
Antirasista 

 

Jsem heterosexuální bílý muž ve středních letech a žiji v ústeckém kraji. Podle statistik 

bych měl volit komunisty a nadávat večer s chlapama u piva na cikány a uprchlíky. No, tohle 

tak úplně není pro mě a tak jsem jen výjimkou potvrzující pravidlo. S Romy jsem nikdy neměl 

problém, ba naopak mi často přijdou přátelštější, jak ti naši čecháčci. Přeci jen jsem už 

párkrát vytáhl paty z města a poznal, že svět není jen takový, jako ve videích Tomia Okamury. 

A i přesto tyto řádky píši z vězeňské cely. 

 

Před několika týdny mě kolegové vytáhli na pivo a takový ten chlapský pokec. „Slyšels 

včera vo těch Letech? Hele, vono jako plot sem, plot tam, to je úplně jedno, ale aspoň byli 

všichni cikáni v chládku a makali. To si četl, že padesát procent trestných činů maj na 

svědomí voni? No jasně, dostal jsem to emailem vod bráchy.“ Když jsem naznačil něco o fake 

news a ověřování informací, byl jsem odbyt a debata se dál ubírala stejným směre. A tak 

jsem dopil svoje pivo a šel domů.  

Po cestě jsem přemýšlel, jak bych mohl tyhle lidi přesvědčit, aby nevěřili každé 

zprávě, kterou jim někdo pošle emailem a zkusili si informace, které předávají dál, 

kontrolovat.  

Doma jsem si sedl k počítači otevřel emaily od babičky, která mě desinformacemi 

hojně dotuje. I ona mi poslala email o tom, že Romové páchají více než polovinu trestných 

činů. „Když to funguje jim, tak mně bude taky,“ řekl jsem si a zprávu upravil podle svého. 

„NEVĚŘTE NIČEMU, CO JE NA ČT1 NA DESINFORMAČNÍCH WEBECH!!! ČEŠTÍ SLUNÍČKÁŘI A 

KAVÁRENŠTÍ POVALEČI RASISTÉ A HOSPODŠTÍ POVALEČI SE SNAŽÍ ZNIČIT NAŠI REPUBLIKU 

POMOCÍ LŽÍ V MÉDIÍCH!!! ROMOVÉ SPÁCHAJÍ  NESPÁCHAJÍ ROČNĚ VÍCE NEŽ POLOVINU 

TRESTNÝCH ČINŮ...“  

No co vám budu říkat, šlo to docela dobře. Jen jsem se tedy nesnížil k tomu, abych 

ignoroval interpunkci a gramatiku.  

Rozeslal jsem tedy email všem svým známým a čekal na reakce. Každopádně jsem 

tam asi nějakou tu hrubku napsat měl, protože to bez nich očividně nefunguje. Babička mi 

odpověděla, že tedy neví, co jsou to ty desinformační weby, ale že čte jen to, co jí pošle 

Jaruš, tak ať se nebojím. Dodala, že s těmi cikány tedy neví, protože ona četla něco jiného. Ke 

zbytku se nevyjádřila a ostatní adresáti jakbysmet.  



Chce to asi jinou taktiku, řekl jsem si. Na youtube jsem objevil video, ze kterého 

nejspíše tato desinformace pochází. Jde o to, že tam takový děda s grafy popisuje, jak moc 

roste romská kriminalita. Bylo to ve směs dost tragické a amatérské, každopádně zhlédnutí 

to mělo několik set tisíc, takže to asi funguje. Sedl jsem si tedy  před kameru a natočil vlastní 

osvětové video. Mluvil jsem o tom, jak je mír křehký a že bychom ho neměli pokoušet 

extremistickými náladami. Taky jsem vyvrátil pochybné zdroje ze zmíněného videa a uvedl 

opravdová fakta ze statistických měření. 

Jak se dnes říká, „hodil jsem to na jůtub“ a čekal. Po týdnu mělo mé video asi sto 

zhlédnutí a z toho devadesát palců dolů. Dvanáct komentářů mi přálo smrt a zbylých šest mi 

velmi sprostě nadávalo.  

Takže jak jsem se tedy dostal do basy? Po těchto nevydařených pokusech jsem se 

rozhodl, že když to nejde po dobrém, tak to půjde po zlém. Jak nejlépe snížit údajnou 

kriminalitu Romů? No zvýšením kriminality „neromů“.  

Začal jsem tedy s drobnými krádežemi a přestupky. Pro bezúhonného člověka jako 

jsem já je to docela těžký úkol. Nicméně jsem o všech svých činech psal zprávy a umisťoval je 

na internet. K mému překvapení policii trvalo několik týdnů, než mne chytili, ačkoliv jsem se 

svými činy chlubil na všech desinformačních webech, které znám. Nakonec mě však dostali a 

zítra mám soud. Myslím, že má antirasistická historka soudce nedojme a strávím ve vězení 

patrnou část svého života.  

Důležité pro mne však je, že se můj příběh stal virálním a dostal se do všech novin i 

s opravdovými čísly o kriminalitě v ČR. Třešničku na dort umístil tvůrce videa, jenž rozšířil tu 

fake news, která mne dostala do vězení. Natočil nové video, kde omluvil nepřesnost svých 

údajů s tím, že má dysgrafii a tudíž špatně chápe grafy.  

 


