
 

Pohádka o lžích a pravdách multikulti projektu Edison
Marek Šavrda

Tento článek navazuje na mé dva předchozí články, uveřejněné na stránkách Národní demokracie na
adresách:
http://narodnidemokracie.cz/islamizace-zakladnich-skol-v-cechach-zacina-deti-museji-vyplnovat-
dotazniky-zda-maji-radi-imigranty/

http://narodnidemokracie.cz/projekt-edison-rodice-bdete-pod-tlakem-ministerstva-neusnete/

Rozhovor ohledně islamizace si můžete poslechnout na adrese: 
http://www.svobodny-vysilac.cz/category/archiv/studio-tapin-radio/

ve středu 9. 8. 2017 v 19:00 hodin.

Projekt Edison provádí na našich školách a školkách neziskovka Aiesec pod taktovkou ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy(dále jen MŠMT) za souhlasu ředitelů a učitelů zmíněných institucí.
Je to jeden z vícero multikulturních projektů, které MŠMT prosazuje do našich škol. Mezi další
patří třeba projekt "Jsme lidé jedné země".

Souhlas rodičů a zákonných zástupců dětí nebyl požadován, i když v rámci hlavní výuky naše děti
cizí lidé "obohacují". V rámci těchto projektů je dětem demontován zdravý pud sebezáchovy, láska
k  rodině  a  vlasti  a  záměrně  je  v  rámci  této  výuky  vynechána  stinná  stránka  jiných  kultur  a
náboženství.  Dětem je podsouván v rámci  různých her  a dotazníků lživý obraz o migrantech a
důvodech jejich migrace, o způsobu života dle koránu a práva šáría. Tyto informace lze úspěšně
dohledat na internetu. Příkladem může být případ pana Charouze z Brna. 

Projekt Edison, tak jak ho naše vláda představuje široké veřejnosti, má sloužit prý pouze k zlepšení
anglických jazykových dovedností žáků. 

Jenže MŠMT vědomě lže. Viz interpelace paní Valachové versus projekt samotný.

Toto  jsme  se  dozvěděli  z  interpelace  na  bývalou  ministryni  MŠMT,  paní  Valachovou.  Přepis
interpelace zde, jak je uveden na webových stránkách Poslanecké sněmovny:

Poslankyně Olga Havlová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Vážená
paní ministryně, projekt Edison, který zaštiťuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, údajně spojuje
mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali
se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru. Oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium
mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného. Krásná slova, ale co se za nimi skrývá. Obrací se na mě
čím dál častěji rodiče z různých míst republiky, že jejich děti jsou ovlivňovány bez jejich vědomí zástupci
muslimských  zemí,  kteří  je  seznamují  s islámem.  Nebýt  těchto  rodičů,  tak  jsem  o tomto  projektu  ani
nevěděla. Podle jejich interpretací to vystihuje už citovanou větu: Učí je bát (?) se odlišného.
Začala jsem se o projekt  zajímat, proto se ptám: Jakým způsobem je tato iniciativa zařazována v rámci
výuky na jednotlivé školy? Nebo je to iniciativa jen některých škol? Jak je možné, že se tyto iniciativy objevují
i  v mateřských školách bez vědomí a souhlasu rodičů? A jestli  s tímto projektem souvisí udělování titulu
"etická škola" a kolik nás tento projekt stojí. Děkuji.

Ministryně  školství,  mládeže  a  tělovýchovy  ČR Kateřina  Valachová:  Vážený  pane  předsedající,  vážené
poslankyně, vážení poslanci, tak jak paní poslankyně Havlová popsala vlastně ten úvod popisu tohoto tzv.
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projektu, tak se dá říct, že já mám úplně stejné informace v tomto ohledu jako ona, nicméně nic bohatšího
nemám. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s tímto projektem nemá nic společného, v žádném ho
finančně nepodporuje a jediné, čeho jsme se dopátrali, je skutečnost, že v roce 2013, tzn. mimo tuto vládu,
byla tomuto projektu udělena záštita, ovšem - samozřejmě - bez finančního nebo dalšího plnění.

