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Anotace
V této práci se zaměřuji na současný internetový jev, kterým jsou řetězové e-maily a hoaxy, s cílem je zanalyzovat, nalézt navzájem společné struktury a opakující se jevy a posléze se zaměřit
na současnou generaci seniorů ve snaze zjistit, zda a v jaké míře jsou těmto e-mailům vůbec vystavováni. Účelem první části práce je definovat pojmy, jejichž ustanovení je k účelům práce potřebné a nastínit problém s mediální a internetovou gramotností seniorů. V druhé části je provedena kvantitativní a kvalitativní analýza zkoumaných e-mailů, z níž jsou vyvozeny náležité závěry. Třetí část je zaměřena na seniory, především na dotazníkové šetření mezi touto věkovou
skupinou na zkoumané téma s rozborem jeho výsledků.
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Annotation
The aim of this study is to analyze current internet phenomenon, chain e-mails and hoaxes, find
their mutual structures and repeated occurrences and then to look into today’s generation of elders in attempt to find out, whether these e-mails affect them and in case they do, then how
much. The goal of the first part of the research is to define terms which are needed to be determined for the following parts of the research and also to highlight the issue of media and internet grammar of elders. In the second part, a description of the process of analyzing the studied emails and its conclusions can be found there. The third part is focused on elders, mainly on the
survey research amongst this age group focusing on the studied topic, and also on the analysis of
the survey’s results.
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Úvod
Tato práce je zaměřena primárně na kvalitativní a kvantitativní analýzu dezinformačních e-mailů
a tzv. hoaxů a průzkum relevantnosti této problematiky mezi seniory. Podle mého názoru jde o
téma velice aktuální a společensky důležité, u nějž se však obtížně zjišťuje, jak velkou část společnosti zasahuje. Senioři jsou široká sociální skupina, která má v populaci především neustále se
zvyšující podíl.1 Jde zároveň o skupinu, která má oproti zbytku populace nižší technické znalosti.2
Tyto uvedené faktory dohromady z nich mohou dělat velice snadný terč pro manipulaci pomocí
falešných poplašných zpráv, tzv. hoaxů a různých dezinformací na internetu, který senioři v
dnešní digitální době užívají stále častěji.3 Senioři také s oblibou využívají e-mailové komunikace,
jež nabízí ideální prostor k masovému sdílení různých druhů nepravdivých zpráv.
Cílem této práce je získat a zanalyzovat co nejrozsáhlejší vzorek řetězových e-mailů a hoaxů a
v závěru práce poté shrnout jejich společné znaky. Dále také zjistit, jak velký a reálný problém jsou
dezinformační e-maily konkrétně mezi seniory, a jaký na ně mají vliv. Mezi vedlejší cíle této seminární práce patří zjištění případné zdroje těchto e-mailů, a případně i to, co vede seniory k tomu,
že jim věří.
První část textu slouží k uvedení do zkoumané problematiky, představuje stručně historické
reálie řetězových zpráv a definuje pojmy důležité pro další části práce.
Druhá část se zaměří na konkrétní vzorek řetězových e-mailů, který byl nashromážděn částečně od samotných seniorů, z větší části pak z institucí, které se shromažďováním těchto zpráv
zabývají. Součástí je analýza tohoto vzorku k nalezení společných formativních znaků a témat daných e-mailů a následně dokázání z nich vyvozených závěrů na konkrétních příkladech.
Třetí část sestává z dotazníkového průzkumu zaměřeným na problematiku dezinformačních emailů mezi seniory. Data získaná z nasbíraných odpovědí seniorů se poté podrobí podrobnějšímu
rozboru.
Jde o téma, z něhož je náročné vyvodit kompetentní závěry, avšak tato oblast mě zajímá a pokládám za důležité rozšířit alespoň své povědomí o tomto fenoménu. Mezi překážky při tvorbě
práce se řadí případná neochota v komunikaci od třetích stran. Dále také malé pokrytí tématu v
odborné literatuře, vzhledem k aktuálnosti tohoto neustále se měnícího jevu. Osobně doufám, že
1

Český statistický úřad – Odbor statistiky obyvatelstva, Proměny věkového složení obyvatelstva 2001-2050,
analytická zpráva, Praha, 2019.
2
Ernest KÚR, Senioři a informační a komunikační technologie, Hradec Králové, 2015, bakalářská práce, Univerzita Hradec Králové, Ústav sociální práce.
3
Internetová populace ČR dosáhla v březnu nového maxima: 7,77 milionu reálných uživatelů, SPIR [online], dostupné z: http://www.netmonitor.cz/internetova-populace-crdosahla-v-breznu-noveho-maxima-7-77-milionurealnych-uzivatelu, cit. 7. 11. 2019.

9

této práce mimo jiné pomůže překlenout i rostoucí generační propast a porozumět starší generaci,
která se té mé často vzdaluje.
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1 Základní pojmy
1.1 E-mail
E-mail je v dnešním internetovém prostředí jeden z hlavních komunikačních prostředků, který je
úzce spjat již s vytvořením první sítě podobné internetu. Samotný název e-mail je spojením anglických slov electronical mail, tedy elektronická pošta a jeho historie sahá až do roku 1965 na
Massachusetts Institute of Technology. Od samotného začátku bylo hlavním cílem vytvořit prostředek pro elektronickou komunikaci mezi více počítači.4
K masivnímu rozšíření uživatelů e-mailu jako formy elektronické komunikace přispělo v roce
1996 spuštění e-mailového klienta, tedy služby k vytvoření e-mailové schránky, od Microsoftu,
nazvané Hotmail, stejně tak jako dalších, např. AOL, Yahoo a Echomail. Uživatelům stačilo vymyslet adresu, zaregistrovat se a zdarma si tak vytvořili svůj vlastní e-mailovou adresu. Tito e-mailoví
klienti výrazně změnili tvář internetu a vnímání e-mailů veřejností. Mezi lety 1997 a 1999 vzrostl
celosvětový počet uživatelů e-mailu z 55 milionů na 400 milionů.5 Postupně tak e-mail přestával
být výsadou pouze několika jedinců a stal se globálním a rapidně se rozrůstajícím komunikačním
prostředkem.
V celosvětovém měřítku je uživatelů e-mailu v současnosti 3,93 miliardy.6 Predikovaný trend
navíc uvádí, že počet uživatelů bude i v následujících letech narůstat.7 Pro české prostředí podobná ucelená statistika neexistuje, avšak podle ČSÚ je v České republice 7,097 aktivních uživatelů internetu.8 Na základě těchto dat je z toho seniorů ve starobním důchodu zhruba milion a půl
(1,510 mil.), což ČSÚ uvádí jako 66,2 % obyvatel v této socio-demografické skupině.
Dnes jsou e-maily kromě vzájemné komunikace mezi odesílatelem a příjemcem využívány také
pro komerční a marketingové účely a k roku 2017 se tak denně odeslalo globálně 269 miliard emailových zpráv.9 Více než polovinu, 120 miliard e-mailů, tvoří zprávy vytvořené k reklamním a
marketingovým účelům. Lze tedy říct, že e-mail již není výhradně komunikačním internetovým
prostředkem, ale z čím dál větší míry se stává reklamním nástrojem, mimo jiné také proto, že komunikační funkci e-mailu pomalu nahrazují sociální sítě.

4

Laura Henry, Encrypted Email the History and Technology of Message Privacy, Scotts Valley, California, 2017.
A brief historiy of email: dedicated to Ray Tomlinson, Phrasee [online], dostupné z: https://phrasee.co/a-briefhistory-of-email/, cit. 6.2.2020.
6
The Radicati Group, Email Statistics Report, Londýn, 2019, s. 2.
7
Tamtéž, s. 2.
8
Český statistický úřad – Odbor statistik rozvoje společnosti, Informační společnost v číslech, analytická zpráva,
Praha, 2019, s. 3.
9
The Shocking Truth about How Many Emails Are Sent, Campaign Monitor [online], dostupné z:
https://www.campaignmonitor.com/blog/email-marketing/2019/05/shocking-truth-about-how-many-emailssent/, cit 6. 2. 2020.
5
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Stále se však denně odešle 105 miliard konzumentských e-mailů, tedy těch nereklamních. A
mezi nimi se vyskytují také specifické druhy, jako jsou např. právě ty, na které se tato práce zaměřuje – řetězové e-maily.10

1.2

Řetězový e-mail

Podobně jako e-mail samotný je také řetězový e-mail pouze evolucí klasického posílání dopisů a
nahrazuje papírovou komunikaci. I řetězový e-mail má původ v době před příchodem internetu.
Nejstarší dochovaný řetězový dopis ve fyzické podobě na světě je pravděpodobně z roku 1888 a
nejspíš pomalu odstartoval trend přeposílaných dopisů, jejichž cílem bylo vybrat peníze pro různé
„dobročinné“ účely. 11 Zůstaneme-li ve světovém měřítku, pak do podvědomí široké veřejnosti přišly řetězové dopisy až v roce 1935 v USA díky fenoménu tzv. „Send-a-Dime“ dopisů a jednoduchému principu, který se v nich poprvé objevil. Obsahovaly seznam adres, strukturovaný do specifického pořadí, příjemce měl za úkol zaslat 10 centů na adresu, jež byla na prvním místě, tu poté
smazat a svoji připsat do pořadníku na nové, volné místo. Následně text dopisu příjemce nabádal
k tomu, aby tuto novou kopii rozeslal v omezeném čase určitému množství svých známých a sliboval nečekané pohádkové zbohatnutí (v tomto případě až 1500 dolarů). Během tohoto období
(které ještě v ten samý rok skončilo) se množství denní pošty v některých státech USA téměř
zdvojnásobilo.12
V českém, respektive československém prostředí podobná masivní vlna papírových řetězových dopisů zaznamenána nebyla, avšak během 20. století se s řetězovými dopisy v menším měřítku setkat dalo. Zpočátku šlo o pohlednice s řetězovými modlitbami nebo lístky s pozdravy, které
vyžadovaly přepsání a následné přeposlání. Dopis tohoto typu v případě přerušení řetězce predikoval příjemci smůlu a neštěstí, jež by ho následně postihlo.13 Později se také objevil podobný
systém jako v případě „Send-a-Dime“ dopisů. Text po recipientovi požadoval malý finanční obnos
a zapsání svého jména na konec seznamu, následně poté sliboval nečekané bohatství. Neexistuje
však zmínka o masivním rozšíření určitého typu řetězových dopisů, která by byla významná v celostátním měřítku.
S příchodem a postupným vývojem e-mailové komunikace se i řetězové dopisy začaly přesouvat do elektronické formy. Zásadním zlomem pro ně byl fakt, že nyní nebylo třeba očekávat od
přeposílatele složité opisování a kopírování textů papírových dopisů, ale stačí mu použít jedno

10

Tamtéž.
Daniel W. VANARSDALE, Chain Letter Evolution, 1998, dostupné z: http://www.silcom.com/~barnowl/chainletter/evolution.html#p4events_in_chain_letter_history, cit. 8. 2. 2020.
12
Daniel W. VANARSDALE, The Origin of Money Chain Letters, 2014, dostupné z: http://www.silcom.com/~barnowl/chain-letter/TOOMCL.html, cit. 8. 2. 2020.
13
Řetězové dopisy, Minuta s encyklopedií [online], dostupné z: http://www.minutasencyklopedii.cz/index.php/index.php?minuta=698, cit. 8.2.2020.
11
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tlačítko a během několika vteřin tak přeposlat zprávu prakticky neomezenému množství lidí. Celý
proces se výrazně urychlil i tím, že e-mail není omezen geografickou polohou a doručení příjemci
trvá stejně dlouho jako jeho doručení např. sousedovi. Podobná globalizace tak svědčí nejenom
klasické komunikaci na dálku, ale právě i řetězovým zprávám, které nyní mohou zasáhnout v kratším časovém úseku mnohem větší množství lidí, než by bylo možné v papírové podobě.
Velkou změnou prošla řetězová pošta i po obsahové stránce; zatímco v dřívějších letech se objevovaly spíše ty řetězové e-maily, které při přeposlání slibovaly štěstí a (nebo) peníze, v současné
době je situace jiná. Tento typ řetězových zpráv zasáhl zprvu i sociální sítě, v současné době však
již téměř vymizel.
Povaha elektronických řetězových dopisů je v současnosti odlišná. Vezmeme-li v potaz vzorek
řetězových e-mailů nashromážděný pro účely této práce, z 96 % jde o zprávy z alternativních
zdrojů nebo přímo dezinformace, zbylá 4 % tvoří přeposílané vtipy, rady, šířený malware a pouze
jediný příklad e-mailu, který by šel zařadit do výše uvedeného typu řetězových zpráv, které v případě nepřeposlání předvídaly smůlu a neštěstí.14
Co se samotného přeposílání řetězových e-mailů týče, tak ačkoliv většina lidí popisuje řetězové
e-maily, se kterými se setkávají, jako smyšlené příběhy, jimž nevěří, tak právě jednoduchost, se
kterou stačí dnes e-mail přeposlat, v přeposílatelech vyvolává mnohdy neosobní pocit neodpovědnosti za přeposlaný obsah, jelikož se díky pouhému kliknutí nemusí považovat za jeho přímé
autory. A i v případě, že příjemce e-mailu nevěří nebo o něm pochybuje, může e-mail přeposlat na
základě domněnky, že ostatní by jej vidět chtěli.15
Řetězové zprávy v elektronické podobě zpočátku měly strukturu, která obsahovala tři rozpoznatelné části: úvod, výhružku a žádost. Úvodem se rozumí strohá věta, která čtenáře upoutá a
zaujme natolik, že pokračují ve čtení. Výhružka se objevovala spíše v závěrečné části textu a její
funkcí bylo přesvědčit čtenáře o tom, že pokud zprávu nepřepošlou dál, nadejdou pro příjemce
nežádoucí důsledky. Třetí část se poté často prolínala s výhružkou a šlo o explicitní žádost, aby
příjemce zprávu přeposlal dalším lidem. S vývojem e-mailové komunikace a řetězových e-mailů
samotných se však tyto zprávy postupně transformovaly do současné podoby, která je mnohdy
jednodušší, a především nemá natolik jasnou strukturu. Jejich funkce zůstala stejná, avšak nemusí
nutně obsahovat všechny tři uvedené části. 16

14

Jde o shromážděný vzorek řetězových e-mailů, který je blíže specifikován a podroben rozboru ve druhé části
této práce.
15
Marjorie D. KIBBY, Email forwardables: folklore in the age of the internet, University of Newcastle, 2005, s.
773.
16
Dan IMLER a kol., Folklore and the Internet, Miami University, 1998.

13

1.2.1 Řetězové e-maily jako forma folklóru
Vynález internetu se ukázal jako zlomový milník pro všechny složky společenského života, folklór
nevyjímaje. Ten je v mluvené i psané formě spojujícím společensko-psychologickým prvkem
značné části lidské historie a ani internet jej nijak výrazně neomezil.
Folklór ve svém základním významu je souhrnným označením pro spontánní kolektivně vytvářené, sdílené, rozvíjené a předávané projevy způsobu života a kultury. Je přirozeným projevem
jakékoli kolektivity. Jeho specifickým znakem je, že v něm hraje relativně nižší úlohu individuální
tvůrčí čin, velmi podstatnou úlohu má přijetí a dotvoření tohoto činu kolektivitou jako celkem.
Chápe se jako součást místní kulturní tradice, je souborem činností vznikajících neprofesionálně
a předávaných a přijímaných v rámci každodennosti svých nositelů. 17
Do folklóru lze tedy zahrnout vše od pohádek, přes lokální tance až po kulturní tradice. Tím
pádem lze také definovat různé žánry a druhy folklóru, avšak zatím nedošlo k univerzální shodě
v klasifikačním systému. Užívá se např. tematického rozdělení podle obsahu nebo také např. holistického přístupu, který užívá morfologické analýzy k nalezení diskurzivní jednoty v daném
žánru. Řetězové e-maily se však opírají výhradně o specifický druh folklóru, kterým jsou tzv. městské legendy. Jejich definice je mnohem méně sporná: „Městské legendy spadají do podtřídy folklórních legend, jež – na rozdíl od pohádek – jsou uvěřitelné, a které – na rozdíl od mýtů – jsou zasazeny
do nedávné minulosti a vystupují v nich lidé.“18
Na základě této definice jsou řetězové e-maily někdy zařazovány mezi určitou formu městských legend. Jsou napsány a interpretovány uvěřitelně, jejich obsah se vztahuje nejčastěji k současnosti nebo nedávné minulosti a týkají se různých společenských témat, tedy lidských záležitostí. Přeposílané e-maily také obsahují i další, obecnější znaky folklóru. Přenášejí se napříč převážně soudržnými skupinami přátel a známých. Předávají nějaký typ informace, jejich přenos příjemce v jistém ohledu sbližuje. Ve společnosti navíc fungují také jako způsob udržování sociálních
kontaktů. 19
U řetězových e-mailů by se také dalo nalézt určité společné znaky např. s pohádkou, protože
tvorba a šíření řetězových e-mailů může fungovat jako psychologický proces, skrze který mohou
jedinci věřit, že mají kontrolu nad tím, co se v jejich světě děje, a také že jsou schopni svět kolem
sebe nějakým způsobem změnit, stejně tak celou společnosti. Pro autory mohou sloužit jako způsob, jak si vysvětlit dle jejich názoru nevysvětlitelné a zároveň nabídnout toto vysvětlení jiným.

17

Folklór, Sociologická encyklopedie Sociologického ústavu AV ČR [online], dostupné z: https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Folkl%C3%B3r, cit. 9. 2. 2020.
18
Jan H. BRUNVAND, The Vanishing Hitchhiker: American Urban Legends and Their Meanings, Londýn, 1981.
19
Marjorie D. KIBBY, Email forwardables: folklore in the age of the internet, University of Newcastle, 2005, 774.
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Vysvětlení, že věci, které mohou v současnosti vyvolávat strach a obavy, mají jednoduché vysvětlení (bez ohledu na pravdivost) a své řešení.20

1.2.2 Hoax
Hoax je termín, jenž byl odvozen ze slovního spojení „hocus pocus“, které údajně vzniklo buďto
jako posměšná zkomolenina latinského eucharistického větného spojení hoc est corpus meum (neboli „toto je mé tělo), nebo jako zkrácení nesmyslných zaříkávadel ze 16. století, jako např. hax pax
max deus adimax.21 Používá se jako označení pro informaci, která není pravdivá, ale za pravdivou
se vydává.22 Právě fakt, že šíří dezinformace, je jedním z hlavních bodů, jež je specifikují v rámci
řetězových e-mailů. Přesně definovat hoax je však náročné, např. kniha Nejlepší kniha o fake
news!!! (Miloš GREGOR a kol., s. 45) jej staví do stejné roviny jako řetězový e-mail a stroze jej definuje na základě jednoho společného znaku, tj. že nabádají k dalšímu rozeslání a sdílení. Dále
k nim zmiňuje jen potenciální hrozbu zneužití e-mailových adres, které lidé často nechávají ve
zprávě, např. k rozšíření počítačového viru.23
Vymezení hoaxu se často překrývá s pojmy jako jsou virus či spam. A, Barronová je stručně
srovnává s řetězovými e-maily, a dokonce je společně označuje jako podtyp spamu.24 Theresa
Heydová se však ve své komplexní analýze e-mailových hoaxů rozhodla porovnat jej i s dalšími
s pojmy, s nimiž se hoax nejčastěji zaměňuje. Její zjištění jsou taková, že e-mailový hoax lze definovat třemi podmínkami:
a) asynchronní zprávy od 1 odesílatele k n-počtu příjemců, které jsou přenášeny
e-mailem
b) komunikovány od jednotlivce k více příjemcům v rámci jejich sociální sítě
c) jeho součástí jsou nepravdivé informace, neobsahuje mimotextové konsekvence
a nabádá k dalšímu šíření25
Hoaxy samotné mají, podobně jako řetězové e-maily, původ v papírové formě a jeho počátky,
jakožto formy šíření nepravdivých zpráv, lze hledat daleko v minulosti. Tato práce se však zaměřuje cíleně na e-mailové hoaxy, jejichž kořeny sahají do osmdesátých let 20. století. Zpočátku šlo
primárně o e-maily, které nepravdivě varovaly před počítačovými viry. V té době se s nimi uživatelé internetu museli potýkat poprvé a dvěma hoaxům, které byly poprvé zaznamenány

20

Tamtéž, s. 789.
Theresa HEYD, Email Hoaxes: Form, function, genre ecology, Düsseldorf, 2008, s.1.
22
Shahrin SAHIB a kol., Review Study of Hoax Email Characterictic, Universiti Teknikal Malaysia Melaka, 2018, s.
3.
23
Miloš GREGOR a kol., Nejlepší kniha o fake news!!!, Brno 2018, s. 45.
24
Anne BARRON, Understanding spam: A macrotextual analysis, Bonn, 2005.
25
Theresa HEYD, Email Hoaxes: Form, function, genre ecology, Düsseldorf, 2008, s. 24.
21
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v listopadu 1988, se podařilo vyvolat paranoidní atmosféru ve vědecké komunitě. Poprask, který
vyvolaly, upozornil především na to, že není třeba brát každé hlášení zcela vážně.26
E-mailové hoaxy se poté s rozšířením internetu mezi běžné uživatele nadále vyvíjely během
90. let a počátek nového tisíciletí pro ně byl výrazným zlomem. S příchodem nového se objevila
vlna hoaxů, které předvídaly konec světa a další apokalyptické scénáře. Druhá masivní vlna se
v globálním měřítku objevila 11. září 2001 po teroristických útocích v USA, kdy šířící se hoaxy
obsahovaly velké množství různých mýtů, obvinění a konspiračních teorií.27
Ačkoliv se Heydová ve své práci z roku 2008 domnívala, že e-mailové hoaxy jsou na ústupu a
jejich frekvence klesá,28 setkáváme se s nimi i dnes. Je dost možné, že jim čelíme ještě častěji, protože s nástupem sociálních sítí se hoax rozšířil i sem. Tomuto jevu se tak podařilo přetrvat navzdory pochybnostem až do současnosti.

