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PROHLÁŠENÍ
Rady zapsaného spolku Imperativ, z.s.,
ve věci anonymního obvinění z údajné neodborné lektorské činnosti
na školách v Praze a na různých místech České republiky
Od roku 20101 provádí náš zapsaný spolek Imperativ, z.s., lektorskou činnost na ZŠ, SŠ,
Gymnáziích, SOU, VOŠ i VŠ se zaměřením na problematiku extremismu. V současné době se
věnujeme i kriminalitě z nenávisti (Hate Crime), diváckému násilí, stalkingu, zneužívání médií a
období před rokem 1989 v souvislosti s tehdejší hudební scénou.
Na naší činnost bylo telefonicky vzneseno obvinění na údajné neodborné vedení přednášek
na jedné ze ZŠ v Praze. Je zajímavé, že první po šesti letech naší každoroční lektorské činnosti.
Dnešního dne 28. 9. 2016 volala přímo našemu předsedovi neznámá žena, údajně
pohoršená matka jednoho z žáků, který se zúčastnil přednášky našich lektorů. Představila se, ale
při rychlosti její rozhněvané mluvy a totální nevědomosti o problematice extremismu nebylo
rozumět jak se jmenuje (pravděpodobně to byl záměr). Slovník měla obdobný jako poslankyně
Mgr. Marta Semelová v Parlamentu ČR. Obvinila náš spolek z toho, že jsme fašisté, nemáme co
dělat na školách, platí nás z daní a vše požene výše. Údajně jsme horší než agitátoři z období
padesátých let minulého století. Což je ale velice podivné a spíše to připomíná normalizační léta.
Zeptala se: „Jak je možné, že do škol můžeme s delšími vlasy?“ Měla další a další záporné
argumenty proti naší organizaci. Na závěr sdělila, že podá oficiální stížnost. Také se zaslouží o
to, aby bylo svoláno SRPŠ na škole, kde přednáška proběhla. Požaduje, abychom zde vystoupili s
naší přednáškou. Nemáme s tím problém. V týdnu se staly i další události zaměřené proti našemu
předsedovi, ale zatím nemáme práva na zveřejnění.
1 tč. občanské sdružení
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USNESENÍ
Rady zapsaného spolku Imperativ,z.s.
Rada zapsaného spolku Imperativ, z.s., se usnesla, že mimo tohoto prohlášení se nebude
tomuto obvinění dále věnovat. Opětovně se vyjádří až po oficiální písemné stížnosti neznámé
ženy.

