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Přibližně dvě stovky lidí dnes na centrálním Masarykově náměstí v Ostravě podpořily
výstražnou stávku studentstva na obranu ústavních a společenských zvyklostí a hodnot
#VyjdiVen. K protestu namířenému proti premiérovi v demisi Andreji Babišovi (ANO) a
prezidentovi Miloši Zemanovi se kromě středoškolských a vysokoškolských studentů
připojili i divadelníci.

„K iniciativě #VyjdiVen jsme se rozhodli přidat, protože nesouhlasíme s tím, co se
aktuálně děje v politické sféře. Nesouhlasíme s tím, že naši zemi má vést premiér, který je
trestně stíhaný a ještě k tomu bývalým agentem StB,“ řekl jeden ze spoluorganizátorů
akce Daniel Tichý.

Někteří protestující přišli na náměstí vybaveni řehtačkami či metry s odkazem na výzvu,
aby se všem a vždy měřilo stejným metrem. Někteří také přišli s hesly jako: „Zeman,
Babiš, Okamura=naše noční můra“, „Česko není Rusko, ani Čína“ či „ANO smrdí od hlavy“.

Studentka Fakulty umění Ostravské univerzity Markéta Beránková ČTK řekla, že podporu
obdobných akcí považuje za důležitou. „Vadí mi to, že premiér Babiš ... byl za komunistů v
StB, jsou na to důkazy a nepřiznává se k tomu, popírá to a setrvává ve funkci. Je to pro
mě morálně nepřijatelné,“ uvedla Beránková.

Další z účastníků akce Ondřej Nademlejnský, student Slezské univerzity v Karviné, uvedl,
že s ohledem na velikost Ostravy považuje podporu akce ze strany občanů za poměrně
chabou. „Lidé moc nevěnují pozornost tomu, co se tady děje, a spíše sedí doma, ale zase
je pracovní týden a poledne, tak člověk nemůže více očekávat,“ uvedl Nademlejnský.
Osobně ale není zcela přesvědčen o tom, zda obdobný typ akcí může situaci v Česku
změnit. „To by spíš chtělo už pomalu nějakou defenestraci,“ dodal s úsměvem.

Studenty přišli podpořit i divadelníci, mezi nimi například ředitel Národního divadla
moravskoslezského Jiří Nekvasil. „Rozhodli jsme se celé umělecké vedení akci podpořit,
protože cítíme, že se ohýbají nějaké principy demokracie,“ míní Nekvasil.

Podle něj je většinově zvolené politiky třeba respektovat, na druhou stranu však je
potřeba, aby oni respektovali všechny demokratické principy. „To se podle mě nebo
podle nás neděje. Umění je vždycky nějakým senzorem doby a tahle tykadla cítí, že to, co
se děje, není v pořádku, i když to vzešlo z demokratických voleb,“ dodal Nekvasil.
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