1.3 Nepravdivé informace v mediálním prostoru
Při zkoumání shromážděného vzorku řetězových e-mailů ve druhé části této práce bylo zjištěno,
že významný podíl těch, které jsou v současnosti šířené, tvoří informace z různých internetových
článků, popř. jejich části nebo celé články, které pochází ze zdrojů, které často šíří falešné informace. Lze tedy říct, že současné hoaxy mohou v mnoha případech být provázány se zdroji, které
v mediálním prostoru šíří nepravdivé informace za jakýmkoliv možným účelem.
Miloš Gregor a kol. ve své knize Nejlepší kniha o fake news!!!!29 uvádějí jako příklad kauzu z roku
2016, která se týkala údajného zrušení písmena „Ř“ Evropskou unií. Tato zpráva se bleskově šířila
internetovým prostorem, objevovala se v audiovizuální podobě ve videích na YouTube, ale v textové podobě se objevila i jako řetězový e-mail. Její původ je ze satirického webu pravdivezprávy.cz, který okatě vydává falešné zprávy primárně za účelem pobavení. Tohoto hoaxu se však
poté později chytily i vážné zpravodajské servery a sdílel jej i jeden český senátor.
Výše uvedený příklad demonstruje fakt, že základem pro mnoho hoaxů jsou informace z nepravdivých zdrojů. Ty se označují jako dezinformace. Dezinformace je termín pro informaci, která
je nepravdivá nebo zavádějící a jejíž autor sleduje jediný cíl – úmyslně ovlivnit a zmanipulovat
příjemce.30 O satiru jako ve výše uvedeném příkladu jde velmi zřídka, často se jedná o záměrné
šíření dezinformací, které mnohdy může přerůst v propagandu.
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David Ferbrache, A Pathology of Computer Viruses, Londýn, 1992, s. 18-19.
Theresa HEYD, Email Hoaxes: Form, function, genre ecology, Düsseldorf, 2008, s. 4.
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Tamtéž, s. 5.
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Miloš GREGOR a kol., Nejlepší kniha o fake news!!!, Brno, 2018, s. 45-46.
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Podle Centra proti terorismu a hybridním hrozbám Ministerstva vnitra ČR31 se právě na dezinformační kampaň v současnosti zaměřuje propaganda cizí mocnosti. Tato kampaň spíše pracuje
s relativizací informací, jejich rozmělňováním a bořením struktury vnitro-společenské důvěry.32
Nelze s jistotou uvést potvrzené případy dezinformačních kampaní jiných mocností, v řetězových
e-mailech a hoaxech nashromážděných pro účely této práce se však z naprosté většiny objevuje
narativ, který spíše inklinuje k Východu a kritizuje západní mocnosti.
Ne vždy je však šíření dezinformací cílem propagandy jiných států, dezinformace lze nalézt i
v médiích, která, často dle svého vlastního vyjádření, preferují alternativní pohled na jimi pokryté
události. Zprávy, které jsou často vytrženy v kontextu, chybně formulovány nebo obsahují záměrně dezinformace, pocjázejí z různých zpravodajských serverů, na které se práce soustředí ve
své druhé části. 33
Dezinformace rozhodně není něčím, co by se objevilo až s nástupem internetu. V historii se užívaly především ve válečných konfliktech k oklamání protivníků a získání výhody. Samotné slovo
má svůj původ z ruského dezinformatsiya, které bylo použito v roce 1923 a po desetiletí jej využívala především zpravodajská komunita, dezinformační kampaně byly velice časté během studené
války.34
Druhý pojem, se kterým se v rámci nepravdivých informací v mediálním prostoru lze setkat
jsou misinformace. Jde o formu informace, které se přezdívá také „fáma“ a společně s dezinformací
mají společný nepravdivý obsah. Od dezinformací se misinformace liší tím, že jsou autory šířeny
bez vědomí, že se jedná o lež a jejich účelem není cíleně ovlivnit čtenáře.35

1.3.1 Fenomén fake news
V současné době se také často v mediálním prostředí místo výše definovaných termínů používá
označení fake news. Tento termín, který není přesně definovaný, se často prolíná s dezinformacemi a jeho původ sahá dalece do minulosti. Již v roce 1674 anglický král Karel II. vydal A Proclamation to Restrain the Spreading of False News, and Licentious Talking of Matters of State and
Government, tedy dokument, v němž bylo pro nepravdivé zprávy užito spojení „False News“.36 Co

31

Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám je odborné, analytické a komunikační pracoviště spadající pod
Ministerstvo vnitra České republiky, které se zaměřuje na bezpečnostní hrozby a dezinformační kampaně.
32
Dezinformační kampaně, Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám [online], dostupné z:
https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/dezinformacni-kampane.aspx, cit. 10. 2- 2020
33
Zde, s. 47.
34
Miloš GREGOR a kol. Nejlepší kniha o fake news!!!, Brno 2018, s.10.
35
Tamtéž, s. 8.
36
Iona ALLAN a kol., Fake News: A Roadmap, NATO Strategic Centre for Strategic Communications, Riga, 2018,
s. 14-15.

17

se přímo spojení fake news týče, to se poprvé objevilo na sklonku 19. století v USA, tedy v době,
kdy anglické fake začalo hovorově nahrazovat původní false.37
Co přesně však označuje pojem fake news? Podle Miloše Gregora nejde o nic jiného než dezinformace, pouze o nové, populárnější označení.38 Navzdory skutečnosti, že vícero zdrojů si vzájemně protiřečí, tato práce se bude opírat o vyjádření v průběžné zprávě parlamentu Spojeného
království z roku 2018, který na toto téma provedl rozsáhlý průzkum. Ve své snaze o definici
pojmu ‚fake news‘ uvádí vícero možností, které označuje.
Může jít buďto primárně o zcela vymyšlený obsah, popř. informaci, která byla upravena a bylo
s ní určitým způsobem manipulováno, často bývá zatraktivněna poutavým názvem. Také se užívá
pro označení podvodného obsahu, který se tváří, že pochází z jiného, spolehlivého zdroje, popř.
pro zavádějící obsah, který například prezentuje domněnku jako fakt. Mezi další významy, ve kterých se toto slovo používá, patří fakticky správný obsah, který je sdílen ve špatném kontextu
(např. titulek, který nesouvisí s obsahem článku), také pak satira či parodie, kdy smyšlené vtipy
jsou podávány, jako by šlo o pravdivé historky. Někteří pak tento pojem využívají pro označení
spolehlivého novinářského zdroje v případě, že se jim jeho obsah nelíbí či s ním nesouhlasí. 39
Mimoto pojem fake news může také zahrnovat manipulaci s videem, zvukem nebo obrazem.
Vzhledem k množství významů, které pod něj spadají, a vzhledem k tomu, jak moc se prolíná s pojmy dezinformace a misinformace, nelze zcela jasně určit, co konkrétně označuje právě tento pojem. Lze jím vyjádřit mnoho různých skutečností, proto britský parlament navrhuje vládě, aby jej
nepoužívala a místo něj bylo užíváno termínů misinformace a dezinformace.40

1.4 Mediální gramotnost seniorů a internet
Vzhledem k tomu, že se třetí část práce zaměřuje na věkovou skupinu seniorů a jejich vystavení
řetězovým e-mailům a hoaxům, je třeba zmínit, jaké zkušenosti s internetem senioři mají. Z posledního výzkumu Českého statistického úřadu z roku 2019 vyplývá, že internet za poslední 3 měsíce použilo 40,8 % lidí ve starobním důchodu. Co se konkrétních věkových kategorií týče, z populace ve věkovém rozmezí 55-64 let uvedlo 81,2 % respondentů, že za poslední 3 měsíce použili
internet, v kategorii 65-74 šlo o 52,1 % a ve věkové kategorii 75+ to poté bylo 18,6 %. 41
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V téměř polovině případů začali senioři nad 65 používat internet sami, bez pomoci jiné osoby.
Jejich vlastní děti je k němu přivedly v 15 % případů. Z internetových vyhledávačů senioři nejvíce
používají Seznam.cz, a to z 94 %. Senioři, kteří jsou na internetu aktivní, tak na něm nejčastěji
používají e-mail (97 %), čtou zprávy a vyhledávají informace. 46 % z populace starší 65 let používá sociální sítě. Průzkum Starci na netu poté došel k závěru, že internetová gramotnost seniorů
stále není na dostatečné úrovni, jelikož často reagují na zprávy, které se vydávají za oficiální web
jejich bankovní instituce. Jde tedy o nejvíce ohroženou skupinu, na kterou muže být cílen podvodný útok využívající přístup do internetového bankovnictví. 42
Ačkoliv tedy počet českých seniorů, kteří používají internet, neustále narůstá, jejich zkušenosti
s ním jsou oproti ostatním uživatelům horší. Podle René Szotkowskiho, jsou velmi ohroženou skupinou, na kterou by mělo být cíleno úsilí o zvýšení informovanosti o rizicích internetu.43
Co se mediální gramotnosti starší populace České republiky týče, v prosinci 2018 byl proveden
agenturou STEM/MARK kvantitativní výzkum mediální gramotnosti generace starší 50 let. Z tohoto výzkumu vyplynulo, že téměř třetina seniorů má nízkou mediální gramotnost, vysokou pak
jen pouhých 16 %. V této věkové kategorii je zásadní rozdíl především mezi pracujícími a seniory
ve starobním důchodu – vysokou mediální gramotností se vyznačuje 28 % pracujících, zatímco
důchodců jenom 12 %. V případě nízké mediální gramotnosti je poté poměr 18 % u pracujících ku
36 % u populace v důchodu. Za celkovou populací však senioři nezaostávají o tolik. Na stobodové
škále se skórem 37 mají o pouhé dva body méně, než je průměr celkové české populace.44
Co se mediální gramotnosti týče, starší generace na tom oproti těm mladším nejsou o tolik hůře,
prakticky ztrácejí pouze v technických znalostech. Výrazným vlivem tedy v tomto ohledu nebude
ani amatérštější používání internetu u seniorů, což vyplývá z průzkumu Starci na netu. Proč jsou
tedy senioři a starší generace tak náchylní k uvěření hoaxům a přeposílání řetězových e-mailů?
Napovědět může zpráva studia antropologického výzkumu Anthropicures, která přináší závěry
z hloubkových rozhovorů s osobami ve věku 55-79 let. Z té je zřejmé, že když senioři mluví explicitně o řetězových e-mailech, mohou k nim mít navenek spíše laxní postoj, nepovažují je za
hrozbu. Dotázaní však uvedli, že nepochybují o spolehlivosti varovných zpráv, které jim přijdou
od přátel. Zpráva poté přináší zjištění, že senioři mívají ovlivněné vnímání mediálních obsahů o
běhu světa, a aby se dle jejich názoru neopakovaly chyby z minulosti, mohou jisté informace přijímat spíše zkresleně.45
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2 Kvalitativní a kvantitativní rozbor řetězových e-mailů a
hoaxů
2.1 Shromažďování vzorku řetězových e-mailů a hoaxů
Řetězové e-maily a hoaxy jsou v českém internetovém prostředí dostupné vícero způsoby.
Jedním ze způsobů, kterými je lze získat, je jejich přímé obdržení od jejich původního příjemce,
popř. autora. Výhodou je, že daný e-mail je kompletně zachován, jeho struktury jsou stejné, a především často obsahuje i informace, jež automaticky doplní e-mailový klient, tzn. informace o počtu
přeposlání, popř. také mnohdy i konkrétní e-mailové adresy, na které byl e-mail v rámci jedné
rozesílací linie odeslán. Zásadní nevýhodou a často i těžko překonatelnou překážkou je však fakt,
že takový způsob získání e-mailu vyžaduje aktivní spolupráci recipientů se sběratelem, jelikož emailová schránka je soukromá a zprávy z ní mohou uvolnit pouze její vlastníci. Jde tak o poměrně
obtížnou a zdlouhavou metodu, při níž se mnoho shromažďovatelů může setkat s neúspěchem,
jelikož stojí primárně na kooperaci druhé osoby.
Shromažďováním řetězových e-mailů a hoaxů se však zabývají i veřejně přístupné databáze,
které se cíleně zaměřují na jejich publikování, někdy se označují také jako fact-checking weby.
V mezinárodním měřítku jde o servery jako např. hoax-slayer.com nebo factcheck.org. V České republice stojí za zmínku dva weby: hoax.cz a manipulatori.cz. Ty se aktivně věnují odhalování hoaxů, rozborům a ověřování jejich pravdivosti. Zároveň nabízejí širokou databázi nejrůznějších hoaxů, jež se jim za léta své existence podařilo nasbírat a poskytují je tak veřejnosti. Zároveň slouží
jako jeden z nejsnadnějších způsobů kontroly, zda e-mail, jenž adresát obdržel, je hoax či není.
Jejich výhodou je snadná dostupnost, nevýhodou však mnohdy neúplná datace hoaxu a často i
fakt, že původní forma zprávy nebývá vždy plně zachována. Navíc odtud nelze zjistit, zda daný
hoax ještě stále koluje nebo „vymřel“.
Další veřejně dostupnou metodou je zkontaktování soukromých shromažďovatelů, kteří získané e-maily nepublikují veřejně, avšak jsou ochotni je případně poskytnout. Tato metoda slouží
jako alternativa pro získání originálního znění zprávy, stinnou stránkou je však především obtížnost, se kterou lze tyto shromažďovatele nalézt.
K získání vzorku pro účely této práce bylo využito kombinace prvního způsobu se třetím a finální soubor nakonec čítá 184 e-mailů s požadovanými aspekty v jejich plném znění. Dva na sobě
nezávislí informátoři dobrovolně poskytli 39 e-mailů, které získali od 23. 10. 2017 do 17. 11. 2019.
Výjimkou jsou z toho 4 e-maily, které pocházejí z roku 2013 a týkají se prezidentských voleb
v České republice. Zbylých 145 e-mailů těmto účelům shromáždila anonymní skupina Čeští elfové,
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jež se zabývá bojem proti dezinformacím napříč různými komunikačními kanály46 a ochotně poskytla jimi zachycené hoaxy v rozmezí říjen-listopad 2019. Obrátit se na tuto skupinu mi doporučilo Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám Ministerstva vnitra ČR, které mnou bylo osloveno jako první na základě výzvy, kterou ministerstvo inzerovalo v roce 2017.47
Pro porovnání s jinými pracemi podobného zaměření, jichž tento rozbor místy využívá, a tím i
vytvořením představy o relativní velikosti získaného vzorku, Iva Šalplachtová pracuje ve svém
výzkumu s 153 e-maily,48 Theresa Heyd shromáždila 147 textů,49 vzorek Daniely Kozlové pak čítá
1238 e-mailů.50

2.2 Základní specifikace zkoumaného korpusu
Existují dva formáty, v nichž lze získané e-maily ukládat – HTML a ASCII. Kódování HTML je
výhodné v tom, že podporuje zobrazování určitých znaků, jež e-maily mohou obsahovat – tj. různé
fonty, barvy a velikosti písem nebo obrázky. Většina programů však HTML zobrazení nepodporuje, a to navzdory skutečnosti, že e-maily samotné jsou kódovány v HTML. Pro analýzu, zejména
tu kvantitativní, je mnohem praktičtější kódování ASCII. To zobrazuje pouze čistý text, bez jakékoli
možnosti jeho formátování. ASCII je pro většinu programů mnohem snadnější na zpracování,
proto mnohdy zobrazování HTML nepodporují. Celkově korpus obsahuje pouze 21 e-mailů kódované v jazyce HTML, zbytek, tj. 89 % veškerého materiálu, je zachován v jazyce ASCII, tedy bez
jakýchkoliv formátových značek. Vzhledem k tomu, že všechny e-maily, jež byly získány od Českých elfů, byly formátovány v ASCII a nejde tedy o materiál přímo ze zdroje (tím je e-mailová
schránka příjemce), není možné činit příliš relevantní závěry, které by se týkaly kódování, kterým
jsou e-maily šířeny.
Řetězové e-maily velice často obsahují přílohy různého charakteru. V uvedeném počtu e-mailů
není uvedeno 40, jejichž příloha nebyla zachována, nedaly se využít, proto byly ze vzorku tyto emaily vyřazeny. Dalších 41 e-mailů, které se v souboru nacházejí, přílohu obsahuje. Přílohami řetězových e-mailů se tato práce podrobněji zabývá v části 2.9 (s. 50).

46

Čeští „elfové“ potírají dezinformace a propagandu. Jsou mezi nimi lékaři i vojáci, Aktuálně.cz [online], dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/cesti-elfove-rusti-trollove-dezinformace-propaganda/r~93a60ad0db6b11e89de10cc47ab5f122/, cit. 13. 2. 2020.
47
Muslimové smí jíst ženy, lžou hromadné e-maily. Dezinformace útočí na seniory, jsou nejzranitelnější, Aktuálně.cz [online], dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/muslimove-jedi-zeny-lzou-hromadne-e-mailydezinformace-utoci/r~d76b78ce408811e7bdee002590604f2e/, cit. 7. 10. 2019.
48
Iva ŠALPLACHTOVÁ, Řetězové e-maily jako forma politické propagandy, Praha, 2019, Bakalářská práce, Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Katedra marketingové komunikace a Public Relations, s. 3.
49
Theresa HEYD, Email Hoaxes: Form, function, genre ecology, Düsseldorf, 2008, s. 27.
50
Dana KOZLOVÁ, Kvalitativní analýza fenoménu internetových řetězových dopisů, Praha, 2019, Bakalářská
práce, Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Katedra mediálních studií, s. 4.
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5 obsažených e-mailů je ve slovenském jazyce, dva v angličtině, zbytek souboru tvoří e-maily
v češtině. To naznačuje, že nejde o lokální problém, ale že e-mailové hoaxy existují i v zahraničí –
časté je propojení českého prostředí primárně se Slovenskem; některé e-maily jsou sice vydávány
za české, avšak obsahují slovenské výrazy, díky nimž lze rozeznat, že přišly ze zahraničí a prošly
místními modifikacemi nebo že jejich autorem není rodilý Čech. To samé bylo zpozorované v řádově jednotkách případů obráceně – text se tvářil, jako by pocházel ze Slovenska, avšak jeho forma
minimálně vzbuzuje pochybnosti o tomto původu, jako např. níže uvedený příklad (Obrázek 1).
Ten zobrazuje snímek obrazovky z prezentace nazvané PREZIDENT ZEMAN – Přišlo ze Slovenska.
Slovenština však variantu „české“ nezná, používá koncovku -ej.). Myšlenku, že e-mailové hoaxy
jsou globálním jevem potvrzuje množství odborných prací na toto téma, např. výzkum Theresy
Heyd (2008).51

Obrázek 1.

51

Theresa HEYD, Email Hoaxes: Form, function, genre ecology, Düsseldorf, 2008.
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2.3 Frekvenční analýza řetězových e-mailů a hoaxů
Frekvenční analýza je typ rozboru, jenž spadá do většího celku, tj. obsahové analýzy. Tu lze nejlépe
popsat na základě definice Bernarda Berelsona: „Obsahová analýza je výzkumná technika pro objektivní, systematický a kvantitativní popis zřejmého obsahu komunikace.“52 Od kvalitativní analýzy
ji tak obecně odlišuje především právě její objektivita, systematičnost a práce s danými diskurzy
a výsledky jako daty.
Obsahová analýza má své nevýhody. Patří mezi ně především fakt, že jde o poměrně reduktivní
typ rozboru – tedy že nehledí na kontext. Získaná data jsou pouze holá slova či fráze, nehledí na
jejich význam, kolokace ani jemné nuance mezi nimi. Sociologové se zároveň přou o její objektivitě, někteří tvrdí, že první krok pro její provedení, tj. kodifikace textů, je vysoce subjektivní a
výsledná data tím pádem nejsou příliš spolehlivá, alespoň v určitých případech.53 Faktorem, který
frekvenční analýzu komplikuje, je také samotný český jazyk – vzhledem k tomu, že čeština zahrnuje skloňování a ohýbání slov, nalézt nejfrekventovanější slova vyžaduje víc než jenom pouhé
vypsání daného počtu nejčastěji se vyskytujících výrazů.
Vzhledem k vysoké časové náročnosti obsahové analýzy a potřebě hlubších znalostí sociologické praxe se tato práce zaměří pouze na jednoduchou frekvenční analýzu textů. I přes výše uvedené slabiny a nevýhody obsahové analýzy, je její podtyp, tedy frekvenční analýza, vhodným nástrojem pro nalezení slov, jež určují téma zkoumaného textu. Spíše než pro nalezení nových struktur je uplatnitelná pro potvrzení tematického propojení vytvořeného textového celku.