Odůvodnění
V našich řadách je lektorem Bc. David Lebeda, bývalý policista a koordinátor prevence
kriminality MČ Praha 7. Při přednáškách vychází ze své praxe policisty na tč. Místním oddělení
Smíchov OŘP Prahy 5 PČR, Služby kriminální policie a vyšetřování OŘP Prahy 5 PČR a zejména z
působení na tč. Správě hl. m. Prahy, Odboru pro boj s org. zločinem, 3. oddělení extremismu SKPV.
Dosáhl hodnosti kapitána.V současné době se provádí akreditace lektora na NIDM MŠMT.
Vzdělání: Evangelická teologická fakulta UK, obor sociální a pastorační práce.
Externím lektorem pro problematiku diváckého násilí je bývalý kolega, rovněž z tč. 3.
oddělení extremismu SKPV, Správy hl.m. Prahy, PČR Bc. Pavel Reich. Má mimo jiné také bohaté
zkušenosti z práce u Pohotovostní motorizované jednotky (PMJ), tč. Správy hl.m. Prahy, PČR.
Dosáhl vyšší důstojnické hodnosti majora. Tento lektor pracuje do dnešního dne v oblasti
bezpečnosti, a to nejen na fotbalových stadionech. Vzdělání: Právnická fakulta.
V souvislosti s extremismem a zneužívání médií spolupracuje externě s naším spolkem Mgr.
Peter Gabal. Jedná se o velmi vyhledávaného mediálního experta, který pracoval v minulosti u
několika nevládních organizací a je spoluautorem úspěšného projektu „Možnosti demokracie“.
Lektor v minulosti pracoval v Rádiu svobodná Evropa (RFE). Vzdělání Právnická fakulta UK.
Náš spolek zakládali v roce 2010 Mgr. Petr Korál, Bc. David Lebeda a Jakub Budina. První
dva jmenovaní Mgr. Petr Korál a Bc. David Lebeda vystupují v rámci lektorské činnosti zejména
na SŠ, gymnáziích a pro širokou veřejnost včetně různých zájmových organizací s přednáškou pod
názvem: Hudba před rokem 1989, činnost StB, lidská práva, současná scéna. Mgr. Petr Korál je
dlouhodobý hudební publicista, kritik a moderátor. Pracoval v mnoha periodikách. Před rokem 1989
byl vyšetřován orgány Státní bezpečnosti z důvodu jeho zájmu o západní kulturu se zaměřením na
hudební scénu. Další zkušenosti s minulým režimem získal poté, co jeho tatínek musel narukovat v
rámci základní vojenské služby k PTP. Tento lektor je členem Akademie populární hudby. Vzdělání:
Právnická fakulta UK
V rámci projektu „Nebát se a nelhat“ z letošního roku (financováno z grantů MHMP)
nahradil Mgr. Petra Korála další hudební publicista Bohumil Němec. I on má v souvislosti s jeho
činností před rokem 1989 zkušenosti s orgány tehdejšího bezpečnostního aparátu. Rovněž publikuje
v mnoha periodikách a v našem spolku se zúčastňuje zejména bezpečnostně-informačních akcí,
zaměřených na prevenci dětí a mládeže (Bezpečné prázdniny 2015, 2016).
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Protože zájem o naší činnost překonal všechna očekávání a nebylo by možné vše stihnout a
tak uspokojit všechny zájemce, vstoupili do našeho spolku lektoři Bc. Dušan Vaněk a Jan Vališ,
DiS. Někdy také Duo V+V. Tito lektoři přednáší na téma: Úvod do problematiky extremismu. Oba
dva mají sociálně-pedagogické vzdělání různé úrovně. Jsou členy České asociace streetwork
(www.streetwork.cz). Pracují s dětmi a mládeží v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež. V
rámci celoživotního vzdělávání se zúčastňují odborných seminářů a vzdělávacích kurzů. Bc. Dušan
Vaněk je šéfredaktorem serveru www.jdidoklubu.cz a rovněž Jan Vališ, DiS je aktivní na tomto
serveru.
Přednášky jsou sestaveny zejména z této odborné literatury a zdrojů:
1. JUDr. Jan Chmelík: Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty, Linde, Praha 2001
2. Jan Charvát: Současný politický extremismus a radikalismus, Portál, Praha 2007
3. Encyklopedický slovník
4. Policejní zdroje (veřejné zdroje)
5. Claude Faber: Anarchismus příběh revolty, Levné knihy 2006
6. Miroslav Mareš: Symboly používané extremisty v ČR, MV ČR 2006
7. Václav Tomek, Ondřej Slačálek: Anarchismus, Vyšehrad 2006
8. Antonio Moscato, Che Guevara: Orego, 1997
9. Milan Churáň a kolektiv: Encyklopedie Špionáže, Libri 2000
10. Odborná vyjádření politologů
11. Bc. David Lebeda: Úvod do problematiky extremismu, příručka pro pedagogy, Wolters
Kluwer, Praha 2013
12. Část prezentace: VOŠ JABOK, Ing et. Mgr. Jan Dočkal Csc a Bc. David Lebeda
13. Internetové zdroje
14. Vlastní zkušenosti z období let 1987–1989
15. Vlastní zkušenosti z policejní práce
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Začalo to výhrůžkami. Nic nového - viz http://www.imperativ.cz/index.php?cat=clankydopis. Nenávist k našemu spolku však pokračuje konkrétním obviněním, a to nás již v klidu
nenechávává.
K naší činnosti využíváme také platných zákonů http://www.imperativ.cz/index.php?
cat=zakony . A to je asi kámen úrazu. Lidé věrní minulému režimu, ale i mnozí běžní občané
zapomněli. Říkáme, že národ má amnezii. Jsou však i lidé, kteří nechtějí slyšet pravdu. Nechtějí
slyšet, že v trestním zákoníku je uveden komunismus na stejné úrovni jako nacismus například v
souvislosti s genocidním jednáním. Nevědí, že náš stát vzal na vědomí Rezoluce Rady Evropy o
zločinech komunistických režimů apod. A pokud zmíníme zločiny budovatelů komunismu zejména
v 50. letech minulého století, tak klopí oči.
Musíme důrazně konstatovat, že při naší činnosti máme ve třídě pedagoga. Mnohdy učitele
dějepisu nebo výchovy k občanství. Většina škol přítomnost pedagoga vyžaduje. Je to dobře,
protože učitelé jsou v době vyučování odpovědní za žáky. Diskutujeme nad ukázkami z
demonstrací, diváckým násilím či nad některými zločiny. Do škol v žádném případě nepřenášíme
politiku. Neděláme žádnou propagandu. Jedná se jen o prevenci kriminality. Nikdy jsme nepřinesli
na půdu škol žádný neschválený propagační či ilustrační materiál (placky, plakáty, samolepky
apod).
Na závěr lze konstatovat, že je velmi smutné i pro naše lektory, kteří nedobrovolně trávili
čas před rokem 1989 často v ulici Bartolomějská při výsleších StB, že v dnešní době opět
komunisté vystrkují drápky a společnosti je to jedno.
Vyzýváme všechny školy, se kterými mnohdy spolupracujeme již šest let, aby nás podpořily.
Stačí se podívat do Výročních zpráv z let 2010–2014 (http://www.imperativ.cz/index.php?
cat=vyrocni-zpravy) a je zřejmé, že naše lektorská činnost má úspěch. I v současnosti máme
kalendáře plné termínů přednášek a můžeme jen říci: Nevzdáme se!

Bc. David Lebeda
předseda Rady zapsaného spolku
Mgr. Petr Korál
1. místopředseda Rady zapsaného spolku
Martin Lebeda
2. místopředseda Rady zapsaného spolku
V Praze dne 28. 9. 2016

www.imperativ.cz

