely. Tělo pak
ukryl mezi další věci na
balkon. Žena v důsledku
udušení zemřela. iDNES.cz

Útočníci umějí lhát

Postižený žák mívá problém
o svém ponížení přesvědčit.

● Šikanující někdy mívá lepší
vztahy s učiteli, lepší rodin-
né zázemí, přístup k peně-
zům, informacím nebo dal-
ším zdrojům.

● Šikanované dítě nejednou
slýchává, doma i od učitelů,
že se „neumí chovat ke spo-
lužákům“.

Paragrafová smršť

235
To je číslo jednoho z paragra-
fů trestního zákona (vydírá-
ní), podle kterého lze šikanu
posuzovat. Lze na ni uplatnit
i paragraf 231 (omezování
osobní svobody), paragraf
237 (útisk). Lze tu aplikovat,
podle případu, i paragrafy na
loupež, krádež, poškozování
cizí věci, znásilnění nebo
kuplířství.

Citát

Pokud k šikanování
došlo v průběhu vy-
učování, nese plnou
odpovědnost škola.
OLDŘICH CHODĚRA, ADVOKÁT

ČT
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Blahut. Exfunkcionář rozvědky podle
soudu lhal a získal 190 milionů korun

Bankroty

49
V Česku bylo v říjnu vyhláše-
no 49 bankrotů společností,
což bylo o čtyři méně než
v září. Počet bankrotů podni-
katelů v minulém měsíci pro-
ti září stoupl o 34 na 381. Vy-
plývá to ze studie společnosti
CRIF – Czech Credit Bureau.
V říjnu bylo zároveň podáno
77 návrhů na bankrot firem,
o 11 více než v září, a 360 ná-
vrhů na bankrot fyzických
osob podnikatelů. ČTK

Krátce

Pětina českých školáků se
v životě setkala se šikanou