2.3.1 Postup frekvenční analýzy
Při aplikaci frekvenční analýzy byl postup následující. Nejdříve byl ze všech nashromážděných
e-mailů sestaven velký „základový korpus,“ očištěný od informací ze záhlaví, jako jsou např. informace o odesílateli, příjemcích těchto textů, počtu přeposlání nebo z jaké e-mailové služby byla
zpráva odeslána. Jak bylo uvedeno v části 2.1, tento korpus obsahuje 184 textů, jež se dohromady
skládají z 101 786 slov. Tento korpus ve formátu .txt a kódování ANSI byl zpracován programem
COOA, jenž obsahuje funkci pro spočítání frekvence slov v souboru. Následně bylo určeno, že pro
celkový korpus postačí do analýzy zahrnout 10 nejfrekventovanějších slov – větší množství by
nemuselo nutně být relevantní pro takto tematicky rozmanitý korpus. Z nejfrekventovanějších
slov byl vybrán trojnásobek požadovaného množství slov, a to z důvodu, že čeština má ohebná
slova. Následující postup byl takový, že slova byla zredukována na slovní základy neboli lemmata.
Posléze byla zjištěna frekvence všech podstatných a přídavných jmen z korpusu, jež mají shodné
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Bernard BERELSON, Content analysis in communication research, Glencoe, 1952.
Martin HÁJEK, Čtenář a stroj – Vybrané metody sociálněvědní analýzy textů, Praha, 2014, str. 26.
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jak lemma, tak i význam, výsledky byly zapsány do tabulky a součet všech hodnot pro daný slovní
základ byl výsledkem, který byl určující pro sestavení finálního frekvenčního slovníku.
Při zpracovávání frekvenčního slovníku, tj. seznamu nejčastěji se vyskytujících slov daném korpusu, bylo třeba také určit, jaká slova jsou pro frekvenční analýzu relevantní. Nejčastěji se vyskytující slova v celém korpusu jsou totiž a, v, se, na a je, tedy slova, která neindikují žádné téma a
postrádají věcný význam. Všech 30 vybraných slov, z nichž byly posléze odvozeny jejich základy,
spadalo do slovního druhu podstatných jmen. Zároveň však bylo nutné zvolit slova jednoznačného
významu, která mohou jasně indikovat téma. Mezi ta s častým výskytem patří slova jako rok,
všichni, všechny, kč nebo tisíc atd. Slova, jež označují čas, množství nebo jednotky tak byla vynechána pro jejich irelevantnost, jelikož nemají výpovědní hodnotu pro téma textu. Výsledný frekvenční slovník tak tvoří pouze plnovýznamová podstatná jména.
Následující podkapitoly se zaměřují na výsledky frekvenční analýzy řetězových e-mailů a jejich
stručný rozbor.

2.3.2 Výsledky frekvenční analýzy základového korpusu
Výsledky frekvenční analýzy celého základového korpusu (Tabulka 1) demonstrují skutečnost,
že frekvenční analýza není plně uplatnitelná na korpus, jenž není tematicky konkrétně vymezen.
Ačkoliv totiž všechny jeho položky spadají do kategorie dezinformační e-maily, hoaxy, témata,
jimiž se zabývají, se diametrálně liší. Z tabulky níže nelze vyvodit jakékoli závěry týkající se tématu
nebo častých struktur zkoumaných e-mailů, jelikož slova, která se v ní vyskytují, nemají mnoho
společného. Dalo by se polemizovat o tom, že slova jako Evropa54, stát, země, Praha a ČR vyjadřují místa a tím by teoreticky mohla indikovat místní struktury v textu, ale bez širšího kontextu
je nelze blíže interpretovat. To znamená, že frekvenční analýza neslouží k přesné definici nové
skutečnosti. Je spíše orientačním nástrojem k vlastnímu určení nových poznatků.
Získané e-maily tak byly zpracovány do tabulky, jež zahrnuje mimo jiné i kategorii „Téma“. Poté
bylo zjištěno, jaká témata jsou v e-mailech nejvíce zastoupena. Pro tabulku s kompletním přehledem zastoupených témat v korpusu vizte Přílohu 1. Následně byly zvoleny 4 nejčastěji se opakující
narativy – tj. česká politika55 (52; číslo v závorce udává počet zastoupení daného tématu), migrace
(39), EU (31) a historie (25). Narativ elity nebyl použit kvůli jeho častému překrývání s předchozími narativy. Pro úplnost byla pro frekvenční analýzu zvolena témata senioři (6) a zdraví (5), pro
ukázku frekventovaných výrazů v apolitických strukturách. Vzhledem k malému počtu vzorků,
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Konkrétní analyzované výrazy z jednotlivých korpusů budou po zbytek práce vyznačeny tučným písmem.
Pro názvy témat, které označují jednotlivé narativy, bude po zbytek práce užíváno vyznačení kurzívou.
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Tabulka 1 Tabulka ukazující 10 nejfrekventovanějších podstatných jmen (a dvou zkratek) v základovém korpusu.

které by do těchto kategorií spadaly, však bude analýza mít jen pouze orientační charakter a nelze
z ní vyvozovat mnoho závěrů.
Jediné, co z výsledků pro základový korpus vyčnívá, je slovo děti, které je v nashromážděném
vzorku 3. nejčastější. V analýze nejfrekventovanějších výrazů v následujících podkapitolách se
však vyskytuje nejvýše až jako 8. nejčastější slovo, konkrétně v e-mailech s tématem Evropské
unie – ve zbylých se sice vyskytuje, ale v mnohem menší míře. Jako jediné podstatné jméno se tedy
v podrobněji zkoumaných narativech nevyskytuje alespoň jednou mezi 5 nejčastějšími slovy.
Tento fakt naznačuje, že slovo děti je tak ve větší míře než ostatní (např. slovo Evropa výrazně
převažuje v tématu EU, slovo migrant zase v tématu migrace) zastoupeno v e-mailech vyváženě
napříč různými tématy.
Jak již bylo zmíněno, frekvenční analýza neslouží k okamžitému určení nových poznatků. Z vysoké četnosti výskytu tohoto slova v různých tématech si lze však odvodit, že řetězové e-maily a
hoaxy se ve větší míře zmiňují právě o dětech, ať už pojednávají o jakémkoliv tématu. Jde však o
velice zobecnělé tvrzení a nelze jej aplikovat tak, že v každém řetězovém e-mailu se nutně musí
objevit tvar slova děti. Celkových 244 výskytů tohoto slovního základu z celkového počtu 100 107
slov totiž představuje pouze 0,22 % z celého korpusu. V případě, že se však toto slovo v e-mailu
objeví, z analýzy typu KWIC (Keywords in context), provedené v programu COOA na konkrétním
výrazu děti, jež je nejčastěji se vyskytujícím tvarem tohoto slova v celém korpusu (96 výskytů),
vyplývá, že se toto slovo nejčastěji objevuje společně se slovem naše ve slovním spojení naše děti
(Obrázek 3). Toto spojení může ve čtenáři vyvolávat pocit pospolitosti a soudržnosti, na jejichž
vytvoření hoaxy často cílí.

Obrázek 2 Snímek obrazovky z programu COOA, analýzy KWIC, konkrétně nejčastějších slov na pozicích 1. – 6. slova
před hledaným výrazem. Zvýraznění ukazuje tři nejčastější výrazy, která se vyskytují na první, tedy nejbližší pozici od slova
děti. Slovo naše má nejvyšší relativní četnost ze všech (udávána v číslech v závorce).
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2.3.3 Výsledky frekvenční analýzy korpusu s tématem „česká politika“
Všech 52 e-mailů, jež spadaly do tématu česká politika, bylo zpracováno opět do jediného rozsáhlého korpusu a následně v programu COOA analyzováno na základě frekvence jednotlivých slov.
Celý korpus je mnohem kratší než základový, tento čítá pouhých 14 397 slov (průměrně 277 slov
na jeden text), tedy výsledky frekvenční analýzy (Tabulka 2) pravděpodobně nejsou natolik vypovídající. Počet uvedených výrazů byl stanoven na osm.
Z výsledků vyplývá, že nashromážděné e-maily obsahující tento narativ z většiny reflektují
soudobý stav a pojednávají o tématech, jež ve zkoumaném období (primárně tedy říjen-listopad
2019) skutečně hýbala českou politickou scénou. Je zřejmé, že e-maily se zaměřují především na
konkrétní osoby a politické strany. Nejčastějším podstatným jménem v celém korpusu je příjmení
premiéra Babiše, jenž byl v té době velice výraznou osobou. Soudobost narušuje snad jen příjmení
exprezidenta Havla na třetím místě, jenž stále zůstává cílem útoků mnoha hoaxů. Sedmým a
osmým nejčetnějším výrazem jsou názvy v té době opozičních politických stran ODS a Česká pirátská strana. Až na zkratku ČR na pátém místě, zbylé výrazy nemají konkretizující charakter.
Lidé, druhý nejčastěji se vyskytující výraz, je poměrně obecný, vláda a prezident jsou pojmy tradičně spojené s politikou.
Co se potvrzení tematického propojení e-mailu ve složeném korpusu týče, slovo ČR indikuje
české prostředí a politické pojmy, stejně tak jména politiků nebo politické strany potvrzují, že
zkoumaný korpus se zabývá politickým prostředím. Frekvenční analýza v tomto případě tedy potvrdila správnou vymezenost vložených e-mailů a vyznačila nejvýraznější pojmy, které se v ní vyskytují.
Provedení KWIC analýzy je v tomto případě vhodné pro obě příjmení politiků i politické strany,
jelikož výsledky, tj. nejčastější slova v jejich okolí, mohou naznačit způsob, jakým takto konkrétní
subjekt e-maily vykreslují – pozitivně nebo negativně. V okolí příjmení Babiš se však vyjma křestního jména Andrej nevyskytují slova, která by o něčem vypovídala. O slově proti, tedy druhém
nejčastěji se objevujícím v okolí bez širšího kontextu, nelze říct, zda by mohlo mít pozitivní, či negativní význam. Za zmínku stojí snad jen spoluvýskyt spojení sudetských Němců, které se v okolí
objevuje nejčastěji ve vzdálenosti 5 a 6 slov od zadaného výrazu. Pro snímek obrazovky z analýzy
KWIC pro výraz Babiš vizte Přílohu 2.

Tabulka 2 Tabulka ukazující 8 nejfrekventovanějších podstatných jmen v korpusu s tématem česká politika.
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Obrázek 3 Snímek obrazovky z programu COOA a fuknce KWIC, ukazující slova s nejvyšší relativní četností před tvarem
jména Havel. Slova v rámečcích mají převážně negativní konotace.

V případě jména Havel jsou výsledky analýzy KWIC v kontextu pozitivní/negativní lépe interpretovatelné. V okolí zadaného slova se vyskytují zabarvená označení, ve všech případech jde o
slova s negativním vyzněním. Přestože není znám jejich širší kontext, vyšší četnost, se kterou s
vyskytují, napovídá, že jde o výraznější trend minimálně části zkoumaného korpusu.
Mimo negativní vyznění některých výrazů poté stojí za zmínku také spojení se slovem migrant,
záporně jej pak vykreslují slova jako šašek, alkoholik nebo nepřijatelný. Výsledky funkce
Keywords in context jsou znázorněny na Obrázku 4.
Při použití funkce KWIC na politickou stranu ODS (Příloha 3) mezi nejčastěji vyskytující se
slova před zadaným výrazem patří např. politická strana ČSSD. Co se vykreslení této politické
strany (ODS) týče, negativní konotace by mohly mít výrazy válka, kradou, nelegitimní, penězovody nebo hejno, nejde však o natolik silné výrazy nebo direktivní označení, aby šlo s jistotou
určit, že je tato strana v e-mailech vykreslena negativně. K podobnému zjištění lze dojít i u politické strany piráti (Příloha 4), kde relevanci nalezených slov ubližuje spíše nízký počet zkoumaných výrazů (pro výraz piráti to je 11). Slova jako zlo a zradili indikují záporné vyznění, bez kontextu, navíc při malém množství zadaných dat, z nich nelze vyvodit obecně platné závěry.

2.3.4 Výsledky frekvenční analýzy korpusu s tématem „EU“
Korpus s tématem EU byl sestaven z celkového množství 31 e-mailů, které dohromady čítají
24 810 slov. Výsledky frekvenční analýzy jsou znázorněny v Tabulce 3 (viz níže).

Tabulka 3: 9 nejfrekventovanějších podstatných jmen v korpusu s tématem EU.
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Frekvenční analýza e-mailů s tématem Evropská unie tematické propojení úspěšně potvrzuje.
Slova soud, právo, stát určují právně politické prostředí, které EU představuje, výrazy Evropa a
EU poté konkrétně specifikují zaměření na EU a Evropu samotnou. Výrazy azyl a migrant naznačují úzké propojení s evropskou migrační krizí. Také se zde s poměrně vysokou frekvencí objevuje, jako v jediné blíže zkoumané specifické kategorii, slovo děti. Výrazně za to může přítomnost
hoaxu o norském Barnevernetu, který obsahuje 2709 slov a jde o kompletní kopii článku56 z dezinformačního webu Rukojmí.cz, ve kterém se slovo děti vyskytuje hned 34x.
Oproti české politice neklade téma Evropské unie takový důraz na konkrétní subjekty, jako
spíše na zdůraznění místních struktur a časté skloňování právních pojmů (soud, právo). Výjimkou jsou slova azyl a migrant, která se váží k uprchlické krizi. Uplatnění funkce KWIC na tyto
pojmy však není nezbytné, jelikož se tím zabývá podkapitola 2.3.5. Výrazy nacházející se v okolí
těchto slov tím pádem mohou vyžadovat větší nutnost znalosti kontextu. Lze však využít už samotného spojení s tématem EU, z čehož lze vyvodit, že problematika migrace je v hoaxech na dané
téma velice často spojována právě s Evropskou unií a naopak, což dokazují výsledky v následující
podkapitole.

2.3.5 Výsledky frekvenční analýzy korpusu s tématem „migrace“
Pro korpus složený z e-mailů na téma migrace bylo zvoleno jako reprezentativní výsledek frekvenční analýzy 8 pojmů, o jeden méně než u tématu EU, což bylo zapříčiněno shodou mezi 8. a 9.
nejfrekventovanějším pojmem. V tomto případě se korpus skládá z 20 025 slov a výsledky jsou
zaznamenány v Tabulce 4 (viz níže).
Zde se potvrzuje úzké provázání s tématem EU a Evropou. V obou kategoriích zároveň, tedy
migrace a EU bylo zařazeno 13 e-mailů. Korpus s tématem migrace však obsahuje celkem 39 emailů na toto téma. Tematicky tento korpus vymezují výrazy migrant a azyl na druhém a třetím
místě. Nejčetnější Evropa naznačuje úzké spojování Evropy a migrace napříč hoaxy na toto téma.

Tabulka 4: 8 nejfrekventovanějších podstatných jmen v korpusu s tématem migrace.
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Po devíti letech Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku vynesl rozsudek; norská sociální služba Barnevernet porušila práva matky a dítěte. Bude to zvrat v kauze Evy Michalákové, které tak byli odebráni její dva synové v roce 2011?, Rukojmí.cz [online], dostupné z: http://www.rukojmi.cz/clanky/zahranicni-politika/8951-po9-letech-evropsky-soud-pro-lidska-prava-ve-strasburku-vynesl-rozsudek-norska-socialni-sluzba-barnevernetporusila-prava-matky-a-ditete-bude-to-precedent-v-kauze-evy-michalakove-ktere-tak-byly-odebrani-jeji-dvasyny-v-roce-2011, cit. 26. 10. 2019.

28

Obrázek 4 Snímek obrazovky z programu COOA, funkce KWIC, znázorňující nejfrekventovanější slova před výrazem migrant. Slova v rámečku naznačují negativní/odmítavý postoj, popř. jej naznačovat mohou.

Výrazy země a stát mají opět funkci místního určení, soud a EU indikují souvislost s právními
systémy Evropské unie, a nakonec výskyt pojmu ČR může znamenat, podobně jako Evropa, spojování právě České republiky s migrací.
Zaměříme-li se konkrétně na slovo migrant, které se často vyskytovalo i v korpusu EU, tak ačkoliv jde o poměrně obecné označení (na rozdíl od příjmení konkrétních osob a názvů politických
stran, jako tomu bylo v tématu česká politika), díky jeho vyšší frekvenci je možné pomocí funkce
KWIC dosáhnout o něco relevantnějších a více vypovídajících výsledků (Obrázek 5). Mezi nejčastějšími nalezenými výrazy, které se vyskytují na různých pozicích před slovem migrant, se objevují slova, která mají hodnotící charakter nebo mohou vyjadřovat buď záporné či odmítavé stanovisko vůči danému výrazu. Sporná jsou slova nelegální, nelegálními, u nichž je třeba znalosti
širšího kontextu. Zbylá slova mají spíše neutrální charakter, naopak slova s pozitivní konotací se
ve výsledcích nenacházejí (pro zhodnocení slova dobře je třeba znalosti širšího kontextu).

2.3.6 Výsledky frekvenční analýzy korpusu s tématem „historie“
Mnoho zpracovaných e-mailů se kromě aktuálních politických témat zabývá také otázkami historie a alternativních výkladů minulosti. Těchto e-mailů je v analyzované databázi 25 a celkem čítají
17 505 slov. Průměrně má tedy jeden zkoumaný e-mail v této kategorii 700 slov, tedy o 432 více,
než byl průměr pro téma česká politika. Hoaxy, které řeší historii, jsou tak obsáhlejší a nejspíše
mnohem podrobnější, navíc obsahují velké množství doslovných kopií kompletních dezinformačních článků z internetu.

Tabulka 5: 8 nejfrekventovanějších podstatných jmen v korpusu s tématem historie.
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Z frekvenční analýzy tohoto korpusu (Tabulka 5) vyplývá, že její zaměření je mnohem více lokální, než tomu bylo např. v případě migrace. To dokazují dva nejfrekventovanější výrazy, tj.
Praha a Československo. Po české politice jde o druhé téma, kde lze pozorovat časté zaměření
na konkrétní osoby, v tomto případě Jaromíra Nohavicu a opět Václava Havla, tedy osobnosti,
které se mimo jiné výrazně projevovaly v moderních dějinách. Zbylá slova pak pomáhají přesněji
vymezit téma, armáda se pravděpodobně pojí s výrazem válka, jež se nejspíš pojí s druhou světovou válkou, tedy historickou událostí. Lidé je obecným výrazem bez výraznější konkretizace,
prezident se poté může vázat ke jménu Havel nebo ke klasickému popisu politické funkce. Hlavním výrazem, které potvrzuje tematickou soudržnost korpusu, bude ale pravděpodobně Československo, mimo místní označení jde také o název dnes již neexistujícího státu a z jeho četnosti
lze vyčíst, že mnoho hoaxů zabývajících se historií bude řešit právě Československo a jeho minulost.
Co se konkrétních výrazů a slov v jejich okolí týče, uplatnění funkce KWIC na slovo válka (příloha 5) potvrzuje domněnku, že nejčastěji se odkazuje právě na světovou válku, v menší míře se
tento výraz objevuje také ve spojení vlastenecká válka. Praha se poté nejčastěji objevuje v kontextu s jejím bombardováním, které se také váže ke druhé válce (Příloha 6). Výraz Československo poté reflektuje také modernější dějiny, mezi nejčastější výrazy ve spojení s ním patří okupace
a především Koněv (Příloha 7). Historické hoaxy tedy také reflektují události, jež hýbou soudobým společenským děním – v tomto případě jde o otázku sochy ruského maršála Ivana S. Koněva
v Praze, která právě v době shromažďování e-mailů byla aktuální a medializovaná.
Zatímco funkce KWIC u místních označení je vhodná k určení vazby místa na konkrétní událost,
u jmenovitých osob je díky ní možné lépe specifikovat obraz, jaký o daném člověku zkoumaný text
utváří. Na Václava Havla se zaměřovaly e-maily již v tématu česká politika, v případě historie se
mezi slovy před výrazem Havel objevuje pejorativní označení mlok (Příloha 8), jinak však z výsledných slov nelze s jistotou určit, jak jej hoaxy s historickým tématem vykreslují (ačkoliv to lze
odtušit z tématu české politiky). Druhé jméno, které figuruje mezi nejčastěji skloňovanými slovy
v hoaxech, jež se zaměřují na historii, je příjmení zpěváka Jaromíra Nohavici. Ani v jeho případě
nelze s jistotou říct, zda je v e-mailech vykreslován pozitivně či negativně (Obrázek 6). Např. slovo
jedinečný může vyvolávat dojem, že zkoumané e-maily o něm pojednávají v pozitivním duchu,
podobně tak familiární oslovení Jarek, na druhou stranu slova jako práskačem, nudnou, starou,
vybledlou mohou mít opačný význam a bez kontextu je nelze s jistotou zařadit ani do jedné z nabízených kategorií.
Z toho lze vyvodit, že historické téma nutí autory hoaxů zohledňovat jisté reálné historické
skutečnosti i navzdory faktu, že se ve svých textech často snaží historii alternovat a různými způsoby ji upravovat. Ačkoliv tedy svými texty často různé osobnosti otevřeně napadají, pouze na
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Obrázek 5 Snímek obrazovky z programu COOA, funkce KWIC, znázorňující nejfrekventovanější slova před výrazem
Nohavic- v korpusu historie.

základě funkce KWIC to nelze objektivně posoudit, jelikož slova s daným člověkem v textu spojená
nemají natolik samozřejmou vypovídací hodnotu.

