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Přehled zachycených dezinformací na prokremelských webech 
Období 20.5.2016 – 26. 5. 2016, vydáno 30. 5. 2016 

NATO vs. Rusko 
1. Rusko zachraňuje svět před globální válkou 

 20/5/2016, Sputnik (jako externí komentář), ITCW, NWOO, info-Kurýr 

 Zachyceno v jazycích: ENG, CZE 

 Obsah: Podle článku se NATO, pod vedením USA, připravuje na útok na Rusko. Údajně to má 

být završením dlouhodobější protiruské politiky, která zahrnuje ekonomické sankce, ke 

kterým USA donutily ostatní západní země. USA prý vedou s Ruskem proxy-válku v Sýrii a 

Ukrajině, kde prý vládnou neonacisté. Cílem USA má být zabránění vzestupu Ruska do pozice 

globální supervelmoci. Ruské zbrojení je jedinou zárukou udržení míru. 

 Kritika:  

o Uvalení sankcí proti Rusku bylo suverénním rozhodnutím jednotlivých zemí, jde o 

reakci na ruskou anexi Krymu a na živení války na ukrajinském Donbasu, potažmo na 

destabilizaci Ukrajiny. Podle EU a USA budou sankce odvolány v momentě, kdy dojde 

ke stabilizaci situace na východě Ukrajiny. Rusko, které s nasazením metod hybridní 

války konflikt na východě země rozpoutalo, a mimo jiné přímou invazí v srpnu 2014 

se zasadilo o to, že stále trvá, by mělo být schopné vytvořit na vůdce místních 

vzbouřenců dostatečně silný tlak na to, aby dohody z Minsku byly naplněny. 

o Současná ani žádná jiná ukrajinská vláda neměla s neonacismem nic společného. 

Ukrajina v současném konfliktu brání své vlastní území před ruskou armádou a jí 

podporovanými vzbouřenci. Zapojení USA do tohoto konfliktu se omezuje na 

dodávky vojenského materiálu nezbraňového charakteru a společný vojenský výcvik. 

Je dokonce menší než zapojení  jiných zemí NATO, například Litva v minulém roce 

poskytla Ukrajině zbraně. 

o Nejsou důkazy pro to, že by USA svým zapojením do války v Sýrii cílily na vojenské 

oslabení Ruska. 

o USA ani zbytek NATO v žádném případě nemůže mít zájem na rozpoutání konfliktu s 

Ruskem. 

2. P.C. Roberts: Může se Svět ještě probudit? 

 20/5/2016, Paul Craig Roberts (nepodařilo se vypátrat), NWOO, Nová republika 

 Zachyceno v jazycích: CZE 

 Obsah: Rusko je podle článku hrozbou pro USA z toho důvodu, že má nezávislou zahraniční 

politiku. Rusko se prý dostalo do hledáčku USA poté, co překazilo údajné plány USA na útok 

proti Íránu a Sýrii a na obsazení Krymu s ruskou námořní základnou v Sevastopolu. Podle 

autora Rusko neintervenovalo na východní Ukrajině.  

 Kritika: Není známo, že by USA připravovaly útok na Írán či Sýrii (respektive syrskou vládu). 

Neexistují žádné důkazy o tom, že by se USA chtěly zmocnit ruských základen na Krymu. 

http://sputniknews.com/columnists/20160515/1039652465/russia-saving-world.html
http://www.inspiretochangeworld.com/2016/05/russia-saving-world-total-war/
http://www.nwoo.org/2016/05/20/rusko-zachranuje-svet-pred-globalni-valkou/
http://infokuryr.cz/news.php?item.13972.3
http://eeas.europa.eu/factsheets/news/faq_eu-russia_sanctions_factsheet_en.htm
http://www.euractiv.com/section/europe-s-east/news/kerry-speaks-of-lifting-russia-sanctions-if-putin-makes-the-right-decisions/
http://uatoday.tv/politics/lithuania-to-become-first-country-to-arm-ukraine-against-russia-442955.html
http://www.nwoo.org/2016/05/20/p-c-roberts-muze-se-svet-jeste-probudit/
http://www.novarepublika.cz/2016/05/pc-roberts-muze-se-svet-jeste-probudit.html
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Ruská intervence na Ukrajině byla dokázána v dlouhé řadě případů (viz Bellingcat nebo 

Armádní noviny). 

