
PROČ TERORISTÉ ZMEIILI 
TAKTIKU ACO HROzí 

EVROPE 

Roky jezdil bývalý vojenský 
psycholog DANIEL ŠTROBL (42) 

zkoumat nitro českých 
vojáků na zahraniční 

vojenské mise v Kosovu, 
Afghánistánu nebo v Iráku. 

Jako psychoterapeut se 
i dnes specializuje na 

posttraumatické problémy, 
ale jeho doménou je 

i psychologie davu. Ve své 
pracovn.ě v Kutné Hoře 

vysvětloval nejen to, proč 
někteří váleční veteráni 

ale rozebíral i'psychologii 
ských fanátiku, kteří 
posledních měsících 

zasévají strach 
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ROZHOVOR 


• Co přesně jste dělal na vojenské misi 
vAfghánistánu? 
V armádě jsem pracoval osm let a dalších 
pět let jsem pak pro ministerstvo obrany 
dělal externě. Na vojenských misích jsme 
zjišťovali, jaké mají vojáci problémy, jaké 
jsou vztahy v jednotce, zajímaly nás i vzta
hy k místní populaci, k jiným aliančním 
jednotkám a podobně. 

• Proč tohle českou generalitu zajímá? 
Mezi jiným aby se zjistily případné zdro
je stresu. Samotná bojová mise překvapivě 
nemusí být traumatická. Trauma vám způ
sobí až konkrétní zážitek. Například ztratí
te v boji kamaráda, jste zraněn, ocitnete se 
v boji, kdy vám jde o život. A každá válka je 
velmi specifická. Jiné je to v Afghánistánu, 
v Iráku, nebo třeba v bývalé Jugoslávii. Af
ghánistán byl specifický v jedné věci, která 
byla pro naši armádu zcela nová. Zabíjelo se! 
Nemyslím, že umírali naši vojáci, ale to, že 
čeští vojáci museli zabíjet. To je téma, o kte
rém se z pochopitelných důvodů až tolik 
nemluví. Realita je taková, že na rozdíl od 
takzvaných mírových misí, které probíhaly 

~ třeba na Balkáně a později do značné míry 
] i v Iráku, kde naše jednotky většinou také 
~ neplnily bojové úkoly, tak tady to bylo jinak. 
~ • Ve vojenském muzeu v Praze je vysta
~ ven motocykl zAfghánistánu, na němž jel 
;j proti našim vojákům sebevražedný atentát
~ ník, kterého pak zabil český odstřelovač... 
~ Tyhle věci většinou do médií neproniknou. 
~ Nyní máme například vojáky i v africkém 
~ Mali a začátkem letošního roku proběhla 

a ~ 
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~ 
.Jodle Štrobla se voják ke svému pníftímu , 

zabití dostane většinou instinktivní reakcí 
.;-oa útok. Jiné je to ovšem u odstřelovačů, . . ď , 


kteří svůj cíl sleduji minuty a někdy ,, ; ,;;-_ .~ 


i mnohem déj'Jnež dostanou povoleni 

k likvIdaci cíle; což s sebou nese přemýšléní " 

o flověku, kter~hó mají zabí~.-Co je to asi za 
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novinami strohá informace o tom, že je
den z nich dostal od EU jedno z nejvyšších 
vyznamenání za záchranu řady spojenec
kých vojáků. Eufemicky se mluvilo o "přes

.,Použil kulomet, 
to zvás pak moc 
nezbude." 
ně mířené opětované palbě na nepřítele". 
V reálu použil kulomet, což většinou zna
mená, že z toho nepřítele moc nezbude. 
Pro české vojáky je to naprosto nová zkuše
nost a musí se s ní vyrovnávat. Koneckonců 
i tady v ordinaci jsem měl několik veteránů 
z Afghánistánu, kteří jsou už nyní v civilu. 

A když jste zmínil snajpra, tak jeden z nich 
dochází i sem ke mně do ordinace. 
• Ve velmi emotivním apodle skutečnosti 
natočeném filmu Americký sniper je popi
sováno, jak je současná podoba války často 
velmi intenzivní vtom, že proti vám nestojí 
organizovaná armáda, ale v podstatě gue
rilla. Odstřelovač tam musel zabít iozbroje
nédítě. 