2.3.7 Výsledky frekvenční analýzy korpusu s apolitickými tématy
Jelikož všechna výše uvedená témata se z větší či menší míry týkají politiky, byla pro úplnost provedena i frekvenční analýza e-mailů s tématy senioři a zdraví. Téma senioři bylo vybráno především pro jeho souvislost s třetí částí této práce, téma zdraví je pak vnímáno nejvíce apoliticky, a
tudíž slouží jako vhodný zástupce témat bez politických struktur. Oba nashromážděné korpusy
jsou však velice krátké, korpus senioři se skládá ze 6 textů a dohromady čítá 3146 slov, korpus
zdraví je pak ještě o 1 e-mail kratší a obsahuje 2204 slov. Proto je třeba připomenout, že výsledky
analýzy (Tabulka 6) u těchto dvou témat nemají relevantní vypovídající hodnotu a slouží pouze
jako orientační nastínění potenciálního trendu v e-mailech s těmito tématy a pro potvrzení tematického vymezení.
U korpusu se zaměřením na zdraví se s nejvyšší frekvencí vyskytují tvary slova mozek, především od něj odvozené přídavné jméno mozkový/á. Samotné slovo zdraví má frekvenci nižší, zapříčiněno to může být širokou tematickou vymezeností získaných e-mailů. Častý výskyt spojení
mozková mrtvice bude s největší pravděpodobností důsledek faktu, že v tematickém korpusu se
nacházejí dvě verze šířeného hoaxu, jenž se zaměřuje právě na mozkovou mrtvici. S tím souvisí
pravděpodobně také vyšší četnost slova krev, jelikož tento hoax radí bodnout postiženého jehlou
do konečků všech prstů na rukou, aby vytekla právě kapka krve, což podle tohoto návodu mrtvici
zastaví. Text jedné ze dvou verzí je uveden v Příloze 9.
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Tabulka 6 Reprezentativní výslednky frekvenční analýzy pro korpusy s tématy senioři a zdraví.

Frekvenční analýza u korpusu s tématem zdraví, tedy tématem, který v základním smyslu není
politické, pouze potvrzuje vzájemnou tematickou spojitost analyzovaných textů. Frekvence konkrétních slov poté závisí na specifickém zaměření daného e-mailu (záření pochází primárně z emailu o jeho škodlivosti na lidský organismus). Pro nalezení hlubších struktur nebo vyskytujících
se trendů by byl potřebný korpus s větším množstvím analyzovaných textů.
V e-mailech na téma senioři se nejčastěji vyskytují podstatná jména, která potvrzují tematické
vymezení korpusu a také zaměření právě na tuto věkovou skupinu, konkrétně důchod a senior.
Slova život a zdraví, jež se v textech vyskytují v menší míře, indikují, že tyto texty se budou otírat
o podobné téma jako texty z předchozí analýzy (ačkoliv v kategorii zdraví a senioři společně se
nenachází žádný e-mail). Strana je obecné označení, které nelze bez kontextu lépe uchopit, zajímavý je však opět relativně častý výskyt příjmení Andreje Babiše. Přesto jde o pouhých 10 výskytů z celkového množství 3146 výrazů, což představuje jenom zhruba 0,3 % ze všech slov, proto
by uplatnění funkce KWIC o ničem nevypovídalo.

2.3.8 Shrnutí závěrů frekvenční analýzy
Uplatnění frekvenční analýzy na celý základový korpus ukázalo, že pokud není analyzovaný
text jasně tematicky vymezený, výsledky frekvenční analýzy nemusí přinést informace, se kterými
by bylo možné smysluplně naložit při vyvozování dalších poznatků. Jedinou potenciálně přínosnou informací může být vysoký výskyt slova děti napříč celým korpusem, které může indikovat,
že řetězové e-maily se o dětech zmiňují s mnohem vyšší konzistencí než o zbylých nejčastěji používaných termínech napříč celým korpusem.
Jelikož však ze slov, která se vyskytují nejčastěji v celkovém korpusu, nelze mnoho vyčíst, emaily byly rozděleny do několika kratších korpusů na základě témat. Největší vypovídací hodnotu,
co do možnosti nalezení potenciálních struktur, má pravděpodobně korpus s nejčastěji zastoupeným tématem, tedy česká politika. Zde na základě frekvenční analýzy vyplynulo, že e-maily se týkají primárně specifických témat, která jsou v době životnosti hoaxu relevantní a aktuální.
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Zároveň, po použití funkce Keywords in context (KWIC) byly nalezeny vzorce indikující záporný
postoj vůči Václavu Havlovi, jenž se v hoaxech o české politice stále vyskytuje často.
Analýza korpusů EU a migrace zase naznačila úzké vzájemné propojení obou témat, jelikož výsledky obou rozborů obsahují shodná klíčová slova jako např. Evropa nebo migrant. Jedinou
hlubší strukturou, kterou z výsledných výrazů vyčíst, je pravděpodobně většinově odmítavý postoj vůči migrantům, což bylo odvozeno na základě analýzy KWIC slova migrant v korpusu na
téma migrace.
V případě korpusu na téma historie se ukázalo, že nejčastější je v daném případě výskyt narativu, jenž se týká druhé světové války – často jde o bombardování Prahy, popř. světovou válku
v obecném smyslu. Druhým častým historickým obdobím, na které se tyto hoaxy zaměřují, je období socialismu v Československu. Zde je naznačeno také možné odkazování na témata a události,
jež jsou v době šíření e-mailu aktuální – což lze demonstrovat na častém výskytu jména Koněv
v okolí slova Československo, což bylo zjištěno po uplatnění funkce KWIC. Konkrétně se pak
s vyšší frekvencí zmiňují jmenovitě o Jaroslavu Nohavicovi a Václavu Havlovi, na základě slov
v okolí těchto jmen však nebylo možné určit, v jakém světle tyto osobnosti získané hoaxy vykreslují.
Na závěr byla provedena frekvenční analýza textů s apolitickými tématy, která slouží pouze
k potvrzení apolitičnosti těchto témat, na základě malého obsahu zpracovaných korpusů z ní však
nelze vyvozovat validní závěry. Zejména u korpusu zdraví to je patrné, jelikož nejčastější slova
v malém množství získaných e-mailů na toto téma nezahrnují žádné, které by vyvolávalo konotace
s politikou nebo současným společenským děním. U korpusu senioři je to poněkud sporné, především kvůli výskytu jména Andreje Babiše, zde analýza spíše jenom potvrdila správnost tematického vymezení daného korpusu.

2.4 Typografie řetězových e-mailů a hoaxů
Jak je uvedeno v části 2.2 tohoto textu, zkoumaný základový korpus obsahuje pouze 21 e-mailu
v kódovacím jazyce HTML, což vytváří menší prostor pro relevantní typografický rozbor řetězových e-mailů, jelikož kódování ASCII nezanechává originální grafickou podobu e-mailu.
Zohledníme-li však pouze e-maily zachované v HTML, pak vyčnívá především fakt, že z 21
zkoumaných e-mailů celkem 15 v nějaké podobě využilo změny barvy písma. Jde tedy o 71 % emailů v kódování HTML, které využívají barevné diferenciace v textu. Za zmínku stojí také to, že
pokud bychom vzali v potaz e-maily v HTML, které neobsahují přílohu (např. prezentaci, video
nebo obrázek), což v tomto kódování představuje 11 e-mailů složených pouze z textů, pak 100 %
těchto textů uplatňuje různé barvy fontů.
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Zhruba polovina, konkrétně 7 e-mailů, je napsána kompletně ve fontu jiné barvy než klasické
černé, popř. se celý text skládá z větší kombinace barev. Pokud tomu tak je, většinou text aplikuje
1 až 3 barvy napříč celým textem, výjimkou je řetězový e-mail s názvem Životopis (Příloha 10),
který je barevný celý a objevuje se v něm 6 různých barev fontů vyjma automatické černé. Až na
tuto výjimku se v textu střídají maximálně tři barvy, časté jsou ale i e-mailové hoaxy, jež jsou napsány celé v jedné barvě, např. modré.
Zbylých 8 textů poté využívá odlišnou barvu fontu zpravidla pro odlišení věty, odstavce nebo
jejich částí, jinak převládá automatická černá barva (Příloha 11). Zvláštním typem barevného odlišení části textu je pak také zvýraznění, které se však nevyskytuje tak často, hlavně z toho důvodu,
že ne každý e-mailový klient tuto grafickou úpravu podporuje. Jako příklad je uveden e-mail Zajímavé poznatky z Řecka (Příloha 12).
Některé e-maily, jež se zachovaly ve formátu HTML, také využívají různých typů písma. Lišící
se fonty jsou však zastoupeny v mnohem menších míře, jde o třetinu e-mailů v kódování HTML.
Zde je vhodné uvést, že žádný e-mail není psaný kompletně v jednom fontu, který není klasický,
nýbrž nejčastěji je prokládán právě ten základní font s odlišným, který nabádá ke zvýšení pozornosti. V některých případech je také část e-mailu psaná jiným fontem odlišná i velikostí písma,
které je buď větší nebo menší než zbytek textu. E-mail Dopis – přečti a přepošli. Máš to na vlastní
OČI (Příloha 13) ukázkově kombinuje všechny výše uvedené grafické odchylky – liší se barvami,
využívá většího množství písem a určitá slova jsou zvýrazněna tak, že jsou větší než zbytek textu.
Je tedy škoda, že získaný vzorek e-mailů v originálním formátu není větší, jelikož na základě
takto početně omezeného vzorku nelze vyvodit příliš relevantní závěr. Lze však říct, že pokud řetězový e-mail nebo hoax neobsahuje přílohu jakéhokoli druhu, pravděpodobně ho lze rozpoznat
na první pohled podle toho, že je vizuálně velice výrazný – je toho dosaženo díky použití různých
barev v textu, odlišných fontů nebo velikostí písma. Cílem je bezesporu získat si na první pohled
příjemcovu pozornost a motivovat ho tak k přečtení obsahu e-mailu. Hoaxy jsou především totiž
určeny k tomu, aby si je lidé přečetli, jejich přeposlání nebo uvěření příjemců je oproti tomu vedlejší. Tuto teorii, tedy že hoax lze s velkou pravděpodobností rozpoznat tak, že pokud jde o text,
obsahuje alternace různých fontů, nelze kvůli nízkému počtu zkoumaných vzorků s jistotou uplatnit v praxi jako návod. Zde je možný prostor pro další průzkum, jelikož pokud by existovala
poučka, jak rozeznat hoax na úplně první pohled a statisticky by šlo o podobné množství zachycených hoaxů, mohlo by se tak teoreticky přispět ke snížení počtů lidí, jež e-mailovým hoaxům uvěří.
Za zmínku stojí také používání kapitálek a velice výrazné interpunkce. E-maily byly rozřazeny
na základě toho, zda se v nich vyskytuje nadstandardní množství velkých písmen, jež tvoří celá
slova, věty, někdy i celý text, nebo zda obsahují alespoň jednu sérii většího množství
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interpunkčních znamének než 1 za sebou, popř. zda obsahují oba tyto prvky. Z tohoto utřídění
vyplynulo, že alespoň jeden z těchto jevů se vyskytuje v 59 % všech e-mailů. V tomto případě bylo
možné zohlednit všechny texty, včetně těch kódovaných v ASCII.
Použití těchto znaků je v praxi běžné především tehdy, když nelze uplatnit jiné, více grafické,
typografické znaky a slouží ke kladení většího důrazu na požadovaný text. Podobně jako barevné
variace, i s využitím kapitálek a interpunkce lze upoutat čtenářovu pozornost a tím si ho také získat. Na druhou stranu, základní pravidla netikety57 takové používání nedoporučují, jelikož text
pak působí až agresivně, jako by jeho autor na čtenáře křičel. 58
Na druhou stranu, u e-mailových hoaxů může s velkou pravděpodobností jít o cílený efekt,
stejně jako u případu s využíváním barev a různých fontů. Zvýšený počet interpunkčních znamének je jev, jenž je často využíván v předmětu e-mailu nebo na jeho začátku ve spojení s krátkou
větou, jež mívá „šokující“ charakter. Celé to tak vyznívá jako jakýsi výkřik, k němuž se lze více
dočíst ve zbytku textu. S výraznou interpunkcí se u e-mailových hoaxů lze setkat častěji, konkrétně
jde o 50,5 % ze získaných e-mailů. Často se také vyskytují mimo hlavní text hoaxu, to v podobě
poznámek jeho šiřitelů, které uživatelé e-mailu doplňují nad něj, do pomyslného záhlaví. Obrázek
7 je ukázkou jedné z takových poznámek, která kombinuje použití jak velkého písma, tak interpunkce způsobem, jenž využívá více než polovina hoaxů. Výrazné použití interpunkce lze dále pozorovat např. v Příloze 13, či 14.
Podobně lze hodnotit také používání kapitálek, jež se objevuje o něco méně často, konkrétně
v 38 % získaných e-mailů. Jejich účel je primárně stejný – zatraktivnit na první pohled podobu
textu a získat si pozornost čtenáře. Obecně se lze s použitím kapitálek v hoaxu setkat ve třech případech, které se mohou navzájem prolínat. Většinově jsou v analyzovaných textech použity k zvýraznění jedné věty, popř. její části, v některých případech se může objevovat na větším počtu míst
v textu (Příloha 15). Druhý případ je, že je velkými písmeny napsán celý odstavec (Příloha 16).
Nejméně častá varianta je, že je kapitálkami napsaný celý text přeposílaného hoaxu (Příloha 17).

Obrázek 6 Snímek obrazovky z jednoho z hoaxů demonstrující výskyt výrazné interpunkce a přehnaného užití kapitálek v
předmětu a poznámce od jednoho z šiřitelů.

Netiketa je neucelený soubor nezávazných rad, jak se chovat na internetu.
Sally HAMBRIDGE, Netiquette Guidelines, Intel Corp., 1995, dostupné z: https://datatracker.ietf.org/doc/rfc1855/, cit. 4. 2. 2020.
57
58

35

Některé typografické studie berou v potaz také výskyt emotikonů v textu. Co se e-mailových
hoaxů týče, na emotikony v nich se ve své studii zaměřila Theresa Heyd a dospěla ke zjištění, že
jde o jejich zanedbatelný prvek, který se ve zkoumaných e-mailech téměř nevyskytuje.59 Co se
korpusu vytvořeného pro účely této práce týče, závěr, co se používání „smajlíků“ týče se s Heydovou shoduje. Ze všech 184 e-mailů, pouze ve 4 se vyskytuje emotikon, výhradně ve formátu :-) a
:). Emotikony tedy v obsahu a formátu hoaxů nemají žádný význam.
Z tohoto jednoduchého typografického přehledu je tedy patrné, že e-mailové hoaxy se primárně
snaží upoutat čtenářovu pozornost používáním různých typografických prvků, jež jsou často používány v takové míře, že nejen že nesouhlasí s pravidly netikety, ale jdou zcela proti nim. Dosahují toho
používáním široké škály typografických znaků, jež graficky alternují daný text a kladou důraz na vybraná tvrzení. Lze tedy říct, že pokud příjemce nalezne v e-mailové schránce přeposlanou zprávu (bez
přílohy), jejíž text je buď zvýrazněný buď použitím většího množství barev nebo různých font, popř.
text obsahuje ve velké míře velká písmena a ve vysoké frekvenci také interpunkční znaménka (jako
např. !!!, ???, …….), měl by zpozornět, jelikož alespoň jeden z těchto atributů má více než polovina
nashromážděných e-mailů ve zkoumaném korpusu.

59

Theresa HEYD, Email Hoaxes: Form, function, genre ecology, Düsseldorf, 2008, s. 42.
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2.5 Přiblížení vybraných témat řetězových e-mailů a hoaxů
Následující stránky se budou zabývat krátkým představením jednotlivých témat analyzovaných
e-mailů, ukázkou určitých společných narativů v rámci jednoho tématu a uvedením konkrétních
příkladů. Celkem bylo zachyceno 37 témat, jichž se získané e-maily týkaly. Úplný výčet všech témat se nachází v Příloze 1. Vzhledem k tomu, že některá se vzájemně překrývala natolik, že texty
se vzájemně shodovaly, bylo toto téma vyřazeno (např. Sýrie se shodovala s tématem migrace,
proto nakonec toto téma použito nebylo). Témata byla zvolena na základě frekvence jejich výskytů, popř. podle dostatečné tematické vymezenosti (některé podkapitoly tak mohou pojmout
více témat naráz v případě vzájemné podobnosti).

2.5.1 Česká politika
Tématem české (domácí) politiky se ze zkoumaného vzorku zabývá 52 e-mailů. Každý z těchto
textů spíše připomíná komentář – hodnotí dané konkrétní téma. Zachycené hoaxy nejčastěji zaujímají velice kritický postoj vůči opozičním stranám ODS a Piráti. Strana ODS se nejčastěji skloňuje
ve spojení s vysokonapěťovou energetickou soustavou, skrze kterou měla „vytunelovat stát“. Konkrétně jde o 3 e-maily s velice podobnými názvy i obsahem: To je super prasárna - to by měli vědět
všichni občané ČR -, To je super prasárna - to by měli vědět všichni v ČR a To je super prasárna - to
by měli vědět všichni občané ČR - tak rychle čti a přeposílej !!! . . .60 Pro srovnání jsou texty dvou
z těchto tří e-mailů zde v Příloze 18 a 19.
Útoky hoaxů na stranu Piráti nejsou tematicky natolik podobné, ve 3 z 5 případů se však negativní postoj vůči nim projevuje ve spojení s migrací. Názvy těchto e-mailů jsou: Piráti a budoucnost,
O tom ČT neinformuje a Daň z obytné plochy – novinka od Pirátů… E-maily útočí jak přímo na tuto
stranu, tak na politiky, kteří se v ní pohybují.
Následující úryvky z vybraných e-mailů pocházejí z databáze61 sestavené pro účely této práce
a ukazují konkrétní typy způsobů, jak se zachycené hoaxy vymezují vůči této politické straně:
„Podle pirátského zákonodárce byl za Masaryka internet!! Vzdělaní Piráti!!!!!!!!!!!TGM a internet?
To se povedlo.“62
„PhDr. Olga Richterová, PhD., poslankyně PSP ČR a 1. místopředsedkyně Pirátů
(zjevně retardované gorilí mládě)“63
„Daň z obytné plochy - novinka od Pirátů ... Větší svině nenajdete !!! Nic jim nepatří, mají státní
byt a proto rozhodují v neprospěch majitelů nemovitostí !!!“

60

Názvy e-mailů v textu této práce byly zachovány s překlepy, pravopisnými i typografickými chybami.
Kompletní výčet názvů všech shromážděných e-mailů je uveden v bibliografii.
62
Pochází z e-mailu Michálek je blb roku !
63
Pochází z e-mailů Piráti a budoucnost a Nejšílenější_text,_jaký_jsem_kdy_četl.
61
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„Inteligence Pirátů je zcela zřejmá jako jejich " zvaných hostů"…“64
„Prosím všechny občany této země, aby naše děti nezatěžovali tímto břemenem a tak je již prosím
- NEVOLTE !!!!!!!“65
„ZLO JMÉNEM PIRÁTI. CHTĚJÍ POVINNÉ KVÓTY…“66
„…a vidím v ultraliberálních Pirátech tu největší hrozbu budoucnosti.“67
Další negativní postoje hoaxy ve větší míře zaujímají vůči Jiřímu Drahošovi, tentokrát se situace
podobá případu s ODS, tři zachycené e-maily mají velice podobné tematické vyhranění – tentokrát
jde o narativ, podle kterého je Jiří Drahoš od roku 2006 člen „Muslimského bratrstva“. Konkrétně
tento narativ obsahují e-maily A tenhle Jidáš – byl málem prezidentem. On se o to pokusí znova –
pozor !!!, To by byl fakt dobrej českej prezident a A tenhle Jidáš byl málem prezidentem, tedy opět
hoaxy s podobným názvem i strukturou – plné znění jednoho z nich je dostupné v Příloze 20.
Nejčastěji napadanou osobou je však bezesporu Václav Havel, který je hlavním tématem pro 5
zachycených e-mailů. Dva z nich zároveň útočí také na Dagmar Havlovou, jmenovitě jde o e-maily
s názvy Dopis Dagmar Veškrnové-Havlové. Autor: JUDr. Jiří Vyvadil a Dopis bývalé "matraci" zrzavého Vency . To je síla!! (Příloha 21). V jednom případě se spojuje také s finančníkem z Maďarska Georgem Sorosem. Následujících 5 úryvků bylo vybráno opět z databáze shromážděných emailů pro tuto práci k vytvoření celkového dojmu, jak je Václav Havel v těchto e-mailech představován:
„Havel byl skutečně politický klaun a moje vzpomínky by vydaly na knihu.“68
„Václav Havel byl nicka…“69
„Havel, když byl zavřený, měl doslova fešácký kriminál.“70
„Nuže Váš Vašek je z celé plejády všech českých politiků od roku 1989 ten nejodpovědnější za zvěrstva Západu, která nemohla skončit jinak…“71