3. NATO vyložilo karty na stůl a vyhlašuje politiku války proti Rusku 

 21/5/2016, ZeroHedge, AC24 

 Zachyceno v jazycích: ENG, CZE 

 Obsah: Podle článku je ve světle pokračujícího rozšiřování NATO možné, že v Gruzii budou 

rozmístěny jaderné zbraně. NATO prý také, údajně podle slov generálního tajemníka Jense 

Stoltenberga, považuje za neplatnou smlouvu mezi Aliancí a Ruskem z roku 1997, mj. 

zakazující rozmisťování či přípravu na rozmístění jaderných zbraní na území nových členských 

států NATO. Údajné vypovězení těchto závazků je tak dalším porušením slibů - poté, co NATO 

přislíbilo Michailu Gorbačovovi, že se NATO nebude rozšiřovat dále na východ. NATO prý 

pracuje na obkličování Ruska, přitom však údajně všechny obranné kroky označuje za agresi. 

Jde údajně o přípravu pole na tzv. preventivní úder proti Rusku a na odstartování třetí 

světové války. 

 Kritika: Ve skutečnosti Stoltenberg pro týdenník New Europe, který i článek ze ZeroHedge 

zmiňuje, prohlásil, že NATO nadále považuje smlouvu z roku 1997 za platnou. Tématem bylo 

pouze rozmisťování dodatečných jednotek a konvenčních zbraní na území východních států 

Aliance. Představitelé NATO nikdy Michailu Gorbačovovi nedali žádný slib, že se NATO 

nebude rozšiřovat na východ. Řekl to i sám Gorbačov. Posilování spojenecké vojenské 

přítomnosti na východním křídle NATO je reakcí na požadavky tamních členů Aliance, kteří se 

cítí být, ve světle expanzivní ruské zahraniční politiky, ohroženi. NATO v žádném případě 

nemá zájem na rozpoutání jakékoliv války s Ruskem. 

4. Kultúrna agresia a „mäkká sila“ Západu 

 23/5/2016, Strategic Culture, Zem a Vek 

 Zachyceno v jazycích: ENG, SVK 

 Obsah: Podle článku je vítězství ukrajinské zpěvačky v soutěži Eurovize, ale i například pád 

brazilské prezidentky Dilmy Rousseffové kvůli korupčnímu skandálu a skandály kolem FIFA 

(které měly FIFA poškodit před mistrovstvím světa v Rusku v roce 2018) součástí americké 

strategie dominance skrze tzv. měkkou sílu. Tu měl údajně navrhnout zahraničně-politický 

poradce v Clintonově administrativě, Joseph Nye. 

 Kritika: Podstatou konceptu soft power, který Joseph Nye vytvořil, je vize odstoupení od 

prosazování národních zájmů pomocí síly (hrozby, ekonomické a jiné pobídky,...) ale pomocí 

atraktivity vlastní kultury a hodnot a zásad vlastní zahraniční politiky. Moc země podle tohoto 

konceptu zkrátka vychází z toho, že jí ostatní země považují za vzor. Článkem prezentovaná 

podoba soft power nemá nic společného s konceptem Josepha Nye. Ve článku uvedené 

údajné příklady jsou nepodložené. 

5. Putin využil hlouposti politiků USA a EU 

 24/05/2016, Svobodné noviny 

https://www.bellingcat.com/
http://www.armadninoviny.cz/dukazy-ruske-vojenske-intervence-na-ukrajine.html?hledat=d%C5%AFkazy
http://www.zerohedge.com/news/2016-05-18/nato-announces-war-policy-against-russia
http://ac24.cz/zpravy-ze-sveta/8050-nato-vyhlasuje-politika-valky
https://www.neweurope.eu/article/nato-lays-cards-russia-policy/
http://www.brookings.edu/blogs/up-front/posts/2014/11/06-nato-no-promise-enlarge-gorbachev-pifer
http://www.strategic-culture.org/news/2016/05/17/the-west-soft-power-cultural-aggression.html
http://zemavek.sk/articles/view/kulturna-agresia-a-makka-sila-zapadu
http://svobodnenoviny.eu/putin-vyuzil-hlouposti-politiku-usa-a-eu/
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 CZE 