Chtěla  bych  zdůraznit,  že  co  se  týká  jakýchkoliv  neziskových  organizací,  v tomto  případě  se  jedná
o neziskovou organizaci, jak jsme dohledali, AIESEC, tak tento projekt Edison samozřejmě nijak nesouvisí
s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a je na řediteli školy, aby on na svou odpovědnost posoudil,
jestli něco takového může vtělit do souladu s rámcovým vzdělávacím programem.
Nicméně mě u paní poslankyně Havlové překvapila informace o mateřských školách nebo neinformovanosti
rodičů, takže určitě si od ní vezmu veškeré detaily, které ona získala od rodičovské veřejnosti, a samozřejmě
tuto  situaci  prověříme.  Ale  zdůrazňuji,  Ministerstvo  školství  kromě  záštity  v roce  2013  nemá  s tímto
projektem nic společného a nefinancuje ho.

Poslankyně  Olga  Havlová:  Jestli  tomu  dobře  rozumím,  já  totiž  tady  mám tu  podepsanou  listinu,  kdy
udělujete záštitu v tom roce 2013, 15. ledna to podepsal náměstek bývalého ministra pan doktor Jindřich
Fryč a v současné době tedy tuto záštitu už ministerstvo neuděluje. Je to tak? 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Za doby mého vedení resortu žádná
taková záštita udělena nebyla. Jenom bych chtěla říct, že to, co jsme dohledali z roku 2013, neodpovídá
úplně tomu popisu, tak jak zprostředkováváte informace od rodičů. Protože zde bylo uvedeno, že se jedná
o posílení  motivace  žáků  ke  zlepšování  konverzačních  dovedností  v anglickém  jazyce.  Projekt
neupřednostňuje konkrétní kultury, ani témata náboženství nejsou jeho součástí,  natož jejich výuka. Toto
jsou tedy informace dohledatelné k roku 2013 stran tehdejšího udělení záštity.

Dle současné komunikace mezi mnou a MŠMT nebyla záštita a podpora projektu zastavena. Stále
mi  MŠMT  sděluje,  že  projekt  slouží  jen  ke  zlepšení  angličtiny.  Předkládám  odpověď  pana
Svatopluka Pohořelého: 

Projekt Edison je projekt zaměřený na výuku anglického jazyka, jehož cílem je posílení motivace
žáků ke zlepšování konverzačních dovedností v anglickém jazyce. Záštita na tento jazykový projekt
byla udělena v roce 2013, nemá časové omezení, zrušena nebyla. Novější záštita projektu Edison
vydána nebyla. Projekt neupřednostňuje konkrétní kultury, nezahrnuje žádná témata náboženství,
nejsou jeho součástí. Rozhodnutí o využití projektu ve škole je na řediteli konkrétní školy. Ředitel a
pedagog školy mají také odpovídat za to, že projekt na škole, která se rozhodla k jeho realizaci,
naplňuje vytyčené (jazykové) cíle, nikoliv cíle, které se zaměřením projektu nesouvisí. Není důvod,
aby MŠMT vydávalo jakékoliv stanovisko k projektu Edison. V případě pochybností o naplňování
vzdělávacích cílů ve škole se můžete obrátit na Českou školní inspekci. 

Na otázky, které jsem MŠMT položil  ohledně rozporů mezi zaštítěným projektem a oficiálního
vyjádření MŠMT, mi dodnes nepřišla odpověď.

MŠMT schválilo  projekt  včetně výuky:  bezpečnosti,  práva,  kultury,  historie,  politické situace a
dalšího.  Je zmíněna možnost rozšíření výuky o cokoli potřebného. Otázka náboženství, která je
spjata  s  výukou kultury,  je  záměrně  vynechána.  Přičemž kultura  je  jedno ze  základních  témat.
Angličtina je tam zmíněna jen okrajově. 
Angličtina je prezentována lektory, pro které není angličtina rodilým jazykem, ale pouze jazykem
používaným v mezinárodním styku. 
Lektoři  z  celého  světa  nemají  zdravotní  prověrku  a  ani  nejsou  očkováni  u  nás  povinným
očkováním. Což je s podivem - jak vůbec někdo takový může přijít do kontaktu s našimi dětmi v
mateřských a základních školách? Kdo toto schválil? 