To se stává i českým vojákům. Je to realita. 
Vojáci se musí vyrovnávat s úplně jiným ve
dením boje, ale i s fanatismem, který vede 
jejich protivníky k tomu, aby se klidně obě
tovali a odpálili na sobě nálož. Ale to není je
nom realita v misích, stále častěji teroristic
ké útoky zažívají i civilní obyvatelé Evropy. 
• Třeba teď v Londýně byl mezi útočníky, 
kteří sráželi lidi dodávkou apozději je pod
řezávali dlouhými noži, i člověk. který má 
malé děti. Musím říct, že to mě překvapilo 
snad nejvíc. 
Musíme si uvědomit, že mentální nastavení 
islámských teroristů je z psychologického 
hlediska velmi podobné mentálnímu na
stavení třeba Rusů během 2. světové války. 
Ale i mentálnímu nastavení Čechů, kteří šli 
za války do odboje s vědomím, že nemu
sí zahynout jenom oni, ale že tím ohrožují 
i celou svoji rodinu a známé. A přesto šli. 
Opakuji ale, že mluvím o psychologickém, 
nikoli morálním aspektu. 

• Tomu nerozumím. 
Můžeme islámské teroristy odsuzovat za 
jejich důvody, to je bezesporu pravda. Ale 
to, že někdo pohrdá vlastním životem, že 
nad něj nadřadí jiné hodnoty, není úplně 
nové. Je to ale komplikovanější. Člověk je 
pořád svým způsobem zvíře a každé nor
mální zvíře má pud sebezáchovy. A překo
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nat tenhle základní pud s tím, že nejenom 
někoho zabiju, ale zemřu při tom i já, je cel
kem náročný proces. 
• Někoho zabít je snazší? 
Možná si myslíte, že jde jen o stisknutí spou
ště, ale ubezpečuji vás, že to tak není. Mluvil 
jsem s celou řadou lidí, kteří zabíjeli - napo
sledy s chorvatskými veterány z války v Ju
goslávii v 90. letech. A opravdu to zase tak 
jednoduché není. Respektive stává se to jed
noduchým, pokud se to opakuje. To první 
zabití často proběhne jako instinktivní re
akce, nad níž člověk nepřemýšlí. Jste cvičený 
k tomu zbraň použít, dostanete se do střetu 
a uděláte to automaticky, abyste si zachránil 
život. Teprve poté člověku dochází, co se sta
lo. Když jsme ale mluvili o snajprech, tak to 
je velmi specifická skupina, protože u nich 
to takhle instinktivní není. Často to trvá 
minuty, desítky minut, kdy má odstřelovač 
nepřítele na mušce, je ve spojení se základ
nou a čeká na potvrzení likvidace cíle. Ce
lou dobu toho člověka vidí, může přemýšlet 
o tom, kdo to je. Překonávat tyhle hranice je 
strašně těžké a následky potom mohou být 
vážné, protože si to nesete s sebou. 
• Při vašich výzkumech v terénu j5t~ při
rovnal některá zabití až ktéměř "drogové
mu" zážitku. Že vlna adrenalinu může být 
pro vojáka natolik silná jako třeba dávka 
pervitinu. 
Mluvil jsem obecně o daném momentu, 
který popisují někteří vojáci při sezeních. 
Adrenalin, potažmo endorfin, je jedním 
z vysvětlení, proč ty bezprostřední prožit
ky při střetu, nebo prožitky během války, 
jsou často účastníky zažívány vlastně pozi
tivně. A zhruba u třetiny aktivních vojáků, 
kteří se opakovaně dostávají do bojů, stří

lejí a zabíjejí nepřátele, se na tuto činnost 
může vyvinout někdy až závislost. Přinej
menším to prožívají libě. Použijeme-li tohle 
srovnání s drogami, tak pro někoho může 
být podobný zážitek jako extáze při dávce 
pervitinu, pro jiného je to spíše srovnatel
né s heroinem, kdy po zabití nastává jakýsi 
útlum a zklidnění, uvolnění. Když to řeknu 
ještě explicitněji, mnohdy to vojáci přirov
návali k orgasmu. 
• Proč tomu tak je? 

Zabývám se tím pořád. Mluvil jsem 

o tom s americkými veterány z Vietnamu, 

s Chorvaty, kteří prošli válkou v bývalé Ju

goslávii, ale i s veterány z jiných konfliktů. 


Pravda je, že Češi o tomhle hovoří poměr


ně dost málo, asi i proto, že tohle téma je 

u nás do jisté míry tabuizované. Důvody, 


proč zabíjení vyvolává u některých lidí až 

takový rauš, jsou obrovské téma a myslím, 

že konečná odpověď na tuto otázku dosud 

neexistuje. 