 Obsah: Autor tvrdí, že sankce namířené proti Rusku způsobily, že ruské zemědělství nabývá 

světového strategického významu, co se týče vysoce kvalitních potravin a obilovin. Státy 

Evropské unie nazývá satelity Washingtonu. O Ukrajině hovoří jako o zkrachovalém státu díky 

puči, na kterém se mělo údajně podílet americké ministerstvo zahraničí. 

 Kritika: Jedná se pouze o opakování série již mnohokrát vyvrácených mýtů. 

 

6. Rusko již Evropany osvobozovat nebude 

 25/05/2016, Nová Republika, Zvědavec, Pravda.ru 

 CZE, ENG 

 Obsah: Autor varuje před nastávající „velkou válkou“. Cituje generálplukovníka Leonida 

Ivašova, který tvrdí, že Evropa je kolonizovaná USA, které si v západních zemích dosadily pro-

americké režimy, narušují mocenskou rovnováhu agresivním chováním a lžou o tom, že 

Rusko je nepřítelem. 

 Kritika: Evropa není kolonizovaná USA a v evropských státech probíhají svobodné volby. 

 

7. Může Rusko přežít útok Washingtonu? “Jaderná válka s Ruskem je dost pravděpodobná v 

příštím roce” 

 26/5/2016, Paul Craig Roberts, Global Research, Svobodné noviny 

 Zachyceno v jazycích: ENG, CZE 

 Obsah: Podle článku je Ruská agresivita západním propagandistickým mýtem. Ruská invaze 

do Gruzie byla prý reakcí na invazi údajně Američany řízené gruzínské loutkové vlády do Jižní 

Osetie, kde měla gruzínská armáda zabít ruské mírové jednotky a řadu civilistů. Ukrajina je 

údajně taktéž loutkový stát Spojených států. Autor zpochybňuje, že by Rusko provedlo invazi 

na Ukrajinu. 

 Kritika: Článek nepředkládá žádný důkaz a nic nenasvědčuje tomu, že by jakákoliv vláda 

Ukrajiny či Gruzie byla pod kontrolou USA. Útok gruzínské armády proti Jižní Osetii byl 

vyprovokován týden trvajícím ostřelováním gruzínských pozic. Když se Gruzie rozhodla 

vojensky reagovat, byla takřka okamžitě zatlačena zpět ruskou armádou, která byla 

připravená na opačné straně hranic. Ruská armáda navíc obsadila i území separatistického, 

formálně gruzínského regionu Abcházie, která v konfliktu jinak nehrála roli (ECFR/ 

Clingendael/ StratFor). Ruská vojenská intervence na východě Ukrajiny je dobře zmapovaná 

(viz Bellingcat nebo Armádní noviny). 

Ukrajina 
8. Ukrajina mezi fašismem, ochlokracií a rozpadem 

 25/5/2016, The Saker, Zvědavec, Nová republika, Eurasia24 

 Zachyceno v jazycích: ENG, CZE 

 Obsah: Podle článku byl převrat v Ukrajině operací řízenou USA, jejímž cílem bylo vytvořit na 

hranicích Ruska jemu nepřátelský stát pod „ukronacistickou” loutkovou vládou. 