64

Pochází z e-mailu: Daň z obytné plochy – novinka od Pirátů ….
Taktéž.
66
Pochází z e-mailu: ZLO JMÉNEM PIRÁTI. CHTĚJÍ POVINNÉ KVÓTY I OTEVŘENÉ PŘÍSTAVY PRO VŠECHNY MIGRANTY SVĚTA.
67
Taktéž.
68
Pochází z e-mailu: Seděl jsem s Havlem na Borech.
69
Pochází z e-mailu: Toto se šíří z Prahy…
70
Taktéž.
71
Pochází z e-mailů: Dopis bývalé "matraci" zrzavého Vency . To je síla!! a Dopis Dagmar Veškrnové-Havlové.
Autor: JUDr. Jiří Vyvadil.
65
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„…vznikla tzv. koalice ochotných, ke kterým kvůli Vašemu Vaškovi patříme a která rozvrátila celou severní Afriku…“72
Oproti kritice České pirátské strany je zde patrný rozdíl ve způsobu degradování Havlovy
osoby – ačkoliv také dochází na primitivní urážky, texty se zároveň snaží alternovat historické
skutečnosti, vykládat je jinak a vytvářet tak ve čtenáři určitý zaujatý názor. Nejspíš je to způsobeno
tím, že zatímco „Piráti“ jsou aktuální, současné téma, které je pro autory těchto hoaxů třeba co
nejefektivněji, nejrychleji a nejjednodušeji deklasovat, Václav Havel představuje osobnost minulosti, a pokud chce autor změnit způsob, jakým jej lidé zpětně vnímají, je třeba spojovat věci do
požadovaných (a obvykle smyšlených) souvislostí.
Mezi další napadané osoby a instituce patří Jan Hrušínský (e-mail Nový repertoár prasat z divadla Jana Hrušínského v Praze. Odporné …, Příloha 22), Karel Schwarzenberg (Dopis knížeti – skutečná perla), hnutí Milion Chvilek (Letná) nebo český podnikatel Zdeněk Bakala (A mě bylo divné,
co bude s tím majetkem, až se rozpadne AGROFERT).
Konkrétními narativy, které se v e-mailech v rámci české politiky vyskytují, jsou např. hoaxy o
tom, že na brněnských úřadech se mluví arabsky (Přeposílám informaci z Brna - zastupitelstvo
schválilo arabštinu na úřadech), text o pomníku maršála Koněva v Praze a dále pak témata jako
problematika sudetských Němců a jejich vnímání v současnosti, poválečný odsun Němců nebo
chvála komunismu v Československu (Krutá realita po 30ti letech v ČR i SR ...).
V e-mailech na toto téma se však vyskytují také narativy, které jisté instituce vykreslují, právě
naopak, pozitivně. Ani v jednom případě nejde o osoby, které byly zmiňovány v negativním kontextu. Nejčastěji je pozitivně vykreslován soudobý premiér Andrej Babiš a s ním často spojovaný
podnik Agrofert. Dva e-maily, které vytváří pozitivní obraz Agrofertu, si jsou tematickým vymezením opět velice blízké – Zpráva a Z p r á v a !!! (Příloha 23). Pojednávají o údajném daru podniku
pro nemocnici, o kterém média mlčí. Často se také dává do kontrastu s opozičními politickými
stranami (Příloha 14).
Druhou osobou s největším množstvím pozitivních konotací je Miloš Zeman. Ukázkovým příkladem obrázku, jaký se některé e-mailové hoaxy snaží o M. Zemanovi vytvořit, je prezentace,
která se šíří v e-mailu s názvem PREZIDENT ZEMAN – přišlo ze Slovenska (Obrázek 8, viz níže; Příloha 24).

72

Pochází z e-mailů Dopis bývalé "matraci" zrzavého Vency . To je síla!! a Dopis Dagmar Veškrnové-Havlové.
Autor: JUDr. Jiří Vyvadil.
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Obrázek 7 Snímek obrazovky z prezentace PREZIDENT ZEMAN – přišlo ze Slovenska.

Ne všechny hoaxy, ve kterých se tyto dvě osobnosti české politické scény ve zkoumaném období objevují, je vykreslují otevřeně pozitivně – v případě, že nejde o jejich chválu, pojednávají o
nich velice neutrálně, někdy je staví do pozice obětí (především A. Babiše). Jako ukázka takového
vyobrazení slouží Příloha 25, hoax A mě bylo divné, co bude s tím majetkem, až se rozpadne AGROFERT, který je kompletní kopií článku Milionový chlívek ze serveru Severočeská pravda.73
Další pozitivně vykreslované osoby, byť v menší míře, jsou Karel Gott, maršál Koněv, Petr Hannig, Václav Klaus mladší, Zdeněk Troška a Petr Mach. Ti se objevují v jednom, nanejvýš dvou přeposílaných e-mailech.
Z výše rozebraných struktur lze celkově odtušit, že obecně e-mailové hoaxy, které se zabývají
českou politikou, zaujímají odmítavý postoj vůči opozičním stranám a politikům, zobrazují Miloše
Zemana v dobrém světle a staví se spíše proti „Západu“. Zároveň poměrně často vkládají politickou situaci v ČR, o které píší, do kontextu s migrační krizí, a to i v případě, že v reálu s ní nemá
daná věc nic společného.

2.5.2 Evropská unie
Téma Evropské unie zahrnuje 31 nashromážděných e-mailů. Co se týče negativních narativů, tak
zhruba 70 % všech e-mailů v této kategorii se vůči EU vymezuje velice kriticky. Tato kritika se
opírá především o tři častá témata – založení institutu strpění v České republice, migrační krize
v Evropě a „diktát EU“.

73

Milionový chlívek, Severočeská pravda (online), dostupné z: http://www.severoceskapravda.cz/index.php/informace/2252-milionov%C3%BD-chl%C3%ADvek, cit. 12. 2. 2020.
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Informace o novele azylového zákona v podobě Institutu strpění vyvolala velkou vlnu dezinformací a hoaxů, jež se na toto téma začaly šířit. Ve velké většině (vyjma 2 e-mailů) jde o úplnou
kopii článku74 z dezinformačního webu Aeronet.cz.
Konkrétní téma migrace poté ve většině případů viní Evropskou unii z neustálého proudění
davů uprchlíků a obviňuje ji ze zapříčinění a stálého udržování migrační krize. Jako příklad lze
uvést třeba hoax kreditní karta migrantů (Příloha 26). Třetí téma neboli diktát EU, srovnává EU
s různými ideologiemi a totalitními režimy, především s SSSR a tvrdí, že jsou buď na stejné úrovni,
popř. že EU je horší. Jako ukázka tohoto narativu poslouží následující úryvky z e-mailů z analyzované databáze:
„SSSR = EU. Dívej se pozorně až do konce / tak toto fakt každému poslat !!!...“75
„Kapitalismus je lepší než socialismus, ale horší než jsem si myslel.“76
„Kooperace napříč Evropou je dobrá věc, ale nesmí být záminkou k diktátu.“77
Mimo SSSR vyloženě pozitivně hoaxy na téma EU o něčem pojednávají jen sporadicky – jeden
propaguje „Czexit“ a jeden hájí Rusko v zabrání ukrajinského Krymu. Negativně pojednávají ještě
o Pirátech ve spojení s migrací (e-mail Jediní Piráti hlasovali pro dovoz imigrantů) a znovu o Václavu Havlovi. Jediný zbývající narativ v rámci EU pojednává o tzv. brexitu – odchodu Británie z EU,
Příloha 27.
Vzhledem k velkému provázání témat EU a migrace, které potvrdila jak frekvenční analýza
těchto témat, tak právě provedený rozbor tématu EU, bude toto téma z rozboru vynecháno, jelikož
postoj e-mailových hoaxů vůči němu je z dosavadních rozborů jasně odmítavý (např. Příloha 27).

2.5.3 Historie
Předchozí frekvenční analýza úspěšně naznačila možná témata, jimiž se získané hoaxy týkající se
historie zabývají. Tyto e-maily se téměř stejnou mírou zaměřují na události 2. světové války a na
socialismus v Československu. Dva se zaměřují na historické pozadí v té době aktuálního sporu
týkajícího se sochy maršála Koněva v Praze, jeden se týká poválečného odsunu Němců a jeden
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Česko bude muset přijmout zákon o strpění odmítnutých žadatelů o azyl na svém území, je vymalováno! Když
nejsou průchozí kvóty na přerozdělování migrantů v zemích EU, tak se to prostě udělá pomocí implementace
evropských judikátů do českého práva a nazve se to jinak! Česká republika tak nebude přijímat už migranty, ale
bude hostit “strpěnce” na svém území! Migrant z Čečenska spáchal v ČR dvě loupeže, přišel o azyl, ale ČR za to
zažaloval a teď z něj bude strpěnec! Skandál za bílého dne a vláda v Praze mlčí a tváří se, že se nic neděje! Návrh
na Czexit by přitom už měl dávno ležet na stole!, Aeronet.cz (online), dostupné z: https://1url.cz/RMcoU, cit.
8.2.2020.
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Pochází z e-mailu: Jiří Suchý tak toto je excelentní.
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Pochází z e-mailu: Přála bych si… aneb "2000 slov dnes" od obyčejné ženy.
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ruského vyznamenání Jaromíra Nohavici. Celkem se historického tématu týká 25 zachycených emailů.
Hoaxy s tímto narativem nejčastěji zaujímají negativní postoj opět vůči exprezidentu Václavu
Havlovi, jenž byl důkladněji rozebrán v části 2.5.1 této práce. Dále e-maily kritizují Německo (email Germáni a Slované – pravda o které se nemluví, proč asi?), minulost Zdeňka Svěráka (Každému,
co jeho jest Svěráku !) nebo v jednom případě herečku Vlastu Chramostovou.
Mnohem patrnější jsou zde témata, která tyto e-maily podporují a staví se vůči nim pozitivně.
Nejčastějším takovým tématem je komunismus v Československu a Sovětský svaz, který je vyobrazován pozitivně ve čtvrtině případů. Pro ukázku slouží následující úryvky:
„Za vlády komančů se budovalo, komanči nedělali dluhy, za novodobých havlovidních kurev se vše
rozkradlo, vybudovalo se hovno a státní dluh už je třináctimístný a neustále roste.“78
„Demokracie nám ještě dá !!!“79
„Každá doba má své plusy a mínusy. Jenom se mi zdá, že plusových ubylo a mínusových přibylo a
den ode dnepřibývá.“80
E-maily s tímto tématem otevřeně kritizují současný politický systém a na základě smyšlených
informací či překroucených faktů vyzdvihují dobu socialismu v Československu, vizte Přílohu 28.
Zbylé pozitivní narativy se pak vyskytují již v mnohem menší míře, řádově jde o jednotlivé případy. Týkají se Jaromíra Nohavici, současného Ruska, Miloše Zemana nebo botanika Václava Větvičky.

2.5.4 Prezidentské volby v České republice
Velice specifickou kategorií politických hoaxů jsou ty, které se týkají prezidentských voleb
v Česku. Ty se vyskytly jak během prezidentských voleb 2013, tak v roce 2018. Základový korpus
obsahuje 10 těchto e-mailů, z toho 1, který se týká voleb na Slovensku
Všechny e-maily zaujímají negativní postoj vůči protikandidátům Miloše Zemana. V roce 2013
se hoaxy snažily co nejvíce zdiskreditovat Karla Schwarzenberga, v dalších volbách zase útočily
na Jiřího Drahoše. Nebyl zaznamenán případ, kdy by potenciálně negativně psaly o Miloši Zemanovi, o něm se zmiňují buď pozitivně, popř. vůbec a cílí výhradně pouze na jeho rivaly. Výjimkou
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Pochází z e-mailů: Krutá realita po 30ti letech v ČR i SR a Toto poslali Pražáci, ani se tomu nechce věřit, že to
přišlo z Prahy.
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Pochází z e-mailu: To tedy byla opravdu zlá doba, aneb - když se to chytne za špatný konec. Demokracie nám
ještě dá !!!
80
Pochází z e-mailu: Otázky na které nezmsnám odpovědi...
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je hoax, který podporuje prezidentskou kandidaturu Jaromíra Jágra a poté druhý e-mail, jenž se
zabývá situací na Slovensku.
E-mail, jenž pojednává o slovenských prezidentských volbách, byl informátorovi doručen
v lednu 2019 a jde o dezinformační útok na v té době již zvolenou Zuzanu Čaputovou. Jde o jeden
z mála e-mailových hoaxů v celém korpusu ve slovenštině a slovenskou prezidentku označuje za
smyšlenou osobu a mediální produkt (celé znění v Příloze 29).
Co se českých voleb týče, těch z roku 2013 se týkají 3 e-maily, všechny cílí na poškození Karla
Schwarzenberga. Především se soustředí na jeho minulost a šlechtický původ, ve velké míře zmiňují také církevní restituce. Tyto e-maily mají navíc velmi široký dosah – dva z nich obsahují největší počet adres, na které byl e-mail v rámci jedné linie přeposlán. E-mail s názvem „Kandidát na
presidenta ….. Dobrá volba…????????????????????“ během 3 přeposlání oslovil 78 osob. E-mail pravdivé se během 4 přeposlání dotkl 44 osob – a to jde pouze o jedinou přeposílací linii a adresy, které
byly z e-mailu dostupné. Reálná čísla ale budou mnohem větší. Tyto hoaxy jsou v plném znění dostupné jako Přílohy 30 a 31.
Následující čtyři e-maily se týkají prezidentských voleb 2018 a snahy co nejvíc zdiskreditovat
protikandidáta Miloše Zemana, v tomto případě šlo o Jiřího Drahoše. Šlo o e-maily Pod obraz
ožralý Drahoš, jenž obsahoval video projevu Jiřího Drahoše, které bylo zpomalené, aby vyvolávalo
dojem, že Jiří Drahoš není schopen plynulé řeči. Další e-maily označovaly jeho prezidentskou kampaň za stinnou a jak bylo zmíněno v tématu česká politika, spojovali jej často s muslimskou obcí –
jde o stejné e-maily.
V tomto případě lze tak pozorovat trend, který se snaží skrze e-mailové hoaxy a řetězové
zprávy odebrat voliče protikandidátům Miloše Zemana. Snahu tento trend zvrátit komplikuje fakt,
že vystopovat původního autora by bylo velice složité. Systematičnost těchto hoaxů působí tak, že
jde o cílenou snahu ovlivnit výsledky voleb – ačkoliv nelze s jistotou říct, jak moc úspěšná tato
snaha je a jaký konkrétní vliv na výsledky voleb může mít.

2.5.5 Ostatní témata
Jelikož se většina zbývajících témat vzhledem k jejich méně početnému zastoupení často překrývá
s již výše rozebranými tématy, následující podkapitola pouze zběžně zmíní struktury a témata, jež
z ostatních témat mezi již zpracovanými narativy vyčnívají.
Pokud se zaměříme na témata „Západ“ a Rusko, vyniká zde skutečnost, že šířící se řetězové emaily názory, které vyjadřují, výrazně inklinují právě k Rusku. Všechny e-maily s tématem Západ
nějakým způsobem degradují západní státy, kulturu a historické události s nimi spojené – v emailu Anglie je mrtvá, proto odchází z EU (Příloha 27) je Velká Británie společně s Evropskou unií
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kritizována za „multi-kulti“ politiku. Zpráva Dodatek k Sedlčanské firmě na sýry SKANDÁL zase viní
EU a evropské státy za ukončení výroby sýrů v Sedlčanech. O Rusku se pojednává pouze v superlativech (e-mail mezníky, který označuje druhou světovou válku především jako výhru tehdejšího
Sovětského svazu), popř. jej omlouvá za historické skutečnosti (e-mail Rok 1968 jinak). V tématu
Rusko se poté vyskytuje jediný e-mail, jenž je zároveň celosvětově rozšířenou konspirační teorií,
tj. chemtrails. Tvrdí, že Putin odhalil západní státy při tom, co otravovaly ovzduší jedovatými
plyny a látkami (e-mail Vladimir Putin obvinil západní vlády).
Témata klima a studenti se vzájemně velice překrývají, především díky faktu, že většina e-mailů
s klimatickým tématem pojednává o studentských klimatických stávkách v rámci organizace Fridays For Future. Zajímavé je, že jeden e-mail ve stejném nebo velice podobném formátu se v této
kategorii vyskytuje rovnou 4x a každý pochází od jiného informátora (jmenovitě jde o e-maily
STÁVKUJME TAKÉ, STÁVKUJME TAKÉ, STÁVKUJME TAKÉ Boží :) a STÁVKUME TAKÉ, super, a měli
by se všichni zapojit. Ty kritizují studentskou iniciativu, Gretu Thunberg, rozmazlenost mladé generace a navrhují stávku dospělých, aby mladým „předvedli, co umí skutečná stávka“81.
Často opomíjenou hrozbu představují také e-maily, které se týkají zdraví. Ty se čtenáři nesnaží
vštípit svou ideologii ani mu vnutit názor na konkrétní osobu, udávají však rady, které v příjemci
mohou, stejně jako všechny ostatní hoaxy, vyvolat strach nebo paniku. Zároveň jde často o rady
až nebezpečné, v Příloze 9 je otištěná Rada čínského profesora, jak zabránit následkům mrtvice.
Nebezpečí by mohlo nastat v případě, že by příjemce tohoto e-mailu zachraňoval život člověku,
jehož zasáhla mrtvice, podle rad uvedených v tomto e-mailu. Nejde navíc o jediný hoax, který
o sobě tvrdí, že se opírá o čínskou medicínu, stejné tvrzení využívá i poplašný e-mail tvrdící, že
mléko v kávě způsobuje všechny nemoci od rakoviny až po dnu – „do kafe mlíko na rakev víko“. Jde
navíc o jeden z mála hoaxů, u nějž je znám autor, který se k jeho autorství aktivně hlásí, je jím
alternativní lékař Jan Miklánek. Plné znění hoaxu je otištěné v Příloze 32.
V případě České televize jde především o její kritiku, která se opírá nejčastěji o placení koncesionářských poplatků a znehodnocování její veřejnoprávní činnosti. E-maily na téma senioři poté
cílí právě na důchodce a jejich znění cílí na vyvolání pocitu nezadostiučinění, strádání, potenciálně
i vztek vůči mladším generacím a politickým představitelům. Vtipy, které se e-mailem řetězové
šíří, pak slouží především ke kritice a parodii zejména EU, popř. k zesměšnění stran jako Piráti
nebo TOP 09.

Pochází z e-mailů: STÁVKUJME TAKÉ, STÁVKUJME TAKÉ, STÁVKUJME TAKÉ Boží :) a STÁVKUME TAKÉ,
super, a měli by se všichni zapojit.
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2.6 Délka řetězových e-mailů a hoaxů
Angelo Dalli a kol. ve své studii, jež se zabývá sumarizací e-mailových reálií, definují e-mail jako
krátkou zprávu v rozmezí 2-800 slov.82 E-maily z korpusu vytvořeného pro tuto práci mají v průměru 569 slov. Délka e-mailového hoaxu je však velmi individuální a diametrálně se liší napříč
konkrétními texty. Nejkratší se skládá z pouhých 4 slov (ačkoliv obsahuje přílohu), nejdelší získaný hoax poté čítá 3310 slov.
Je však třeba zmínit, že v českém prostředí e-mailových hoaxů se nadměrně často objevují
zprávy, které tvoří kompletní texty článků z různých dezinformačních webů (v tomto případě jde
o 45 textů). Nejdelší e-mail, který však není doslovnou kopií internetového článku, čítá 1091 slov,
tedy zhruba o dvě tisícovky méně. Vyřadíme-li tedy prozatím z průměrného počtu slov pro e-mailový hoaxů kopie článků, získáme číslo 234, tedy průměrný počet slov, který je o polovinu nižší
než se započítanými články.
Zároveň průměrný počet slov však mohou snižovat již zmíněné velice krátké texty, které
z velké části obsahují právě přílohu, která je primárním cílem daného hoaxu. Proto společně
s články je třeba vyřadit i e-maily, které obsahují přílohu. Zůstane tak 70 e-mailů bez přílohy, jež
pochází původně z e-mailového prostředí. Průměrná délka takového e-mailového hoaxu je teď
359 slov, což lze pokládat za nejvíce směrodatný údaj, který není ovlivněn okolními faktory. Přesto
vzhledem k faktu, že počet znaků v e-mailech značně variabilní, nelze na základě této hodnoty definovat podobu e-mailového hoaxu.

Obrázek 8 Snímek obrazovky jednoho z krátkých e-mailů, jež neobsahují přílohu. Tento konkrétní se skládá z 56 slov.
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Tabulka 7 Weby, ze kterých nejčastěji pocházely odhalené e-mailové hoaxy.