• Naši vojáci působí i v misích v muslim

ských zemích. A vy jste se tudíž zabýval 

také psychologickým aspektem sebevra· 

žedných atentátů. Jaké jsou závěry? 


Na rozdíl od ostatních tvorů na plane

tě víme, že umřeme. Víme, že náš život je 

konečný a že dříve, nebo později bude za 

námi. S tím se nějakým způsobem musí

me vyrovnat. Pomíjivost, vlastně marnost 

bytí, může člověka dokonce vhánět do de

presí. Ale my tomu většinou čelíme, snaží

me se tady nějakým způsobem zůstat. Nej 

banálnější způsob jsou naše děti a jejich 

potomci. V nich je naše DNA a my v nich 

žijeme dál. Někdo se snaží tu pomíjivost ži

uČást veteránů 
přirovnává z bití 
kdrogo ému raušl." 
vota řešit tím, že kreativně tvoří, zanechává 
po sobě svůj myšlenkový nebo umělecký 
odkaz. Jedním ze způsobů, jak konečnos
ti života čelit, je ale také možnost přidat se 
k něčemu vyššímu, v mých očích nesmr
telnému. Může to být fanatické fanouš
kovství fotbalovému klubu, pro vojáka to 
může být jednotka, u níž slouží. V nepo
slední řadě to ale může být i náboženství. 
A v tomhle bodě se opětovně dostáváme 

uk islámským fanatikům. V takový mo
ment vlastně spojujete svoji nesmrtelnost 

z 

PRO MÁMU 


Máma je žena, na kterou 

jsme mysleli především. Jsou 

to naše mámy, naše ženy 

i naše dcery, na kterých stojí 

budoucnost. 

Mámě je dvacet, čtyřicet 
i osmdesát. Máme v programu 

body pro všechny mámy. 

Ty mladé potřebují 

perspektivu a pomoc s dětmi. 

Potřebují školky, školy a práci. 

Starší mámy chtějí klid 

a bezpečný svět pro své děti 

a vnoučata. 

Mámy myslí na budoucnost. 
Máme mámy v úctě a myslíme 

na ně, protože nás vychovaly, 

daly nám děti a nechceme 

bez nich žít. Jsme Realisté. 

Petr Robejšek 

*
REALISTÉ 

ZMĚNA STYLU! 
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s nějakou vyšší institucí. Na vlastním živo
tě vám pak najednou tolik nezáleží. Říkáte 
si: Když umřu, tak v té vyšší societě budu 
pořád existovat. Jinými slovy - muslimští 
teroristé sice jakoby na smrt jdou, ale ne 
tak úplně. Věří, že je pak čeká něco lepší
ho. Vnitřně to prožívají tak, že skrze tu ide
ologii se stávají nesmrtelnými . 
• V Londýně najeli autem do davu lidí, 
pak z něj vyskákali a zaútočili noži. A vy 
jste řekl, že tenhle způsob útoků bude vbu
doucnu zřejmě běžnější než komplikova
nější bombové atentáty. Proč? 
Doba velkých spektakulárních útoků je asi 
za námi. Kvůli snahám policie a tajných 
služeb je jejich příprava a realizace nato
lik komplikovaná a finančně náročná, že 
jsou mnohem snadněji odhalitelné. Tero
risté proto volí útoky menší, k jejichž pří
pravě stačí pronajatá dodávka a kuchyňské 
nože. Nejde sice o stovky nebo dokonce ti
síce obětí, jako třeba v New Yorku ll. září, 

.c. ale svůj účel plní. Zasévají strach. Navíc 
~ i nápodoba hraje v tomhle ohledu roli, jde 
:li o to ukázat, že takhle to jde i s minimem
i prostředků. 

;!!j • Navíc to je asi velmi těžko ohlídatelné. 

~ V podstatě vůbec. 