http://www.novarepublika.cz/2016/05/rusko-jiz-evropany-osvobozovat-nebude.html
http://www.zvedavec.org/komentare/2016/05/6899-rusko-jiz-evropany-osvobozovat-nebude.htm
http://www.pravdareport.com/russia/politics/20-05-2016/134488-europe-0/
http://www.paulcraigroberts.org/2016/05/19/can-russia-survive-washingtons-attack-paul-craig-roberts/
http://www.globalresearch.ca/can-russia-survive-washingtons-attack-nuclear-war-with-russia-is-entirely-possible-in-the-next-year/5526632
http://svobodnenoviny.eu/muze-rusko-prezit-utok-washingtonu-jaderna-valka-s-ruskem-je-dost-pravdepodobna-v-pristim-roce/
http://www.ecfr.eu/article/commentary_in_the_shadow_of_ukraine_seven_years_on_from_russian_3086
http://www.clingendael.nl/sites/default/files/20090000_cscp_artikel_mhaas.pdf
https://www.stratfor.com/geopolitical-diary/5-years-later-reflecting-russia-georgia-war
https://www.bellingcat.com/
http://www.armadninoviny.cz/dukazy-ruske-vojenske-intervence-na-ukrajine.html?hledat=d%C5%AFkazy
http://thesaker.is/the-ukraine-between-fascism-ochlocracy-and-breakup/
http://www.zvedavec.org/komentare/2016/05/6900-ukrajina-mezi-fasismem-ochlokracii-a-rozpadem.htm
http://www.novarepublika.cz/2016/05/ukrajina-mezi-fasismem-ochlokracii.html
http://www.eurasia24.cz/nazory/696-ukrajina-mezi-fasismem-ochlokracii-a-rozpadem
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Protipovstalecká operace na Donbasu byla podle autora zahájena z popudu USA, a ukrajinské 

jednotky zde prý byly poraženy čistě místními povstalci a ruskými dobrovolníky. Let MH17 byl 

prý sestřelem ukrajinskými jednotkami. Prezident Porošenko a další oligarchové měli údajně 

rozkrást veškerou ekonomickou pomoc, která do Ukrajiny ze Západu proudí, stejně jako 

důchody obyvatel Donbasu. 

 Kritika:  

o Převrat v Ukrajině byl výsledkem několikaměsíčních demonstrací proti rozhodnutí 

nepodepsat asociační dohodu mezi EU a Ukrajinou, které v řadě případů eskalovaly v 

násilné a mnohdy krvavé střety, při nichž zemřelo kolem sta lidí. Vláda, která vznikla 

po útěku Viktora Janukovyče ze země, získala podporu stále legitimního parlamentu. 

Vláda nebyla nacistická.  

o Jakákoliv kontrola USA nad prozatímní vládou Ukrajiny je nepodloženým tvrzením, 

chování vlády USA ani nenasvědčuje tomu, že by zde stála o živení jakéhokoliv 

konfliktu.  

o Ruská intervence na Donbasu byla mnohokrát prokázána. 

o  Podle zprávy nizozemských vyšetřovatelů byl let MH17 sestřelen odpalovačem 

umístěným na území vzbouřenců. 

o Rozkradení ekonomické pomoci Ukrajině nic nenasvědčuje. 

o Vyplácení důchodů penzistům na vzbouřeneckých územích, stejně jako další 

financování těchto oblastí, bylo pozastaveno do doby, kdy se oblasti vrátí zpět pod 

kontrolu centrální vlády a bude možné zaručit distribuci oprávněným lidem a 

subjektům. Peníze nebyly rozkradeny a penzisté na ně mají nadále nárok. Možnost, 

jak se k nim dostat, je přesídlení do oblastí pod kontrolou vlády a získání statusu 

vnitřního vysídlence. 

9. Symbol Savčenko se pokusí využít všichni. Pokud bude odstraněna... 

 26/5/2016, Izvestia, Nová republika 

 Zachyceno v jazycích: RUS, CZE 

 Obsah: Podle autora byla Ukrajina donucena k vyjednávání o výměně Savčenkové za zajatého 

Alexandrova a Jerofejeva, neboť neměla důkazy, že jsou ruští vojáci a teroristé, kteří bojovali 

na Donbasu po boku separatistů, a potřebovala se proto těchto lidí zbavit, aby se vyhnula 

zesměšnění. Savčenková prý bude využita jako prostředek pro PR politiků, údajně prý však 

začne být časem ukrajinským politikům na obtíž, mimo jiné kvůli duševním poruchám, a bude 

na jejich pokyn zavražděna. 

 Kritika: Žádná z tvrzení nejsou podložená. 

