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Příloha č. 2: Pozemky prodané Arabům v Kvítkově - černě označené jsou pozemky
prodané Arabům (obrázek)

Zdroj: http://www.samizdat2016.cz/2017/02/kvitkov-modlany-drahkov-ceske-vesniceprodane-arabum/
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Příloha č. 3: Scénář rozhovoru (tabulka)
Okruh otázek

Téma otázek
Bydliště

Hlavní otázky
Jak dlouho už bydlíte
v Šanově?
Líbí se Vám místo, kde
bydlíte?
Chcete tu bydlet i nadále?
Změnilo se tady
v posledních letech něco
výrazněji?
Přicházíte běžně do styku
s muslimy?
Jaký máte názor na to, že
jsou častými lázeňskými
hosty?
Máte nějakou
dobrou/špatnou zkušenost?
Pociťujete při styku
s muslimy nějaké obavy?
Proč? Jaké?
Zaregistroval/a jste nějaké
protiislámské akce?

Doplňující otázky
Proč se chcete
přestěhovat?
Kde jste bydlel předtím?
Pociťujete nárůst
muslimů?
Čím si myslíte, že to je
způsobeno?

Integrace muslimů

Zaznamenali jste nějaké
aktivity muslimů?
Měli by se podle Vás
muslimové více zapojovat?
Berete muslimy, co tady
trvale žijí stejně jako
„nemuslimy“?

Jste pro to, aby se
muslimům udělovaly
trvalé pobyty?

Mešita

Věděli jste o tom, že
v Teplicích měla být mešita?
Vadilo by vám, kdyby tu
byla mešita?
Jaké projevy islámu Vám
vadí?
Myslíte si, že je islám
slučitelný s naší kulturou?
Co na něm vnímáte
negativně/pozitivně?

Proč by Vám vadilo, že
v Teplicích stojí mešita?
Jak si představujete
mešitu?
Proč to tak vnímáte?
Proč Vám nejsou
příjemné?

Otázky na začátek

Muslimská komunita

Islám

Obecné otázky

Každodenní styk s
muslimy

Projevy islámu na
veřejnosti

Můžete mi říct nějaký příklad?
Jak jste vnímal…….?
Zmínil jste, ….?
Byl jste někdy svědkem takové situace?
Proč si to myslíte?
Je ještě něco, co byste k tomu rád řekl?

Na závěr
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Ve škole? V práci? Jsou
Vašimi sousedy? Máte je
mezi známými?
Co si myslíte o muslimech
v parcích?
Vnímáte rozdíl mezi létem
a zimou? Jak?
Změnila tato zkušenost
názor na ně?
Zúčastnil/a byste se nějaké
protiislámské akce?