~ • Dá se předpokládat, že se lidé v Evropě 

~ budou kvůli obavám zterorismu více ozbro

~ jovat, že se prostě začnou sami bránit? 

t To bylo vidět už nyní v Londýně. Třeba že 

~- po útočnících házeli sklenice a židle. Samo

~ zřejmě že v určité chvíli, kdy nemůžete uté

~ ct, je to skvělý způsob, jak ukázat, že nechci 

~ být oběť. Možná že existuje příklad, ze kte

~ rého bychom se měli učit. A to je Izrael, kde 


Bombové útoky v březnu 2016 otfásly 
brusels~m letištěm_ Problém je podle 

~psycbologa Štrobla vbf,:,selském předměstf 
Molenbeek, lihnl terodstll. 

se kombinuje jak připravenost lidí se v daný 
okamžik bránit, tak snaha nenechat si stát
ním aparátem vzít svobody. Osobně se v Ev
ropě bojím toho, že někteří politici ve jménu 
ochrany obyvatelstva začnou tyhle výsady 
naší společnosti omezovat. Samozřejmě čas

to pod rouškou až filozofické otázky: "Co je 
důležitější? Svoboda, nebo bezpečí?" 

"Doba velkých 
okázalých útoků 
teroristů je pryč." 
• Taktřeba britská premiérka Theresa Ma
yová právě otom kvůli posledním inciden· 
tům v Manchesteru a v Londýně teď mlu
vila. Například o větší kontrole internetu. 
A v Evropě se zvažuje i třeba zavádění bez
pečnostních rámů na vlakových nádražích. 
Jaký na to máte názor? 
Evropští politici a úředníci hasí požár tam, 
kde není. Nemyslím si, že nemáme legisla

tivu. Stačilo by ji jen důsledně uplatňovat. 
Dělat rámy na nádraží bude akorát omezo
vat běžné lidi, bude to zasévat strach a pů
sobit problémy. Navíc tím z bezpečnost
ního rizika pouze vytváříte obří problém 
ve srocení davu, který tou kontrolou musí 
projít a je tudíž ideálním místem k úto
ku. Mimochodem - to je i příklad neuvě
řitelných kontrol na Pražském hradě. Ne
jde o zvyšování bezpečnosti, ale zvyšování 
s odpuštěním buzerace. Na to bychom si 
měli dávat zatraceně pozor. 

Jak to tedy udělat? 
Myslím, že to, co nás nevyhnutelně čeká, je 
nutnost opravdu jednoznačného pojmeno
vání problémů a postavení se k subkultu
rám, které v Evropě existují. Ten problém 
není na vlakovém nádraží a nemá se řešit 
tam. Ten problém je v Molenbeeku (neblaze 
proslulá muslimská čtvrťv Bruselu, označo
vaná často za líheň teroristů, pozn. red.), ten 
problém jsou předměstí Paříže nebo Lon
dýna, ten problém jsou některé městyse 
nebo města ve Švédsku, které jsou natolik 

Vzahraničních 
misích zahynulo již 
25 českých vojáků. 
Nejvíce znich padlo 
vAfghánistánu 
jedenáct. 
Nejčernějším dnem 
pro české jednotky 
byl 8. červenec 
2014, kdy zahynula 
pětice našich 
vojáků ze základny 
v Bagrámu, když 
se ujejich patroly 
před zdravotnickou 
klinikou vjedné 
zvesnic odpálil 
sebevražedný 
atentátník. 
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přelidněné muslimy, že kompatibilita je
jich kultury a naší je už nemyslitelná. Sku
tečným problémem je, že v Evropě vznikají 
no go zony, kam už se bOjí i policie. Existu
jí místa, jejichž obyvatelé se neřídí zákony 
dané země, ale větší slovo má pro ně mus
limské právo šaría. Vznik paralelních polis 
a paralelního práva je obrovský třaskavý 
sud s prachem. 
• Lze čekat třeba zpřísnění trestů za ně· 
které činy? 

. To je otázka asi na právníka, ale z psycho
logického hlediska platí, že prevence není 
v délce trestů, ale v rychlosti. Každý by měl 
vědět, že bude za své skutky velmi rychle 
potrestán. Třeba v Americe se autem jez
dí relativně podle předpisů nikoli proto, 
že by tam měli drakonické tresty. Jde o to, 
že když vás chytnou třeba za rychlost, tak 
vás nevrlý, právě probuzený soudce klid
ně odsoudí ve dvě ráno na pět dnů do vě
zení, nebo k pokutě. Je to hned. Není to 
jako u nás s doktorem Davidem Rathem, 
kde soudy s jeho případem už pět let hra
jí ping-pong a dodnes není vůbec jasné, jak 
to dopadne ... Totéž by ale mělo být i jinde 
v Evropě. Třeba v Německu, když chytnou 
chlapa, co tam na novoroční oslavě osahává 
ženskou, a on bude už za týden deportován 
do Maroka nebo Tuniska, odkud pochází, 
tak to bude pro všechny úplně jiný signál. 
• Jednou z věcí, kterou člověk od státní· 
ho aparátu očekává akvůli které si ho platí, 
je zajištění bezpečí. Jak jste ale sám řekl 
podobným teroristickým útokům, jako byl 
ten v Londýně, policie ani armáda v pod· 
statě nemůže zabránit. Nehrozí, že si pak 
může účty začít vyřizovat takzvaně ulice 
aodnesou to nevinní lidé? 
My jsme v Česku hodně specifický případ, 
ale pokud se budeme bavit globálně o Ev
ropě, tak tohle už se děje. Třeba v Němec
ku stoupá počet útoků na muslimské imi