Rakouské volby 
10. „Kdokoliv miluje Rakousko, stojí za h**no,“ nový rakouský prezident nenávidí svou vlastní zemi 

 23/05/2016,AC24, Megazine 

 CZE 

http://www.onderzoeksraad.nl/en/onderzoek/2049/investigation-crash-mh17-17-july-2014
http://en.lb.ua/news/2016/04/18/634_new_deputy_pm_refuses_pay_pensions.html
http://izvestia.ru/news/615352
http://www.novarepublika.cz/2016/05/symbol-savcenko-se-pokusi-vyuzit.html
http://ac24.cz/zpravy-ze-sveta/8069-rakousko-novy-prezident-nenavidi-vlastni-zemi
http://megazine.cz/2016/05/kdokoliv-miluje-rakousko-stoji-za-hno-novy-rakousky-prezident-nenavidi-svou-vlastni-zemi/
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 Obsah: Článek je zaměřený na kritiku nově zvoleného rakouského prezidenta, bývalého 

předseda Strany Zelených, Alexandera Van der Bellena. Podle autora Van der Bellen nenávidí 

Rakousko. Dokazuje to například na tom, že údajně jednou v rámci kampaně své strany 

vyhlásil: „Kdokoliv miluje Rakousko, musí stát za hovno.“ Za jeho předsednictví měla rovněž 

strana Zelených vydat obrázek psa s rakouskou vlajkou v tlamě. 

 Kritika: Za zmíněnou kampaní z roku 2007, která byla namířena na kritiku nacionalismu, 

nestála samotná Strana Zelených, ale tzv. Platforma mládežnických organizací zelené 

alternativy, která má vůči Zeleným status členské organizace, jedná se ale o nezávislé 

uskupení, z nichž mnozí aktivisté nejsou členy Strany Zelených. Strana Zelených se již v té 

době od kampaně distancovala. 

 

11. V Rakousku se zablesklo na časy: Pyrrhovo vítězství vládnoucí mafie? Mnohé ukazuje na 

volební „korespondenční“ podvod. Tlak v papiňáku poroste. Jsme na prahu Vzpoury davů? 

 24/05/2016, Protiproud 

 CZE 

 Obsah: Autor se věnuje kritice rakouských prezidentských voleb se zvláštním zřetelem na 

institut korespondenčního hlasování. Zpochybňuje regulérnost a legitimitu výsledků voleb. 

Tvrdí, že „politická mafie, která ovládá Brusel a hlavní města většiny zemí EU, čaruje 

s volebním systémem.“ Korespondenční hlasování je podle něj nevhodné, jelikož lidé, kteří 

„pracují hlavně v Bruselu a podobných institucích po světě ke své zemi už žádnou zvláštní 

loajalitu necítí.“ Dále pak uvádí, že lidé hlasující na dálku často volební lístky vyplňují „pod 

dohledem.“ Tato úprava volebního systému má pak být součástí „konstrukce totalitního 

plánu na zotročení evropských národů.“ 

 Kritika: Autor pro žádné z výše zmíněných tvrzení neposkytuje podpůrné důkazy či vysvětlení. 

Zavedení korespondenčního hlasování prosadila do vládního programu křesťansko-

demokratická strana ÖVP v roce 2007. Není jasné, podle čeho autor usuzuje míru loajality 

Rakušanů žijících v zahraničí ke své zemi, která se jeví být značně subjektivní. Neuvádí, kdo by 

měl mít nad těmito hlasujícími dohled.  

Evropská unie 
12. Poslechněme si o EU něco dobrého pro prostý zdravý rozum 

 21/05/2016, AC24, Ctusi.info 

 CZE 

 Obsah: Autor tvrdí, že na slovech bývalého londýnského starosty Borise Johnsona, který 

přirovnal Evropskou unii k nacistickému projektu, něco je. Demonstruje své tvrzení na 

členství bývalého předsedy Evropské komise Waltera Hallsteina v nacistických spolcích, plány 

na ekonomickou integraci ministra hospodářství v nacistickém Německu, nebo nacistickou 

minulostí poradce poválečného německého kancléře Adenauera. 