2.7 Zdroje e-mailových hoaxů
Jak již bylo zmíněno, nezanedbatelnou část řetězových e-mailů tvoří zkopírované články z internetu v kompletním znění. Ty jsou často provázeny poznámkami přeposílatelů v úvodu zprávy,
popř. v předmětu e-mailů, jinak ale text článku bývá nenarušen a setrvává v původní podobě.
Vzhledem k povaze těchto 45 článků nebylo těžké nalézt zdroj a původní web, ze kterého pocházejí. Nalézt zdroj se však nakonec podařilo i u dalších 43 e-mailů, což v součtu znamená, že je znám
původní zdroj z internetu pro celkový počet 88 e-mailů. To však neznamená, že je známý i původní
šiřitel prvního e-mailu – nemusí jít nutně o weby, které článek publikovaly, také jej mohl někdo
jednoduše zkopírovat a poté masivně rozeslat.
Nejvíce odhalených e-mailů pocházelo z webu Rukojmí.cz . Motto tohoto webu, jak má uvedeno
na svých stránkách, je: „Všichni jsme rukojmí života; peněz, politiků, zbraní, válek, náboženství a
násilí. Nedopusťme, abychom byli též rukojmí sami sebe.“83 Ačkoliv se web označuje za zpravodajský, o zpravodajství v jeho případě příliš mluvit nelze, spíše se jedná o web, na němž jsou publikovány názorové články, blogy, spousta konspiračních teorií a dezinformací.
Z webu Rukojmí.cz pochází např. e-maily jako Holka modrooká 2018...... To je svinstvo - Katastrofa !! OTŘESNÉ nebo Anglie je mrtvá, proto odchází z EU. Zajímavá je především přítomnost 8 emailů, jejichž název (předmět) má napříč všemi osmi velice podobný formát. Jde o e-maily Jágr…,
Gott…, Halík…, Olga…, Černý…, Norsko…, Jarek… a Izrael…, z jejichž názvu je patrná stejná struktura,
tedy jednoslovné pojmenování hlavního tématu se třemi tečkami, což vyvolává dojem jakéhosi
vyznění do ztracena a nevyřčení úplné informace. Tyto opakující se postupy by mohly napovídat,
že původní šiřitel všech těchto e-mailů je jeden člověk – ačkoliv dosud neznámý.
Doménu webu Rukojmí.cz založil v březnu 2015 ostravský podnikatel Marcel Kryl, šéfredaktorem je ostravský novinář a spisovatel, původně z Parlamentních listů, Břetislav Olšer. Ten na webu
uvádí i kontakty na redakci a na sebe, což nebývá u těchto serverů obvyklé. Celkové vyznění webu
je silně prokremelské, ze všeho viní západní mocnosti a dobro dle webu leží právě v Rusku.
Druhým nejfrekventovanějším zdrojem e-mailových hoaxů a řetězových e-mailů je pak kontroverzní web Aeronet.cz. Ten o sobě na svém webu uvádí, že: „AE News (American European
News) je nezávislý internetový zpravodajský portál připravovaný českými a slovenskými krajany žijícími v Holandsku, Rusku a v USA. Přinášíme informace z alternativních zdrojů, dešifrujeme politické
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události, dezinformace a mediální propagandu a píšeme o dopadech a souvislostech. U nás píšeme
bez cenzury, bez politické korektnosti, bez servilnich postojů k palčivým problémům z domova i ze
světa.“ Články tohoto webu jsou otevřeně proruské, postrádají argumentaci či ověřená fakta, jsou
postavené pouze na údajných tvrzeních ruských zdrojů a často obsahují silné dezinformace.
Na Aeronetu mají původ např. e-maily „ZLE JE !!!!!!!!!!!!!! Rozesílejme !“, „A je to venku“ nebo „A
mě (sic!) bylo divné, co bude s tím majetkem, až se rozpadne AGROFERT“. Nejčastější témata, o které
se zdroj Aeronet opírá, jsou bezesporu migrace a Evropská unie, vůči oběma se staví velice kriticky
a odmítavě.
Pozadí webu Aeronet je velice mlhavé, autoři na něj přispívají pod přezdívkami a donátor webu
je zcela neznámý. Doména webu je zaregistrována na speciální firmu Domains By Proxy, LLC,
která pochází z města Scottsdale v Arizoně v USA, jež umožňuje svým klientům zatajit před veřejností svou pravou identitu.
Zbylé zdroje se již nevyskytují v takové míře, jako Rukojmí.cz a Aeronet.cz. Mimo další dezinformační weby však stojí za zmínku také přítomnost Facebooku jakožto sítě pro veřejnost, ze
které se dezinformace nejčastěji šíří skrze uzavřené skupiny. Specifické jsou také blogy na idnes.cz, kam může přispívat každý a články zde jsou jen velice málo regulovány.

2.8 Obecné prvky řetězových e-mailů a hoaxů
Řetězové e-maily a hoaxy také obsahují i prvky, které nemají žádnou spojitost s jejich tématem
nebo vyzněním. V úvodní části byla zmíněna dříve definovaná struktura řetězových e-mailů, na
základě které je bylo možné rozpoznat – šlo o úvod, výhružku a žádost. Tato struktura však postupem času neodolala a s tím, jak se hoaxy vyvíjely, se rozpadla.
Primárně výhružka se z obsahu řetězových e-mailů zcela vytratila. Ve zkoumaném korpusu se
vyskytla pouze jednou (Obrázek 10), to navíc v ne tak rezonující formě, jako měla během vytvoření této struktury. S největší pravděpodobností je to zapříčiněno tím, že na lidi jednoduše
přestala platit – nejspíš díky zvyšujícím se technickým znalostem a narůstajícím uživatelským
zkušenostem s e-mailem.
Co se žádosti týče, tak ani ta překvapivě není zcela definujícím prvkem pro řetězové e-maily,
jelikož v celém korpusu se objevuje ve 24 % všech textů, tedy zhruba ve čtvrtině. Výzva k šíření
nejčastěji využívá 2. osoby množného čísla, tedy vy – např. „Prosím čtěte, přeposílejte.“, setkat se
s oslovením ve druhé osobě jednotného čísla však není natolik neobvyklé, např. „PŘEPOŠLI TO,
PROSÍM DÁL!“. Frekvence, s jakou se však toto přímé oslovení vyskytuje, je však poněkud nízká a
na základě zhruba čtvrtiny případů nelze říct, že by e-mailové hoaxy bylo možné rozeznat právě
díky pobídkám k přeposlání.
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S velice podobnou frekvencí, ve 29 % všech případů, je také možné se u e-mailového hoaxu
setkat s narativem, který do textu zahrnuje i samotného čtenáře na základě používání zájmena
„my“ a jeho různých tvarů. Příkladem mohou být spojení MY jsme národ hrdých Čechů, MY máme
za sebou nebo MY koncesionáři. V jiných tvarech jde primárně o slovní spojení naše děti.

Obrázek 9 Snímek obrazovky z e-mailu Dopis - přečti a přepošli. Máš to na vlastní OČI, který ukazuje jedinou výhružku z
korpusu, která se týká nepřeposlání.

Tato strategie ve čtenáři může vyvolávat umělý pocit vzájemné pospolitosti, pocit uzavřené
komunity, jejíž je on validní součástí. Ačkoliv nejde o velmi častý prvek v textech, jeho cílem je
hlavně uplatnit psychologický efekt a tím si získat čtenáře na svou stranu.
Poslední znak se v textech e-mailových hoaxů objevuje mnohem častěji než předchozí dva –
téměř přesně ve 40 % všech případů. Jde o časté výrazy hodnotícího charakteru, které se v e-mailu
často nachází. Málokdy jde o něco víc, než jen pouhé „výkřiky“ typu „…to je bomba…“ nebo „Pravdivé…“, „Neuvěřitelné!“ či pouhé „…pěkné…“. Velice často lze tyto hodnotící výrazy nalézt v předmětu e-mailu, popř. na jeho samotném začátku, jelikož tyto informace tam jsou obvykle vloženy
od šiřitelů daného hoaxů, kteří na samotný začátek přidají vlastní poznámku.
Cílem těchto nově uvedených struktur je především vytvořit co nejrychleji ve čtenáři určitý
pocit. Zatímco zájmeno my může za vytvoření pocitu soudržnosti a relativní blízkosti mezi čtenářem a autorem, hodnotící poznámky mu mohou už dopředu podsouvat určitý názor na celkovou
podobu textu a už na začátku tak formovat celkový dojem, který čtenář z textu bude ve finále mít.

2.9 Přílohy řetězových e-mailů a hoaxů
K velké části řetězových e-mailů a hoaxů se vážou také různé přílohy, které s přeposílaným e-mailem chodí. V korpusu zůstalo zachováno celkem 43 e-mailů s kompletní přílohou – toto číslo by
mohlo být mnohem větší, avšak dalších 40 e-mailů v celkovém korpusu chybí, právě kvůli tomu,
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že se jejich příloha nedochovala. 43 zpráv není počet, podle kterého by bylo možné udělat kompletní typografii na základě příloh, lze ale určit, jaké přílohy se se zkoumanými e-maily mohou
pojit.
S e-maily, jež v základovém korpusu obsahují přílohu, se nejčastěji pojila přípona .mp4, která
označuje videosoubory. Jde o zhruba polovinu všech příloh, konkrétně o 22 případů ze 43. Použití
videa jako prostředku pro šíření hoaxu dává smysl – lze v něm obsáhnout poměrně velké množství
informací, avšak díky audiovizualitě samotného formátu je možné udržet příjemcovu pozornost
(často na rozdíl od dlouhých textů).
Zbylé koncovky potenciálních příloh se pak už oproti .mp4 v rámci řetězových e-mailů a e-mailových hoaxů vyskytují spíše jen sporadicky. Jde o pět obrázků s koncovkou .jpg, ty se ve dvou
případech pojily s vtipem. V 6 případech šlo o textový dokument ve formátu .doc a .docx, následně
čtyřikrát bylo možné nalézt soubor s koncovkou .pdf a dvakrát prezentaci ve formátech .pps a
.pptx.
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3. Generace seniorů a její vystavení e-mailovým hoaxům
3.1 Cíl a průběh průzkumu.
Poslední část práce se zaměřuje na příjemce a potenciální odesílatele řetězových e-mailů a hoaxů
ve věkové skupině starší 60 let, tedy obyvatel v seniorském věku, popř. nacházejících se blízko
zařazení do této skupiny. Cílem bylo provést na respondentech z této obyvatelské skupiny dotazníkové šetření, aby bylo možné zjistit, zda a popř. v jaké míře se seniorů dotýkají právě řetězové
e-maily a hoaxy, zároveň také lépe alespoň obecně porozumět jejich vnímání těchto e-mailů.
Nejprve byl vytvořen samotný dotazník – Příloha 33. Byl strukturován tak, že nejprve byly respondentovi kladeny obecné otázky, následně zaměření na jeho využívání internetu a první část
byla zakončena dotazem, zda respondent vlastní e-mailovou schránku. V následující části dotazníku bylo třeba vyřešit problém, jak se respondenta zeptat na řetězové e-maily a hoaxy, aniž by
muselo přímo padnout toto označení. Je totiž možné, že si část respondentů nepřipouští, že emaily, které dostávají, jsou hoaxy, případně že tuto skutečnost aktivně popírají. Mohl by tak nastat
případ, kdy by respondent odpověděl, že tyto zprávy nedostává, přestože je dostává. Zároveň také
bylo potřeba dotazy přizpůsobit seniorům, kteří nemusí, co přesně je řetězový e-mail nebo hoax.
Nakonec byla situace vyřešena položením tří vzájemně se překrývajících otázek – v případě, že
respondent alespoň na jednu z nich odpověděl kladně, byl vyhodnocen, jako příjemce řetězových
e-mailů a hoaxů a mohl se přesunout na následující část dotazníku, která se těmto e-mailům věnuje. Pokud však respondent ve druhé části odpověděl na všechny otázky negativně, stačilo se mu
přesunout na závěrečnou otázku a dotazník již dále nevyplňovat.
Průzkum byl prováděn v rozmezí říjen 2019 – únor 2020 a v tomto období bylo využito většího
množství metod pro oslovení respondentů. Část dotázaných byla oslovena osobně (primárně na
akci Den seniorů v Praze pořádané organizací Život 90 4. – 5. října 2019), část dotazník vyplnila
písemně (ve spolupráci se Sociálními službami Chrudim), část respondentů byla oslovena e-mailem na základě dat získaných z nashromážděných hoaxů do základového korpusu a část byla anonymně oslovena online. Dotazník nakonec vyplnilo 190 respondentů spadajících do požadované
věkové kategorie starší 60 let.

3.2 Přehled výsledků dotazníku
Co se obecné charakteristiky respondentů týče, dotazník vyplnilo více žen než mužů – 68,4 %
ku 31,6 % (Graf 1, s. 51). Věkově největší část dotázaných spadá do kategorie 61-65 let (Graf 2, s.
51), celkové vzdělání se u 44,2 % objevuje vysokoškolské (Graf 3, s. 51). Podle počtu obyvatel
v místě bydliště bylo dosaženo poměrně rovnoměrného rozložení respondentů napříč místy s určitým počtem obyvatel (Graf 4, s. 52).
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Graf 1 – Pohlaví respondentů

Graf 2 – Věk respondentů

Graf 3 – Dosažené vzdělání respondentů
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Graf 4 – Počet obyvatel v místě bydliště respondentů

Graf 5 – Odpovědi respondentů na otázku „Vlastním e-mailovou schránku?“.

Další holé výsledky dotazníku ukazují, že tři čtvrtiny seniorů (76,8 %) využívá internet každý
den a téměř 90 % k němu nejčastěji přistupuje doma. E-mailovou schránku, což je základním
předpokladem pro potenciální získávání řetězových e-mailů a hoaxů, poté vlastní 92,1 % dotázaných (Graf 5), tedy 175 respondentů.
Z následující trojice otázek vyplynulo, že celkem 93 % dotázaných seniorů někdy obdrželo řetězový e-mail nebo hoax. Tohoto výsledku bylo dosaženo na základě počtu respondentů, kteří alespoň na jednu z trojice otázek ohledně obdržení hoaxů, odpověděli kladně – tj. 163 z 175. Z odpovědí na zmiňovanou trojici otázek lze vyčíst, že senioři si nejvíce uvědomují výskyt konkrétních
frází (89 %, Graf 8, s. 53), o něco méně, že obsah některých e-mailů, které jim mohou přijít, nemusí
být pravdivý (85,1 %, Graf 6, s. 53). Otázka týkající se konkrétních zdrojů, ze kterých se hoaxy
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nejčastěji šíří, naznačuje, že schopnost seniorů nalézt zdroj informací je nižší – 29 % respondentů
uvedlo, že neví (Graf 7).

Graf 6 – Odpovědi respondentů na otázku: „Alespoň jednou jsem obdržel/a e-mail s nepravdivým, lživým nebo
manipulativním obsahem, popř. o kterém si myslím, že tyto vlastnosti měl“.

Alespoň jednou jsem obdržel/a e-mail, jehož obsah
pocházel z následujících zdrojů (Rukojmí.cz, Aeronet...):
29%

29%

42%
ano

ne

nevím

Graf 7 – Odpovědi respondentů na otázku: „Alespoň jdnou jsem obdržel/a e-mail, který pocházel z následujících zdrojů“.

Alespoň jednou jsem obdržel/a e-mail
obsahující fráze jako např. "Pošlete to dál!":
11%

89%
ano

ne

Graf 8 – Odpovědi respondentů na otázku: „Alespoň jednou jsem obdržel/a e-mail s frázemi jako např. ‚Pošlete to dál!‘“.
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Následovala otázka s možností většího množství odpovědí, která se týkala toho, od koho tyto
e-maily senioři dostávají. V 65,6 % případech jde o známého/kolegu, v 19,6 % je odesílatelem
neznámá osoba, v 16,6 % tyto e-maily seniorům chodí od velmi blízké osoby.
Výsledky další otázky (Jakého tématu se naposledy podobný takový e-mail týkal?) s možností
většího množství odpovědí potvrzují tematické zastoupení e-mailů v základovém korpusu – 70
odpovědí uvedlo politiku (obecně) a 61 odpověď migrace a migrantů. 41 respondentů uvádí
zdraví a životní styl, shodně po 37 odpovědích mají témata Andrej Babiš a demonstrace a spolek
Milion chvilek. 33 respondentů uvedlo jako nedávné téma Evropskou unii, 17 ochranu klimatu a
aktivistku Gretu Thunberg, 16 prezidentské volby a 18 respondentů poté využilo odpověď nevím.
K přeposlání podobného e-mailu se poté přiznalo 28,8 % respondentů. Zde je však nutné zohlednit psychologický faktor, kdy ne každý se navzdory anonymitě dotazníku přizná, popř. zde je
také možnost nepochopení otázky, reálné číslo se tak pravděpodobně o něco od tohoto údaje liší.
38,7 % dotázaných pak podobné e-maily dostává výjimečně, na druhou stranu 31,3 % je dostává několikrát za měsíc. 19 % poté zhruba jednou měsíčně a zbývajících 11 % několikrát týdně.
Obecně tak z dotazníku vyplývá, že řetězové e-maily a hoaxy jsou věcí, se kterou se setkávají
téměř všichni senioři, což lze z dotazníku vyvodit i navzdory faktu, že oslovený vzorek respondentů je poměrně malý. Pokud lze zbylé odpovědi považovat za relevantní, pak na tom, zda se
senioři setkají s těmito e-maily nebo ne nehraje téměř žádnou roli ani jejich společenský život, ani
místo bydliště. Jde o jev, s nímž se dříve nebo později musí potýkat všichni senioři, bez ohledu na
okolnosti.

3.3 Vliv řetězových e-mailů a hoaxů (nejen) na seniory
Ačkoliv nelze jmenovat jeden objektivní na první pohled očividný prvek, jenž by spojoval všechny
e-mailové hoaxy a řetězové e-maily, téměř všechny zkoumané texty přesto mají společnou jednu
vlastnost, o níž mohly napovídat výsledky některých rozborů z druhé části. Tou je výrazná emocionální zabarvenost všech zkoumaných textů.
Ať už tematicky daný e-mail pojednává o české politice, otázkách migrace nebo třeba klimatických změnách, ve všech případech jde o texty, které ve velkém množství užívají citově zabarvených výrazů. V kombinaci s používáním výrazných typografických znaků a překrucováním skutečných faktů lze říct, že útočí na dva základní lidské pocity – tj. strach a vztek. Rozhořčení může
vyvolávat třeba i jen časté používání vykřičníků, kdy text může působit velice agresivně. Strach se
texty snaží vyvolat skrze využívání narativu my, čtenáři navazují pocit, že patří do uzavřené skupiny, která je dle znění hoaxu v ohrožení vlivy zvenčí.
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Tento závěr je vyhodnocen pouze na základě pozorování skutečností, které jsou známy po provedení kvalitativní i kvantitativní analýzy, nejde o psychologický vhled do této problematiky.
Vzhledem také k poměrně častému přímému oslovování seniorů, lze právě důchodce označit za emailovými hoaxy ohroženou skupinu, navzdory faktu, že velká část si jejich přítomnost uvědomuje
a nevěří jim. Stále jde totiž o texty, jež mívají vysoce manipulativní charakter a názor a smýšlení
čtenáře ovlivňují pomocí základních instinktů a jednoduchých emocí. S tím souvisí i důvod, proč
někteří hoax přepošlou. Ze studie D. Kozlové vyplývá, že jedním z hlavních motivů, které vedou
seniory k přeposlání, je sdílení emocí.84 Vzhledem, že hoaxy fungují primárně na vyvolání nějaké
emoce, pro příjemce může být mnohem snadnější ji zpracovat, pokud ji sdílí s někým jiným.