granty a jejich ubytovny. Velmi snadno se 
mohou objevit frustrovaní jedinci, kteří za
čnou brát právo do svých rukou. A samo
zřejmě že to pak neodnese nějaký nenávist
ný radikál, ale obyčejný prodavač kebabu, 
který v životě nebyl v mešitě. 
• Ařešení je tedy jaké? 
Naprosto neústupně vyžadovat dodržování 
práva. Zcela bez pardonu. Podivejte se, jak 
třeba v Evropě používáme politickou ko
rektnost. Všimněte si, že jsem během naše
ho rozhovoru nepoužil slovo "islamismus". 
Nic takového totiž neexistuje. To je výmysl. 
Prostě je to islám. Fundamentalistický, ra
dikální, možná i ·nějaký mírumilovný, ale 
pořád je to islám. My si tady vymýšlíme ná
lepky, že jsme zastřelili islamisty, ale ještě 
včera to prostě byli muslimové. Kdy se z něj 
stal islamista? Teprve poté, co spáchal něja
ký útok? Ne, je to prostě muslim. Vokamži
ku, kdy se zcela jednoznačně nepostavime 
třeba proti sí1icím návrhům alespoň na čás

"Nicjako is amismus 
•neeXistUJe, 

je pouze islám." 
tečnou platnost šaríi, řítíme se do průšvi
hu. A nejhorší je, že nějací aktivisté i politi
ci řeknou: "Pojďme o tom diskutovat." Ne! 
Jsou věci, o kterých nemůžeme diskutovat. 
Stejně jako nebudeme diskutovat o tom, 
jestli byl, nebo nebyl holokaust. Prostě ne
smíme připustit paralelní právo pro část 

obyvatel. Když to přeženu, tak když přijede 
do Evropy muslim a má třináctiletou man
želku, tak musí vědět, že bude zatčený. A je 
úplně jedno, že mu to povoluje jeho nábo
ženství. Když veřejnost uvidí, že právo je 
vyžadováno naprosto jednoznáčně, teprve 
pak se může situace změnit. 

• Vloni předseda správního soudu v ně· 
meckém Saabriickenu nechal odstranit kří· 
že zjednacích síní, protože to prý "uráželo 
muslimy a ateisty". Podobných rozsudků 
či návrhů na úpravu zákonů navíc přibývá. 
VNěmecku, ve Švédsku, vItálii, ve Francii... 
A to jsou přesně momenty, které mohou 
dláždit cestu k pogromům a k opravdu 
velkému násilí. Nazvěme to pravými jmé
ny. Evropa je židovsko-křesťanská přes ti
síc let. Pokud budeme striktně vyžadovat 
dodržování našeho řádu a tradic, tak nás 
jistě někteří budou obviňovat z netoleran
ce, ale sekundárně je to i pro jejich dobro, 
aby se pak něco strašlivého nestalo. Ovšem 
Německo a Němci jsou specifičtí. Po celé 
generace byli bombardováni pocitem viny 
za druhou světovou válku a vyvražďová
ní Židů. Dnešní čtyřicátníci se ve škole na 
hodinách němčiny jako první seznamovali 
nejprve s Deníkem Anny Frankové (knižně 
vydaný deník německé dívky, která zemřela 
za druhé světové války v koncentráku Ber
gen-Belsen, pozn. red.), nikoli s Goethem 
nebo Schillerem. Je zajímavé, že tohle vět

.&. Velmi podrobně psychologii vojáka, který se 
opakovaně vrací z bojových misí v Afghánistánu, 
popisuje oscarový film režiséra Clinta Eastwooda 
Americký sniper. 

21 



patří džihádistický salafismus, ze kterého vycházejí 
organizace al-Káida, Islámský stát nebo africká skupina 

Boko Haram. Tato ideologie vznikla původně pro 
podporu mezinárodní muslimské pomoci ve válce proti 

Sovětskému svazu vAfghánistánu. 