 Kritika: Walter Hallstein nikdy nebyl členem NSDAP a od nacistické strany se distancoval, byl 

členem pouze různých profesních sdružení, které se z povahy režimu všechny označovaly jako 

nacistické. Plány na ekonomickou integraci měli v minulosti představitelé různých směrů a 

http://www.ecosprinter.eu/blog/green-alternative-youth-of-austria-introduce-themselves/
http://www.ecosprinter.eu/blog/green-alternative-youth-of-austria-introduce-themselves/
http://derstandard.at/3147516/Gruen-Alternative-Jugend-plakatiert-Wer-Oesterreich-liebt-muss-Scheisse-sein
http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/2461-v-rakousku-se-zablesklo-na-casy-pyrrhovo-vitezstvi-vladnouci-mafie-mnohe-ukazuje-na-volebni-korespondencni-podvod-tlak-v-papinaku-poroste-jsme-na-prahu-vzpoury-davu.htm
http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/schussel-dojednal-koalici-a-odstoupil/r~i:article:326059/
http://ac24.cz/zpravy-ze-sveta/8046-eu-hitler-zdravy-rozum
http://www.ctusi.info/zpravodajstvi/zpravy/358/poslechneme_si_o_eu_neco_dobreho_pro_prosty_zdravy_rozum/
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režimů, idea evropské integrace sahá do mnohem dávnějších dob, než pouze nacistické 

Německo. Jak by měla nacistická minulost Adenauerova poradce souviset s údajnými 

nacistickými kořeny EU, není známo. 

 

13. USA, Británie a EU jsou nyní diktaturami 

 23/05/2016, Nová Republika 

 CZE 

 Obsah: Autor argumentuje, že žijeme v diktatuře. Dokládá to na několika poznatcích, 

například na tom, že politické strany v USA nenominují prezidentské kandidáty, které si přeje 

veřejnost, nebo že Evropská unie vyjednává dohodu TTIP, přestože si to veřejnost nepřeje. 

 Kritika: Autorovo tvrzení je bizarní. Dle jeho argumentace by jedinou přijatelnou formou 

demokracie byla demokracie přímá. Zastupitelská demokracie umožňuje demokraticky 

zvoleným představitelům dělat i méně populární rozhodnutí, to ale ještě neznačí, že v dané 

zemi vládně diktatura. Evropská unie dokonce není ani státem, a proto o diktatuře nemůže 

být řeči. 

 

14. Děje se něco velkého. Královna Alžběta prozradila, že se připravuje k útěku z Británie 

 24/05/2016, Lajkit, Desítka (OV KSČM Praha 10) InvestmentWatch 

 CZE, ENG 

 Obsah: Článek informuje o tom, že královna Alžběta při rozhovoru se svými poradci omylem 

do mikrofonu prozradila, že se připravuje na svou abdikaci a útěk z Velké Británie, a že pokud 

nedojde k tzv. Brexitu, bude podle armádních zdrojů následovat scénář třetí světové války. 

 Kritika: Článek není podložen žádným relevantním zdrojem. Jedná se o naprosto 

vyfabulovanou zprávu. 

 

15. Komunismus? Ne. Tohle je demokracie. Vyjádřit nesouhlas se nevyplácí, alespoň při protestech 

v Bruselu 

 24/05/2016, Svět kolem nás, Quintus-Sertorius 

 CZE 

 Obsah: K článku jsou připojeny záběry z bruselské demonstrace. V textu je zmíněno, že 

bruselská policie nasadila proti protestujícím násilí a tajné agenty. Podle autora záběry 

připomínají „temnou dobu komunismu“. 

 Kritika: Ze samotných videí spojených s daným popiskem a titulkem vyplývá, že belgická 

policie násilně zasahovala proti poklidným protestům. Opak je ale pravdou. Mezi tisíci 

protestujícími, mezi nimiž většinu tvořili zástupci belgických odborů, se okolo stovky 

demonstrantů uchylovalo k násilným projevům, a pouze proti nim policie zasáhla vodními 

děly a dalšími prostředky. Při demonstraci byl mimochodem zraněn jeden z policejních 

komisařů, kterého do hlavy trefil kámen. Předseda Socialistické unie, jedné ze skupin, která 

se účastnila demonstrací, násilnosti protestujících odsoudil.Přirovnání ke komunismu je zcela 

bezpředmětné. 