Projekt Edison je součástí tohoto článku, je uveden tak, jak ho schválila vláda včetně žádostí o
záštitu a jejího udělení.
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Za  povšimnutí  stojí,  že  již  v  roce  1993  žádal  Aiesec  o  povolení  a  schválení  svých  aktivit
ministerstvo  vnitra  (dále  jen  MV).  MV mu  po  jednání  s  ministerstven  zahraničních  věcí  tyto
aktivity posvětilo. Nevím, proč je tento dokument tak tajný, že mi ho soud, u kterého je dokument
uložen, odmítl ukázat. Jako rodič, jehož děti jsou školou povinné, jsem zúčastněná osoba tohoto
jednání Aiesecu a tudíž i rozhodnutí naší vlády.
 
Rozhodnuti MV o povolení aktivit neziskovky Aiesec je taktéž součástí tohoto článku.

Další aspekt projektu je financování. Přestože paní Valachová sdělila, že projekt není nijak MŠMT
finančně  podporován,  je  fakt,  že  školy,  které  uzavřou  smlouvu  s  Aiesecem,  musí  zaplatit
zřizovatelský poplatek,  zajistit  ubytování lektorů,  stravu lektorů.  V případě,  že projekt ne škole
neproběhne,  musí  škola  zaplatit,  řekl  bych,  pokutu.  Takováto  smlouva  je  na  konci  tohoto
dokumentu jako příloha.

Pokud by byla záštitou míněna opravdu pouze jazyková zdokonalení, nemohl by tento projekt jako
celek dostat záštitu. Z průběhu zdokumentovaných projektů na školách je jasné, že lektoři nemají
potřebné  vzdělání  k  výuce  našich  dětí.  Oni  totiž  suplují  práci  našich  pedagogů  a  ti  tomu tiše
přihlížejí.  Zahraniční  lektoři  neumějí  dobře  anglicky a  dělají  při  psaní  chyby,  při  seznamování
našich dětí s jejich kulturou většinou zamlčují stinné stránky jejich kultury (většinou tělesné tresty,
sekání prstů, kamenování atd). 
Takováto výuka není ani vyvážená a ani nepřináší reálný pohled na danou kulturu. Nedává žákům
možnost vytvořit si pravdivé srovnání. Při otázkách těch prozíravějších žáků na tato témata jsou tito
žáci umlčování s tím, že takovéto otázky do lekcí nepatří. 
Jak je tedy možné, že tato výuka je zavedena v hlavním vyučovacím čase a je povinná? Proč není
aplikována po vyučování a dobrovolně? 
Proč tito stážisté navštěvují i mateřské školky a to bez vědomí ostatních rodičů? Proč tito stážisté
nemusejí mít zdravotní průkaz?

Podotýkám,  že  tato  výuka  nebyla  dle  slov  MŠMT  ani  sestavena  a  ani  zkontrolována  a  ani
schválena.

Chtěl jsem na tato témata hovořit i s vedením Aiesecu, ale na mé e-maily ani neodpověděli. Na
facebooku na stránkách projektu Edison mi zakázali přidávat příspěvky a nějací sluníčkáři na mne
začali na fb útočit. Takto funguje Aiesec. 

Více informací si poslechněte v mém rozhovoru na Svobodném vysílači ve středu 9. 8. 2017 od 19
hodin. Je popsán sled dění ohledně Aiesecu od roku 1974 dodnes. Ano, Aiesec v naší zemi působil
ještě před rozpadem Československa. 

Autor je předseda místní organizace Národní demokracie v Teplicích a kandidát ROZUMNÝCH ve
volbách do Poslanecké sněmovny za Ústecký kraj
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Rozhodnutí MV o činosti Aiesecu:



Tady jedna smlouva mezi Aiesecem a školou:
