~~) 

ROZHOVOR 


šinou neplatí pro ty, co vyrostli ve východ
ním Německu, kde je komunisté přesvěd
čovali, že za to mohli jen ti západní Němci. 
• Když si stoupnu v jakékoli evropské 
metropoli na ulici a budu popírat holo· 
kaust, velmi pravděpodobně skončím za 
mřížemi. Proč tedy některé země v Evropě 
dovolí veřejná kázání radikálních imámů, 
kteří veřejně podněcují k nenávisti vůči Ev
ropanům s tím, že v celé Evropě musí pia· 
tit právo šaría? Třeba Abú Imrán, působící 
v Belgii, prohlašoval, že islám přišel, aby si 
Belgii a Evropu podmanil, a vyzýval knere· 
spektování belgických zákonů... 
Upřímně - také tomu nerozumím. My se 
v celé Evropě dokážeme docela dobře vy
mezit proti neonacistům, nebo dejme tomu 
stalinistickým komunistům. A pokud tyto 
skupiny křičí, že jsme jako většina netole

"v Česku útoky 
teroristů nehrozí, 
chybí jim zázemí." 
rantní, tak evropské právo v podstatě říká: 

~ "No a co!" V případě fundamentalistické
~ ho islámu to zatím neumíme. Proč? To je 
~ otázka spíše pro politologa než pro mě. Ale 
~ z psychologického hlediska to zanechává 
~ na společnosti veliké trauma. A opravdu se
i může stát, že lidé začnou brát spravedlnost 
~ do svých rukou, a to je samozřejmě vel
j mi špatně. Tyhle věci mohou davy přivést 
~ k tak zásadním otázkám, do jaké mírypoli
! tici v Evropě skutečně zastupují lidi. To pak 
.2 bude otevírat cestu popu listům. 

Khlavním ideologickým proudům islámského terorismu 

Vystudoval psychosociální vědy na 

r 

• Hrozí teroristické útoky Česku? 
V tomhle ohledu se s celou řadou bezpeč
nostních analytiků rozcházím, protože já 
tvrdím, že nám islámský terorismus ne
hrozÍ. Do motivace teroristy není zas až 
tak těžké se vcítit. Prostě chce udělat co 
největší divadlo. A k tomu, aby to mohl 
uděla~ potřebuje nějakou logistickou zá
kladnu. I k tomu, abyste spáchal i takhle 
relativně logisticky banální čin, jako se 
odehrál v Londýně, potřebujete nějaké lidi, 
ke kterým schováte věci, můžete si s nimi 
promluvit, jinými slovy potřebujete něko
ho z komunity. A ta je v Česku opravdu 
malá. Tady jakmile se na ulici objeví něja
ký muslim, tak ho hned pět lidí pozoruje. 

Husitské teologické fakultě UK a psycho
logii na Univerzitě Palackého vOlomou
ci. Roky pracoval pro generalitu české 


armády a dělal výzkumy vzáhraničních 


misích. Nyní pracuje jako soukromý 

psycholog a psychoterapeut. Je ex

terním lektorem Institutu aplikované 

psychoanalýzya také předsedou etické 

komise Asociace vojenských psychologů 


a spolupracovníkem řady tuzemských 

i zahraničních institucí. 


Každý, kdo se někdy pohyboval v armádě, 
vám řekne, že to, co teroristé dělají, je vlast
ně na úrovni diverzních akcí, partyzánské 
války. Ale i v ní potřebujete podporu oby
vatel. Navíc my nejsme pro teroristy vůbec 
zajímavÍ. Nás ani v těch muslimských stá
tech nikdo pořádně nezná. V Afghánistá
nu nikdo nerozezná Česko od Litvy. Je ob
rovský rozdíl, jestli uděláte útok v Paříži, 
v Londýně, v Bruselu, anebo v Praze. Navíc ~ 

si myslím, že dokud budeme striktně do
držovat náš poměrně tvrdý azylový zákon, 
to znamená, že člověk, který nemá doklady '" 
a není ani jinak možné ověřit jeho původ, 
nebude mít šanci tady zůstat, tak se podle 
mě situace nijak dramaticky nezměnÍ. Sice 
jsme často v Evropě obviňovaní z xenofo
bie, ale když si spočítáte počet trvale žijí
cích cizinců v naší zemi, tak 
je jasné, že tomu tak prostě 
není. 

Josef Hympl 