 

http://www.novarepublika.cz/2016/05/usa-britanie-eu-jsou-nyni-diktaturami.html
http://www.lajkit.cz/zpravy/item/530-kralovna-alzbeta-utek-britanie
http://desitka.org/?p=6720
http://investmentwatchblog.com/queen-elizabeth-reveals-she-is-ready-to-flee-britain/
http://www.svetkolemnas.info/novinky/zahranicni/4459-demokracie-protesty-brusel
http://www.quintus-sertorius.net/news/nasledujici-zabery-pripominaji-temnou-eru-komunismu-paradoxne-se-ale-jedna-o-soucasny-demokraticky-establishment/
http://abcnews.go.com/International/wireStory/ten-thousands-protest-belgian-social-economic-policies-39328829


 
 
 
 
 
 

  

 

7 

16. Německo rekrutuje muslimské migranty jako policisty. Prosadí zákon šaría? 

 25/05/2016,AC24 

 CZE 

 Obsah: Článek informuje o tom, že policie v Bavorsku se snaží rekrutovat místní migranty, 

přičemž němečtí občané údajně nejsou žádoucí. Jako důvody pro tento krok článek uvádí, že 

muslimští migranti jako policisté mluví stejným jazykem jako jejich druhové, kteří jsou také 

ilegálové, a nebudou odporovat politice německé kancléřky Merkelové. Zmiňuje také, že 

k rozhodnutí došlo po tom, co byla za smrt několika migrantů obviněna místní neonacistická 

skupina, a usuzuje, že „vládní činitelé se pokouší zvyšovat existující napětí tím, že kritizují 

kohokoliv, kdo odporuje tomuto programu, jako neonacistu bez ohledu na jeho skutečnou 

politickou příslušnost.“ 

 Kritika: Němečtí občané jsou v řadách bavorské policie žádoucí stále stejně. Nová kampaň má 

nicméně za cíl přilákat také osoby, které nemusí být nutně německými občany, pokud žijí 

v Německu již alespoň pět let a hovoří plynně německy. V žádném případě se ale nemá 

jednat o osoby pobývající v Německu ilegálně. 

 Série přestřelek a výbuchů,  kterou článek zmiňuje, při kterých bylo zavražděno deset lidí, 

proběhla mezi roky 2000 a 2007. Policie si původně myslela, že se jednalo o následky násilí 

mezi skupinami imigrantů. Až po několika letech se jí podařilo zjistit, že za útoky byla 

neonacistická teroristická buňka Národní socialistické podsvětí. Stěží se tak dá říct, že by 

vládní představitelé někoho automaticky nálepkovali jako neonacistu, a už vůbec ne 

následkem v současnosti probíhající krize. (Telegraph) 

Česká republika 
17. Je to pořád stejné: Každá totalita stíhá "zločin myšlení". Chovancovo ministerstvo vnitra bojuje 

s vnitřním nepřítelem jako estébáci. Zpráva o extrémismu nás vrací do epochy normalizace. 

Naděje umírá poslední 

 23/5/2016, Blog iDnes, Protiproud 

 Zachyceno v jazycích: CZE 

 Obsah: Autor se ohrazuje proti českému Ministerstvu vnitra, které ve své čtvrtletní zprávě o 

extremismu uvedlo jako důležitou součást extremistické scény vymezování se proti 

veřejnoprávním médiím, snahu podkopávat jejich důvěryhodnost, a propagaci a využívání 

tzv. alternativních médií, šířících dezinformace. Autor tvrdí, že jsou to právě veřejnoprávní 

média, která dezinformují, a to na základě pokynů z EU. Česká vláda se prý připravuje na 

zavedení policejního státu, ve kterém chce zatýkat názorové oponenty, o čemž má svědčit 

novela zákona proti hanobení, šíření nenávisti a propagaci násilí proti skupinám obyvatel. 