84

Dana KOZLOVÁ, Kvalitativní analýza fenoménu internetových řetězových dopisů, Praha, 2019, Bakalářská
práce, Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Katedra mediálních studií, s. 37.
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Závěr
Řetězové e-maily a e-mailové hoaxy jsou fenomén dezinformačních zpráv šířících se e-mailem,
jehož počátky sahají až ke vzniku samotného internetu, přesto se v českém prostředí vyskytuje ve
velmi velké míře až dodnes. Jenom za zhruba dva měsíce bylo shromážděno na 184 těchto e-mailů,
což potvrzuje fakt, že jde o téma velice živé a současné.
Cílem práce bylo komplexně zanalyzovat získaný vzorek těchto zpráv a z analýzy vyvést co nejrelevantnější závěry. Z té je patrné, že tyto dezinformační e-maily se z velké části týkají aktuálních
témat, jež jsou společensky významná – převážně jde o události české politické scény, pak také
otázky migrace, popř. Evropské unie. Na základě poznatků nabytých z frekvenční analýzy a kvalitativní analýzy jednotlivých témat lze říct, že e-mailové hoaxy, které se v českém prostředí šíří,
zaujímají jasně odmítavý a kritický postoj vůči „Západu“ a veškerý jejich narativ je z větší či menší
části prokremelský a proruský. Viditelné to je především u tématu Evropské unie, která je kritizována ve všech e-mailech, které se na toto téma v základovém korpusu nacházejí. V e-mailech, které
se zabývají historií, je zase utvářen velmi pozitivní obraz komunismu v Československu na základě
faktů, jež jsou vytrženy z kontextu nebo zcela překroucené.
Ačkoliv nebylo v mých silách nalézt přímé autory těchto e-mailů, kteří je rozesílají na další adresy, u značné části analyzovaných e-mailů byl úspěšně nalezen zdroj. Za to lze vděčit především
faktu, že v Česku se některé hoaxy šíří v podobě doslovně zkopírovaných článků z různých dezinformačních webů. Dvěma nejvýraznějšími, jejichž články v plném znění se v získaných e-mailových hoaxech objevují, jsou weby Rukojmí.cz a Aeronet.cz, které oba zaujímají jasně proruský postoj a aktivně šíří dezinformace o západních mocnostech s cílem degradovat demokratické principy.
E-mailové hoaxy využívají bourání typografických pouček a pravidel, expresivních výrazů a
dramaticky znějících vět k manipulativní hře na city. Jejich cílem je ovlivnit smýšlení čtenáře o
daném tématu na základě napadání základních lidských pocitů, jakými jsou strach, frustrace a
vztek. V porovnání s texty ze „seriózních“ médií je rozdíl až diametrální, hoaxy často prvoplánově
šokují, aby vyvolaly údiv, zaujaly čtenáře a následně se mu svým servilním způsobem dostaly do
hlavy skrze uplatňování jednoduché strategie, kterou je atakování základních pocitů.
Zde se nabízí prostor pro možnou analýzu e-mailových hoaxů z psychologického, odbornějšího
úhlu pohledu, která by pomohla ucelit celkový obraz e-mailových hoaxů a pomoc je lépe pochopit
i širokou veřejností, jelikož podobný výzkum zatím uskutečněn nebyl a poznatky na toto téma
z psychologického hlediska chybí pro utvoření celkového obrazu o aspektech e-mailových hoaxů.
Tato práce pak také může posloužit jako základ pro podrobnější analýzu konkrétního aspektu řetězových e-mailů, jako např. pouze jejich typografie.
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Jedním z cílů práce, které byly v úvodu vytyčeny, bylo stručné shrnutí společných znaků řetězových e-mailů a hoaxů. Ty by se pro e-mailový hoax nejlépe daly shrnout následovně. E-mailové
hoaxy výrazně využívají pestrou škálu typografických znaků – barvy, různé fonty, velká písmena
či vysokou frekvenci interpunkčních znamének. V předmětu e-mailu nebo v jeho úvodu obsahuje
výrazy, které hodnotí jeho následný obsah (jako například: „Tak to je bomba!“; „Pravdivé!“; „Výborně!“; aj.) a zpráva může nabádat k dalšímu přeposlání (často tomu tak je, ale ne zpravidla).
Čtenáře skrze slova jako naše a my zapojuje do uměle vytvořeného kolektivu, tím mu dává iluzi
pocitu soudržnosti s někým jiným a získává si tak jeho pozornost. Jejich obsah nijak nezohledňuje
ani jiným způsobem neobsahuje argumentaci druhé strany, nedává šanci bránit se subjektům,
které napadá. S vysokou frekvencí cílí na jednoduché lidské pocity, jsou emocionální a tím méně
racionální – útočí tak na pocity jako jsou strach a vztek, snaží se šokovat. Občas se v úvodu také
mohou vyskytovat informace o předchozích přeposláních, což signalizuje, že by mohlo jít o řetězový e-mail.
Řetězové e-maily a hoaxy ve velké míře zasahují i seniory, na které se stručně zaměřuje třetí
část práce. Zde jsem původně doufal v získání většího vzorku respondentů, který by lépe odpovídal vzorku populace v ČR. Vzhledem k menšímu počtu odpovědí však z dotazníkového průzkumu
nakonec lze s jistotou vyvodit pouze to, že existuje pouze málo seniorů, kteří vlastní e-mailovou
schránku a nikdy se nestřetli s e-mailem, který by nesl znaky e-mailového hoaxu. S největší pravděpodobností navíc také neexistuje skupina seniorů se stejnými demografickými rysy, která by
hoaxy byla ohrožena více či méně. Dotazník však úspěšně potvrdil tematické rozdělení zkoumaných e-mailů. Jde tedy, minimálně v českém prostředí, o univerzální jev, kterému se je velmi těžké
vyhnout. A jelikož většina textů adresáty cíleně agresivně manipuluje a např. otevřeně určuje,
koho mají volit, jde v současnosti o velice aktuální společenskou hrozbu, jíž by měla být věnována
pozornost.
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PŘÍLOHA Č. 9

Rada čínského profesora – návod, jak zabránit následkům mozkové mrtvice
Mějte doma injekční stříkačku nebo jehlu. Tímto zvláštním a netradičním způsobem můžete zachránit postižené mozkovou mrtvicí. Návod
si přečtěte pozorně až do konce a pak jej pošlete dále. Nikdy totiž nevíte, komu ještě může pomoci a čí život na vás závisí.

Můj otec ochrnul a později zemřel na následky mozkové mrtvice.
Škoda, že jsem o tomto způsobu první pomoci nevěděl dříve. Během
záchvatu mozkové mrtvice dochází k postupnému přerušení kapilár.
Při prvních příznacích mrtvice zachovejte klid. Postiženého nepřesunujte, a to nezávisle na tom, kde se nachází, protože při přemísťování
mohou mozkové kapiláry prasknout.
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Pomozte postiženému, aby se usadil v poloze, v níž nemůže znovu
upadnout. Poté můžete začít s pouštěním krve.

Máte-li doma sterilní injekční stříkačku a jehlu, jsou k tomu nejvhodnější, v opačném případě můžete použít šicí jehlu nebo špendlík.

1. Podržte jehlu nebo špendlík nad ohněm, aby byly sterilní. Potom jehlou probodněte konečky všech 10 prstů na rukou.

2. Nejsou to žádné konkrétní akupunkturní body. Prostě píchnete milimetr od nehtu.

3. Bodněte tak, aby vytékala krev.

4. Jestliže krev nezačne kapat, stlačte propíchnutý prst svými prsty.

5. Když všech 10 prstů krvácí, počkejte několik minut, načež se postižený probere.

6. Pokud má postižený zkřivené rty, potáhněte za uši, až zčervenají.

7. Potom do každého ušního lalůčku dvakrát píchněte tak, aby z každého lalůčku vytekly dvě kapky krve. Za několik minut se musí postižený probrat.
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Počkejte, až se stav postiženého normalizuje a neprojevují se žádné
nezvyklé příznaky. Teprve potom nemocného převezte do nemocnice.
V případě, že je nemocný spěšně odvezen sanitkou do nemocnice, mohou otřesy při jízdě způsobit, že mozkové kapiláry postiženého praskají.

Jestliže se postiženému podaří vstát a jít, je zachráněn. O pouštění
krve, jež slouží k záchraně života, jsem se dozvěděl od odborníka čínské tradiční medicíny doktora Cha Bu Tina, který žije v San-Juke.

S touto metodou mám praktické zkušenosti, a proto mohu říct, že je
účinná na 100 %.

V roce 1979 jsem přednášela ve škole. Jednou jsem byla ve třídě, když
jiný učitel přiběhl do mé třídy a vzrušeně řekl: „Paní učitelko, rychle
pojďte. Náš vedoucí prodělal mozkovou mrtvici!“ Hned jsem k němu
běžela. Byl bledý, jeho řeč byla nesrozumitelná a rty zkřivené. Měl
všechny symptomy mozkové mrtvice.

Hned jsem požádala jednoho ze studentů, aby koupil v lékárně injekční
stříkačku a jehlou jsem píchala postiženého do všech 10 prstů. Po několika minutách, když se na prstech objevily kapky krve (velké jako
hrách), se postiženému do obličeje vrátila barva a začal nás normálně
vnímat. Avšak jeho rty byly pokřivené. Potáhla jsem ho za uši, aby se
naplnily krví. Až byly červené, dvakrát jsem píchla do pravého i levého
ušního lalůčku. Na každém lalůčku se utvořily dvě kapky krve. Tehdy se
stal zázrak. Během 3-5 minut tvar rtů se normálně upravil a jeho řeč
byla srozumitelná.
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Dovolili jsme mu, aby si trochu odpočinul a vypil šálek horkého čaje.
Potom jsme mu pomohli sejít po schodech a odvezli jsme ho do nemocnice. Zůstal v ní přes noc a následující den byl propuštěn domů.
Mohl se vrátit do školy a učit! Všechno fungovalo normálně. Neměl
žádné následky, přestože postižení mozkovou mrtvicí obvykle trpí nenapravitelným přerušením mozkových kapilár při cestě do nemocnice.
V důsledku se tito postižení nikdy neuzdraví. Mozková mrtvice představuje druhou nejčastější příčinu smrti. Šťastlivci, kteří zůstali naživu,
však mohou být ochrnuti na celý život. Tak hrozná věc se nemusí přihodit nikomu.

Jestliže si všichni zapamatujeme tuto metodu pouštění krve a neprodleně zahájíme záchranu, postižený se během krátké doby zcela zotaví.

Pošlete, prosím, po přečtení uvedený návod všem svým známým. Můžete tak zachránit někomu život při mozkové mrtvici.

PŘÍLOHA Č. 10

ŽIVOTOPIS
Profesní životopis

Byl jsem ředitelem jedného velkého koncernového podniku.
Kávu mi vařila sexy sekretářka, do práce jsem jazdil Tatrou 613.
Jednou za mnou přišli, abych zaplatil 5 000,- Kč na pohřeb člena ÚV KSČ.
Řekl jsem, že za 5000,- Kč pochovám celý ÚV sám.
Od té doby jsem pracoval jako ředitel malého podniku.
Kávu mi vařila stará sekretářka, do práce jsem jezdil Tatrou 603.
Jednou mi vyčítali, že jsem nebyl na poslední schůzi KSČ.
Řekl jsem, že kdybych věděl, že je opravdu poslední, přišel bych s transparentem.
Od té doby jsem pracoval jako mistr.
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Do práce jsem jezdil vlastním autem, kávu si vařil sám.
Na stěně jsem měl obraz Husáka a Lollobrigidy. Řekli mi, abych tu kurvu sundal.
Sundal jsem Husáka...

Od té doby jsem pracoval na výkopech.
Do práce jsem jezdil na kole a kávu jsem si nosil v termosce.
Když jsem kopal, přišli za mnou, aby si kolo schoval, že tady půjde sovětská delegace.
Řekl jsem, že se nemusí bát, kolo mám zamknuté a pojištené.

... a od té doby jsem byl nezaměstnaný ....
ale život mne poučil
.... byl jsem dlouhé roky nezaměstnaný, pak přišel sametový převra
...
Nechal jsem se rehabilitovat

Od té doby pracuji v politice.
Kávu mi vaří sexy sekretářka, do práce mě vozí řidič v Audi.

Držím hubu a zvedám ruku, jak je potřeba.
Moje životní úroveň zase stoupá. Na výstřelky mládí jen v hezkém vzpomínám

Hodně štěstí ti přeje „Modrý mužíček“!!
Když jsi to dostal, znamená to, že jsi dobrý přítel.
Pošli to do 5 ti minut 8 lidem a čekají tě jen samé hezké dny.
PŘÍLOHA Č. 11

Genetika moslimov - katastrofálne dôsledky pokrvného príbuzenstva v 50-tich generáciách - sesternica a bratranec - znížená inteligencia až na oficiálnu hranicu pred debilitou
Genetika moslimov
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Ak toto nevie pani Mergkelová, tak je riadne kopnutá koňom a naopak jej psou
povinnosťou je tvrdo bojovať proti rozširovaniu nebezpečenstva islamu v Európe
1400 rokov “šľachtenia” moslimov
Zaujímavé…
(Z dokumentu, ktorý bol napísaný vo fi Lockheed trénerom pilotov):
V dobe odovzdávania programu lietadiel KV-107 a C-130 s Lockheed, sme objavili,
že väčšina Arabských kandidátov – pilotov mala veľmi limitovane nočné videnie, dokonca i keď bola jasná noc, bol Mesiac v plnom splne. Tréning išiel veľmi pomaly.
Niektorí mali veľmi slabú pamäť a potrebovali, aby sa im stále pripomínalo, čo bolo
povedané včera. Navyše US a britskí inštruktori boli veľmi rýchlo z toho vyhorení. Trvalo to niekoľko rokov pokiaľ mohli lietať C-130 v tme bezpečne. Spýtajte sa námorných, leteckých inštruktorov, čo trénovali vojakov z Iraku, špeciálne z Afganistanu,
povedali by, „sprostejší ako domáci vôl – kuku&l dquo ;.
Obrovsky problém pre moslimov sú príbuzenské pokrvné vzťahy
Nikolai Sennels je Dánsky psychológ ktorý urobil veľmi veľký výskum na málo známom –probléme moslimského sveta: katastrofálne dôsledky pokrvného príbuzenstva, ktoré prináša manželstvo medzi prvými bratrancami. Toto praktizovanie, ktoré
bolo zakázané ako v židovsko-kresťanskej tradícii od čias Mojžiša, bolo dovolené
Mohamedom, a už je to praktizované v 50-tich generáciách (1400 rokov) v moslimskom spoločenstve. Praktizovanie pokrvných zväzkov nikdy neskonči u moslimov,
pretože Mohamed je príklad a autorita vo všetkých veciach, vrátane manželstiev. Masívne pokrvné kr& iacu te;ženie v moslimskej kultúre spôsobilo neopraviteľnú škodu
na moslimskej genetike, vrátane vážneho narušenia inteligencie a psychického zdravia. Podľa Sennelsa, u skoro polovice všetkých moslimov je pokrvná príbuznosť. V
Pakistane je to skoro 70%, dokonca v Anglicku viac ako polovica Paki-emigrantov
sú priama sesternica a bratanec v manželstve, v Dánsku je to 40 % Paki. Čísla sú
rovnako zničujúce v ďalších dôležitých moslimských krajinách: 67% v Saudskej Arábii, 64% v Jordánsku a Kuvajte, 63% Sudán, 60% v Iraku, 54% v Arabských Emirátoch a Katare. I keď Paki predstavujú 3% narodených deti v Anglicku, podieľajú sa na
33% genetických defektov. Riziko ochorení, ktoré sa volajú a utoso mal reces sive disorders ako cystic fibrosis a spinal muscular atrophy… (autoimúnne ochorenia, cystická fibróza, svalová atrofia…) je 18x vyššie, a riziko úmrtia vďaka deformáciám je
10x vyššie. Iný negatívny následok pokrvných sexuálnych vzťahov je 100%-né zvýšenie rizikových pôrodov, a 50% možnosť, že dieťa zomrie počas pôrodu.
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Znížená inteligencia má katastrofálne následky pre moslimské pokrvné manželstvá
Podľa Sennelsa, výskum ukazuje, že deti z týchto manželstiev strácajú 10-16 bodov
IQ, že schopnosti sú omnoho nižšie u pokrvných deti. Riziko, že budú mať IQ menej ako 70 bodov, čo je oficiálna hranica pred debilitou, sa zvyšuje o neuveriteľných 400% u deti keď sú z manželstva blízkych pokrvných.(Podobne to bolo v
dynastiách Faraónov v Egypte, a tiež v mnohých kráľovských, ale i šľachtických rodinách v Európe, kde sa praktikovali pokrvne príbuzenské vzťahy. V Dánsku nezápadní emigranti viac ako v 300% prepadnú pre inteligentný test pri prijímaní do armády. Sennels hovorí, že “scho pnosť zí skania vedomosti a abstraktne myslenie v
islamskom svete sú jednoducho nižšie”. Poznamenal, že v Arabskom svete preložia
len 330 kníh do roka, čo je asi 20% z toho, čo sa preloží napr. v Grécku. Za 1200 rokov islamu len 100 tisíc kníh bolo preložených do arabčiny, čo je toľko, koľko preložia
v Španielsku za jeden rok! Siedmi z desiatich Turkov dokonca nikdy nečítali
knihu! Sennels poznamenáva, že tieto ťažkosti spôsobujú neúspešnosť moslimských imigrantov v Západnom svete. Znížené IQ spolu s náboženstvom, ktoré odmieta kritické myslenie, určite spôsobuje neúspešnosť uplatniť sa vo vyspelom
svete. Len 9 moslimov dostalo Nobelovu cenu, z toho 5 Nobelovu cenu
mieru. Podľa časopisu Nature magaz & iacute;ne, moslimské krajiny produkujú len
10% svetového priemeru, ak ide o výskum a vývoj (pri prepočte na milión ľudí). V
Dánsku, Sennelsovej krajine, moslimské deti prezentujú veľké percento z detí, potrebujúcich špeciálnu starostlivosť. 1/3 rozpočtu pre Dánske školy ide na špeciálne
vzdelávanie. 51-70% retardovaných a detí s telesnou chybou v Kodani je z emigrantov. Schopnosť učiť sa je tiež veľmi obmedzená. Štatistiky ukazujú, že 64%
školopovinných deti arabských rodičov sú stále analfabeti aj po 10 rokoch
učenia v dánskom školskom systéme. Prepadávanie je 2x väčšie na dánskych
stredných školách ako u domác ich ž iakov. D uševné choroby sú tiež evidentné.
Blízke rodinné pokrvné vzťahy spôsobujúcu vyššie riziko ochorenia na schizofréniu.
Zvýšený výskyt duševných chorôb vysvetľuje, prečo 40% pacientov v Dánskom najväčšom ústave pre duševne chorých tvoria moslimskí emigranti. Aj v USA majú podobné problémy. Podľa Sennelsa väčšina moslimov v USA má nižšie príjmy, pretože
majú nižšie vzdelanie, a teda aj horšie zamestnania ako bežní Američania. Sennels
uzaviera: Nie je žiadna pochybnosť o tom, že široko používaná tradícia pokrvných
manželstiev moslimov poškodzuje genetiku väčšiny moslimov. Pretože moslimské
náboženstvo (islam je ni e iba n &aacut e;boženstvo, ale militantná ideológia) zakazuje manželstvo s nemoslimami, čo bráni tomu, aby prišiel nový genetický materiál
do ich populácie. Genetické škody sú začali, keď prorok Mohamed povolil pokrvné
manželstvá pred 1400 rokmi. Toto spôsobuje priame i nepriame sociálne následky. Islam v podstate nie je morálnou alternatívou židovsko-kresťanskej tradície! Súcit a pochopenie pre moslimov je jedna vec, a povinnosť ochrániť
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západnú civilizáciu od nezmyslov, ktoré diktuje islam, je vec iná! Našou povinnosťou je bojovať proti rozširovaniu tohto nebezpečenstva v Európe. <
/span>Tieto hrozné re ality treba brať do úvahy pri tvorbe zákonov a nariadení,
riešiť imigráciu z moslimských krajín a zabrániť budovaniu mešít na území štátov západnej civilizácie. Byť slepými a naivnými, pokiaľ ide o šírenie islamu,
môže spôsobiť zánik našej kultúry a kresťanstva v Európe.
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PŘÍLOHA Č. 12

ZAJÍMAVÉ POZNATKY Z

ŘECKA

Ing. Alena Péliová

Toto jsou asi ty důvody, proč je Řecko před krachem zachraňováno
stylem: buď se podvolit systému "západní demokracie" nebo zkrachujete.
Nám se o tom může jen zdát …
Na dovolené v Řecku jsem se od domorodců dozvěděl, jak tam
řeší cikánskou otázku. Odpověď byla tak jednoduchá, že mi údivem spadla čelist. V Řecku je postoj státu k cikánům (žádní "Romové" tam nejsou) velmi jednoduchý. Pokud pracuješ pro stát a
platíš daně (jako většina), stát pracuje pro tebe. Pokud nepracuješ
a neplatíš daně, stát nepracuje pro tebe a je jedno, zda jsi červený, černý nebo žlutý.
Jednoduše cikáni ve větších městech mají své oplocené teritorium
a tam, pokud kočují - přespávají nebo zkrátka žijí. Stát se o ně nezajímá.
Obecně se však cikáni pasovali do role likvidovat a uklízet ulice od
vyhozeného železa, spotřební elektroniky a nepotřebných věcí.
Tyto suroviny svážejí na výkupní místa a inkasují za to peníze.
V Řecku žije cca 11 milionů obyvatel a 80% země pokrývají neúrodné hory.
Těch 20% úrodné půdy uživí všechny a ještě jim zbude.
30% populace pracuje v zemědělství.
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Největším průmyslovým odvětvím je námořní doprava, která je třetí
největší na světě.
Příjmy z turistického ruchu tvoří 30% ve státním rozpočtu.
Když má mladá rodina třetí dítě, tak stát poskytne této rodině dotaci
na koupi osobního auta v ceně bez daně. Auto má červenou SPZ, a
když ho policista zastaví a neřídí ho osoba, která auto kupovala s
dotací od státu, privilegia jsou najednou pryč, a navíc ještě ta hanba
s pokutou jako řemen. Až po pěti letech může majitel auto prodat.
Tato auta jsou velkou pomocí mladým lidem. Školství funguje tak,
že pokud oba rodiče pracují a platí daně, všechny děti mají studium
do maturity zdarma včetně stravování. Když pracuje jen jeden z rodičů - děti mají studium zdarma, ale stravu si musí hradit. Když nepracuje ani jeden
z rodičů, musí děti platit školu od první třídy až např. po maturitu
včetně stravného.
Řekové rádi posedí se svými přáteli nebo rodinou na verandě
či balkoně a uspěchaný život je u nich vzácnou výjimkou.
98% obyvatelstva je pravoslavného vyznání s velkým důrazem na
rodinu.
2% jsou muslimové a bez vyznání spolu s ostatními náboženstvími
a sektami. Ve vnitrozemí na vesnici téměř neexistuje kriminalita a
ve větších městech je velmi vzácná. Prostě v Řecku se nekrade.
Stát zakázal na svém území hrací automaty. Drogy jsou tam neznámou věcí, protože rodiny a víra jim nedovolí něco podobného.
Pokud nechce mladík nastoupit povinnou vojenskou službu, tak o
to může požádat úřady a dostane modrou knížku. Dnes je služba v
řeckých ozbrojených silách natolik vážená, že žádosti o modrou
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knížku by se daly spočítat na prstech jedné ruky. Hlavním problémem po vystavení je získání celoživotní invalidity, která majitelům
modrých knížek neumožňuje práci ve státních službách. Ten kdo
má modrou knížku je automaticky řazen na poslední místo ve všech
seznamech, které stát pro uspokojování svých občanů musí vytvořit. Takže není osobou, která je volená, při podpoře v případě nezaměstnanosti je na posledním místě i při žádosti o byt, transplantaci
atd.
Prostě nic nedáš pro stát - stát nedá nic tobě.
V zemi, kde vzniklo slovo demokracie, je účast ve volbách povinná a neúčast znamená vysokou pokutu. Zda do volební urny
volič vhodí obálku s hlasem nebo bez, je už na voliči. Výsledky
voleb tam nikdo nezpochybňuje. Je zajímavé, že v Řecku neexistují extrémistické strany a ani k tomu není důvod. Menšiny se
buď přizpůsobí většině, nebo potom platí - nechceme vás tady.
Ing. Alena Péliová
Odbor implementace státní podpory výzkumu a vývoje, sekce vědy a techniky.
Ministerstvo školství, vědy, výzkumu a sportu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava.