 Kritika: Česká televize se ve svém zpravodajství neřídí žádnými pokyny z EU. Tato fáma 

pochází od člena Rady ČT Michala Jankovce, který si špatně vyložil legislativu EU. Jak píše 

Martin Weiss, Evropská komise žádným způsobem neovlivňuje náplň vysílání veřejnoprávních 

či jiných médií. Zmíněné doporučení se týká pouze vyjmutí veřejnoprávních médií z pravidel 

hospodářské soutěže (Echo24). Petr Třešňák se zabýval návrhem novely zmíněného zákona, 

http://ac24.cz/zpravy-ze-sveta/8081-nemecko-muslimske-ilegaly-policisty-zakon-saria
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/05/24/bavaria-launches-drive-to-recruit-immigrants-to-the-police-force/
http://frantisekmatejka.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=510086
http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/2458-je-to-porad-stejne-kazda-totalita-stiha-zlocin-mysleni-chovancovo-ministerstvo-vnitra-bojuje-s-vnitrnim-nepritelem-jako-estebaci-zprava-o-extremismu-nas-vraci-do-epochy-normalizace-nadeje-umira-posledni.h
http://www.ceska-justice.cz/wp-content/uploads/2016/05/Extremismus-souhrnna_situacni_zprava_1-q_rok_2016-2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=k1cdmQDd2yI
http://echo24.cz/a/wNYBa/nasi-rusofilni-humaniste
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který vychází z usnesení Radou ministrů EU. Dle něj nepředstavuje zákon ohrožení svobody 

projevu, přičemž poukazuje na dosavadní právní praxi v této věci (Respekt). 

 

18. Bolševici v Praze i v Bruselu mají opět známý problém: Jak odříznout naši veřejnost od 

svobodných informací? Ve věku internetu místo rušiček státní „trollové“. Známe to z nedávné 

historie – a z ní také čerpáme naději 

 27/05/2016, Protiproud 

 CZE 

 Obsah: Autor ve svém komentáři zpochybňuje snahy Evropské unie podporovat svobodná a 

nezávislá média v Evropě. Podle něj Unie financuje spíše centra protiruských trollů, kteří by 

měli sídlit na různých humanitních českých fakultách, neziskových organizacích či v Českém 

Rozhlasu.  

 Kritika: Autor pro svá tvrzení nemá žádné důkazy. Představa, že by na českých školách seděly 

stovky trollů, kteří by za svou práci dostávali zaplaceno od státu nebo z Evropské unie, je 

značně absurdní. 

Ostatní 
19. EgyptAir MS804: Je to naprostý podvod. Letadlo bylo elektronicky uneseno do Izraele, říká 

expert Jim Stone 

 25/5/2016, State of the Nation, Jim Stone, Orgo-Net, Svět kolem nás 

 Zachyceno v jazycích: ENG, CZE 

 Obsah: Podle článku se let MSR804 společnosti EgyptAir nezřítil 19. května do Středozemního 

moře, ale byl unesen do Izraele. Autor pak představuje sérii informací, které dle něj 

znevěrohodňují oficiální verzi vyšetřování, jako údajné nevyslání vrtulníků a letadel SAR a prý 

falešné trosky nalezené v moři. 

 Kritika: Autor nepředkládá žádné skutečné argumenty, které by vyvracely oficiální verzi, 

zároveň nepředkládá žádné argumenty, které by podporovaly jeho verzi.  

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=URISERV%3Al33178
http://www.respekt.cz/tydenik/2016/17/hanobeni-hipsteru-zakazano
http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/2468-bolsevici-v-praze-i-v-bruselu-maji-opet-znamy-problem-jak-odriznout-nasi-verejnost-od-svobodnych-informaci-ve-veku-internetu-misto-rusicek-statni-trollove-zname-to-z-nedavne-historie-a-z-ni-take-cerpame-nadeji.htm
http://stateofthenation2012.com/?p=38376
http://82.221.129.208/ifyouareinamericayouprobablycantseethisaa5.html
http://orgo-net.blogspot.cz/2016/05/egyptair-ms804-podvod-letadlo-bylo.html
http://www.svetkolemnas.info/novinky/zahranicni/4464-egypt-letadlo-uneseno