PŘÍLOHA Č. 13

Fwd: : Dopis - přečti a přepošli. Máš to na vlastní OČI

Jsem rád, že naše vláda se brání tlaku EU na přeposílání migrantů. Ať si je tam Merkelová, Macron a ostatní nechají, když je tam tak chtěli a necpou je sem. Stejně je
tam odsud již nikdo nedostane a množí se jako kobylky a časem příjdou i sem, protože je i tady pár prostoduchých chce !!!

Sibylino proroctví se začíná naplňovat
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- dojde ke střetům víry...
TEN KONEC SI PŘEČTI

URČITĚ

Autorem následujících slov je údajně Dr. Emanuel
STANAY,
známý a vysoce uznávaný psychiatr. Muž, jehož rodina
patřila před druhou světovou válkou k německé aristokracii, vlastnil řadu průmyslových podniků a nemovitostí.
Když byl tázán, kolik Němců bylo skutečnými nacisty,
odpověděl způsobem, který může být určující pro náš
postoj k fanatizmu:
"Velmi málo lidí bylo skutečnými
nacisty, ale mnoho dalších se radovalo z návratu německé hrdosti a další byli příliš zaneprázdněni, než
aby je to zajímalo.
Byl jsem jedním z těch, kdo pokládali nacisty za bandu
bláznů.
Takže většina se prostě stáhla a umožnila tím, aby se to
vše stalo. Pak, dříve než jsme to zjistili, nás měli v hrsti,
ztratili jsme kontrolu a nastal konec světa.
Má rodina ztratila všechno. Já sám jsem skončil v
koncentračním táboře a Spojenci rozbili mé továrny.
Dnes nám znovu a znovu různí experti opakují, že Islám je náboženství pokoje a že velká většina muslimů
si přece přeje jedině žít v míru.
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I když toto laické ujišťování může být pravdivé,
nemá pražádný význam!!!! Je to bezcenné šidítko,
které nám má umožnit, abychom se cítili lépe a aby se
poněkud zmenšil (psychický) účinek fanatického řádění ve světě ve jménu...ISLÁMU...!!!!!!!!!!.
Je skutečností, že v současné fázi dějin vládnou Islámem fanatici. Jsou to fanatici, kdo vedou každou z 50
válek, které zuří ve světě. Jsou to fanatici, kdo systematicky masakrují křesťany či příslušníky domorodých
kmenů v Africe a postupně utápějí kontinent v přívalu Islámu. Jsou to fanatici, kdo spouštějí exploze bomb, usekávají hlavy, vraždí nebo zabíjejí z důvodů cti. Jsou to
fanatici, kdo přebírají mešitu po mešitě. Jsou to fanatici,
kdo se zápalem šíří kamenování a věšení obětí, znásilňování, zabíjení, polévání žen kyselinou, likvidací homosexuálů......< /sp an>
Jsou to fanatici, kdo učí mladé zabíjet
a stát se sebevražednými bombovými .......zabijáky.....
Obtížně měřitelnou skutečností je, že mírumilovná
většina, mlčící většina....!!!!!!!!!" .....je vyděšena a je vyřazena.
Komunistické Rusko sestávalo z Rusů, kteří prožili peklo
války a chtěli pouze žít v míru, a přesto komunistické
Rusko bylo odpovědno za vraždu asi 20 milionů lidí.
Ohromná populace Číny byla rovněž mírumilovná, ale
čínským komunistům se podařilo zabít ohromujících 70
milionů lidí.
Průměrný Japonec před druhou světovou válkou rozhodně nebyl sadistickým válečným štváčem. Přesto si
Japonsko vražděním a krveprolitím razilo cestu Jihovýchodní Asií v orgiích zabíjení, které zahrnovalo
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systematické vraždy 12 milionů čínských civilistů; většinou byli zabiti šavlí, lopatou a bajonetem.
Kdo by mohl zapomenout Rwandu, která se zhroutila v
krvavém zabíjení. Není snad možno tvrdit, že většina Rwanďanů byli mírumilovní lidé?
Poučení z historie jsou často neuvěřitelně jednoduchá a
lapidární, ale přese vše, všechny naše schopnosti logického myšlení často přehlédneme nejzákladnější a zcela
nekomplikované závěry: svým mlčením se mírumilovní
muslimové stali zcela irelevantními. Mírumilovní muslimové se stanou našimi nepřáteli, jestliže nepozvednou
svůj hlas, protože se stejně jako Dr. Tanay jednoho dne
probudí a zjistí, že se dostali do područí fanatiků a
že"nastal konec světa".
Mírumilovní Němci, Japonci, Číňané, Rusové,
Rwanďané, Srbové, Afgánci, Iráčané, Palestinci, Somálci, Nigerijci, Alžířané a mnozí další zemřeli, protože mírumilovná většina nepromluvila, až pak bylo
pozdě.
Pro nás, kteří to vše sledujeme, aniž bychom se angažovali, platí, že musíme dávat pozor na jedinou skupinu, která se počítá: na fanatiky, kteří
nás...!!!!!...ohrožují....!!!!!!!!... náš způsob života..!!!!!.
Žádná mešita ani minaret v Evropě..!!!!!, pokud nebude
stejné množství katolických kostelů v arabském světě a
také stejné množství katolíků..!!!!!
Pedofily civilizovaný svět trestá ... a co muslimové, kteří
souloží 8 leté dívky a mají s nimi děti.
Přeje si někdo z Vás, aby za dvě desítky..!!!! let souložil
nějaký muslimský stařec Vaše vnučky a pravnučky, aby
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je kamenovali, zabíjeli, polévali kyselinou, prováděli ženskou obřízku..?!!!!
A konečně: každý, kdo pochybuje, že se jedná o závažnou záležitost. A kdo vymaže tento mail, aniž by ho poslal dál, ten se podílí na pasivitě, která dovoluje, aby problémy narůstaly.
Proto se trochu rozmáchněte a pošlete to dál a dál, a
ještě dalším. Doufejme, že tento mail čtou tisíce lidí na
světě, přemýšlejí o něm.
PŘÍLOHA Č. 14
Co na to naše skvělá Policie a super spravedliví státní zástupci?????

Předmět: Fwd: To je super prasárna - to by měli vědět všichni občané ČR -

včera večer na TV Barrandov proběhl pořad Jaromíra Soukupa.
Ten to teda
rozsvítil !!!
Jednak rozkryl struktury státního podniku Vysokonapěťové energetické
soustavy ČR, kdy nikdo
nevěděl, že se oddělil od ČEZu.
Ten byl napojen na soukromou firmu OSINEK a
všichni
na soukromou banku, kam tekly nekonečné miliardy veřejných prostředků.

Protože šlo o soukromou banku, neskládala nikomu žádné účty.
Prsty v tom
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měli
kmotři ODS v čele s Patrikem Aulickým z Ústí n. L., Novákem a Ježkem,
všichni z Ústí n. L. Napojeno bylo hejno politiků z ČSSD i
ODS, včetně Gandaloviče. Ten je stále velvyslancem v USA.

Točili se miliardy Kč zpeněz obyvatel ČR.
Všichni i politici to věděli a
drželi
ústa, protože z toho měli.
Kteří? No ti z ODS a ČSSD !

Ona soukromá banka byla akciovka s akciemi na doručitele, tedy utajení
vlastníci a se sídlem na Kypru.
Proč ? No aby se dobře kradlo ve velkém bez
rizik.

O jaké peníze šlo: každý spotřebitel platí měsíčně zálohy na odebranou
el.
energii. Z toho se odděluje
velký podíl, který jde do podniku Vysokonapěťové soustavy a odtud do
soukromé banky se sídlem na Kypru.

Tunel jako hrom, ale policie ani justice nekoná !!!
Tak se prý buduje ten
Fialův kapitalismus v Česku, jenomže to
není budování kapitalismu, ale korupce a zlodějna !!!

*TAK UŽ ASPOŇ VIDÍTE, jaký zastírací manévr se dělá s těmi smyšlenými
MANIFESTACEMI !!!*

*Protože jim ten náš - Andrej Babiš - zašlápl - PENĚZOVODY !! !

Čili se dá říct, že kradou hlavně lidé z ODS a ČSSD - proto jim Andrej
Babiš vadí!!!
PŘÍLOHA Č. 15
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Svět se v prdel obrací
HEZKY SEPSÁNO …
Jeden moudrý Moravák z Poštorné se vyjadřuje vtipně k politice, klepl jako vždy hřebíček na hlavičku.
Svět se v prdel obrací.
Židi válčí, Němci obchodují, ti kteří chodí do práce migranty nechtějí, ti co se povalují v charitách by
je vítali, nějaká divná Pirátka by jich dokonce chtěla desetitisíce, faráři przní děcka, v ODS se mezi
sebou jebou brňák Fiala s pražákem Klausem, jedni vyhnali z ČR po šesti letech okupace Wermacht
SS a německé nespokojence ze Sudet, jiní začali jezdit po 50ti letech na jejich zahradní vzpomínkové
párty do Bavor. Filosofové místo toho aby filosofovali ve školách a pomáhali v blázincích alespoň
trochu uzdravovat pacienty, by se chtěli a chtějí srát do řízení státu ..., no sere mere Maryčko Magdónová a mene tekel.
Vypadá to, že zdravý rozum zůstal už jenom u nás amatérských rybářů, myslivců, zahrádkářů, včelařů, chovatelů holubů, kteří jsme absolvovali základní školu ještě za bolševika. Učitel dnes nesmí
lištit po hubě hajzla, který dělá ve třídě bordel a dělá si z kantora prdel po vzoru svých dementních
rodičů, policajt se musí nechat napřed od hajzla zastřelit a teprve potom se bránit, aby náhodou nepoužil nepřiměřenou obranu, povaleči se chechtají lidem spěchajícím do práce a kdejakej vaginoid
otlačující si prdel na židli utržené ze státních peněz, se nám bude snažit vykládat jak je naše armáda
potřebná v nějaké řiti, která se jmenuje Afghanistán a jak Putin ohrožuje Poštornou.
Inteligenci děcek jste šmahem vyřešili podle svých představ, že jste zrušili blbšůle a přifařili jste to
do ZŠ a nechť se učitel z toho i posere. Tak toto by nenapadlo ani moje žáky z vojny, vojína Emila
Šarkéziho ze Žiaru nad Hronom či vojína Rezanku z Bardějova, kteří příklad kolik je součet 5 + 7 nespočítali ani na prstech obou ruk. A to měli všechny prsty, protože v práci o žádný z nich přijít nemohl. Máme to na salámu Vy lunti od pravdy a lásky. Alespoň jste mohli na Hradčanském náměstí,
kde jste včera kladli věnce k soše TGM jej umýt. V televizi to vypadalo, že je osraný holubama víc,
než je zdrávo. Už jenom v Benátkách, na tom velkém náměstí (před chrámem dóžů), je těch hoven
od holubů víc, jak jich má tatíček na hlavě a na saku.
Němci píšou - překlad - POŠLI KOMU MŮŽEŠ !
Vtipně a jasně sepsáno !
Nikdy nás žádná kultura nenervovala a neničila, neterorizovala celé městské části, jako tahle fanatická kultura primátů se svými středověkými návyky a potřebami. S nikým, kdo přišel pracovat do
Německa se nemuselo mluvit o integraci, o prostředcích začlenění, o bezpečnostním riziku. Žádný
ŘEK nepotřeboval tabulky na to, aby věděl, že se naše ženy nesmí znásilňovat, žádný JAPONEC nemusel být upozorňován na to, že nesmí ženu přivázat za auto a vláčet ulicemi, žádný BRIT, IR, HOLANĎAN nepotřeboval předražené kurzy chování k ženám. Žádnému THAJCI nemuselo být vysvětlováno, že se ženy nesmí lovit jak zvěř. K žádnému ITALOVI nebyl potřeba odstup na délku paže a na
ČÍŇANY jsme nepotřebovali pepřový sprej ani zbraň. Ve vlaku jsme cestovali beze strachu. Integrace
byla a je pro Řeky, Italy, Vietnamce, Rusy a mnohé jiné národy samozřejmostí. Tito lidé se stali součástí naší kultury a přizpůsobili se našemu způsobu života.
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ALE NE TAK MUSLOPRDI ZE ZEMĚ VČEREJŠKU SE SVÝMI NEKONEČNÝMI POŽADAVKY. „Chci tady
mešitu, chci jen halal jídlo, chci islámské svátky, chci oddělené plovárny, mám 4 ženy a 25 dětí a
žádný čas na práci, chci auto, dům a peníze, jinak to tu vyhodím do vzduchu, moje děti nepojedou
na školní výlet, všechny nevěřící je třeba zabít atd ...“
Ať to stojí, co to stojí. Bude se loupit, přepadat, popravovat, znásilňovat a vraždit, jako by to bylo to
nejsamozřejmější na světě. Nechceme zde žádné idioty, kteří by náš život chtěli měnit podle svých
představ. Popadněte do podpaždí svou kouzelnou lampu, sedněte si na váš létající koberec a leťte
zpátky přes Bospor, nebo do Afriky (anebo do prdele, k Alláhovi a pedofilovi Mohamedovi). Většina
Evropanů vám bude vděčná !
(překlad z němčiny – koluje po facebooku)
PŘÍLOHA Č. 16
Germáni a Slované - pravda o které se nemluví

Germania a Slovania… | Původní kultura, zvyky a obřady
Slovanů
http://www.slovanskakosile.cz/2018/11/10/germania-a-slovania/
Pokaždé, když se Rusové podívají do Stalingradu, dnešního Volgogradu, tak musí vidět,
že to bylo místo, kde došlo k obratu celé II. sv. války, ale především to bylo místo, kde byl
ukončen plán na vyhlazení slovanské rasy z povrchu planety.
Neustále se hovoří o židovském holokaustu, ale že Německo v Rusku provádělo holokaust mnohem větší,
holokaust slovanské rasy, o tom se mlčí.
A to je chyba.
Po skončení války plánoval Berlín velkolepý plán “GENERALPLAN OST” na etnické vyčištění evropské
části Ruska od slovanské rasy a vysídlení slovanských národů z Evropy za Ural, kde měli Slované jako
otroci až do vymření pracovat v dolech, ze kterých by Říše zdrojově zajišťovala budování projektu“Germania”. Evropská část Ruska by byla zcela zbavena původního obyvatelstva,
RUSOVÉ MĚLI SKONČIT V PLYNOVÝCH KOMORÁCH STEJNĚ JAKO ŽIDÉ a pozemky měly být rozdány za odměnu německým vojákům a dosídlencům z Říše. Projekt Generalplan Ost měl být “mistrovským” dílem realizačního týmu Reinharda Heydricha.
Na jeho konečnou realizaci nedošlo jen díky obrovské oběti ruských obránců Stalingradu. Jenže už během německého tažení byly jednotlivé prvky Generalplan Ost realizovány na úrovní vyčišťování území
od ruského obyvatelstva, na což dohlížel osobně právě Heydrich.
Etnické vyhlazování prováděly jednotky SS, které šly těsně za wehrmachtem ve druhém sledu a frontovou linií. Jenže ani wehrmacht nebyl bez viny, protože celé vesnice byly vypalovány a srovnávány se
zemí, protože wehrmacht nechtěl za svými zády centra odporu Rusů.
Obsazované Rusko bylo pro německou armádu tak rozlehlé, že armáda neměla dostatek mužů, aby
mohla za sebou nechávat okupační jednotky, které by dobyté vesnice a malá městečka mohly kontrolovat. Wehrmacht proto vesnice kompletně srovnával se zemí.
Dobře je to vidět na dobových filmových záběrech wehrmachtu hlavně z roku 1941. Proto bylo zastavení
wehrmachtu před Moskvou a posléze u Stalingradu tak důležité. Bez vítězství Rusů u Stalingradu by
dnes nebyla ani Česká republika, ani Slovensko, ani Polsko, a hlavně nebyly by naše slovanské národy.
A ti, kteří takový osud nám chtěli dopustit, zrádci z Velké Británie, Francie a Itálie, dnes poučují Ruskou
“demokracii”.
Znovu se opakují chyby slovanských národů. Znovu se dostávají pod křídla západu, který se pokusí slovanské národy zničit, přeformátovat, tentokrát ne válečně, ale migračně.
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NĚMECKO OPĚT VELÍ SLOVANSKÝM ARMÁDÁM, ZNOVU SE SLOVANSKÉ NÁRODY STAVÍ PROTI
RUSKU, KTERÉ ZACHRÁNILO NAŠE NÁRODY PŘED GENOCIDOU V RÁMCI PROGRAMU GENERALPLAN OST.
I dnes zažíváme takový projekt, Generalplan Islam. Nasunování muslimských migrantů do Evropy, do
společnosti, do školních tříd… Opět nám Západ diktuje osud a úděl, a co je nejvíce hrozivé, opět v tom
údělu není budoucnost pro slovanské národy.
Zrádci národa promítají našim dětem propagandistická videa o dobrotivých džihádistech v Čečně, našim
dětem je vnucována inkluze s dětmi Arabů.
Média přináší programovací články o tom, že Islám je tolerantní.
Největším zabijákem národů je čas. Čas vede k zapomínání, národy zapomínají na procesy a události
minulosti, a proto budou nuceny si je zopakovat. Jenže tentokrát už nemusí přijít na pomoc Stalin nebo
obránci Stalingradu. Tentokrát slovanské národy mohou zaniknout v tichosti a dokonce – z vlastního
rozhodnutí.
Stačí se podívat na výsledky voleb, na Piráty, na nové generace mládeže, na Araby z Teplic…

PŘÍLOHA Č. 17
Vydra o Gottovi....krátké a výstižné - toto si přečtěte!!!!!!!!
Krasne napsane.....Zdeněk Vydra
3. října v 15:12
JE MI SMUTNO, OD VČERA SE NEMOHU OPROSTIT POCITU JAKÉSI PRÁZDNOTY ...
ODEŠEL ČLOVĚK, KTERÉHO JSEM PO CELÝ SVŮJ TÉMĚŘ 54 LETÝ ŽIVOT VNÍMAL JAKO JEHO SAMOZŘEJMOU SOUČÁST, ODEŠEL ČLOVĚK, KTERÝ ROZDÁVAL RADOST, ODEŠEL ČLOVĚK, KTERÝ NÁM
ZPŘÍJEMŇOVAL NAŠE ŽIVOTY A DĚLAL JE LEPŠÍMI ....
JE MI SMUTNO A NA DRUHÉ STRANĚ JSEM ZHNUSEN AŽ DO MORKU KOSTÍ, KDYŽ PODPRŮMĚRNÍ A
VŠAK VŠEHOSCHOPNÍ, BEZPÁTEŘNÍ GAUNEŘI PLIVOU SVÉ JEDOVATÉ SLINY ZE SVÝCH POKŘIVENÝCH
TLAM ZÁVISTÍ A ZLOBOU, PLNÝCH ,, PRAVDY A LÁSKY “ NA ČLOVĚKA TAK VYJÍMEČNÉHO A MIMOŘÁDNÉHO, KTERÝM KAREL GOTT BEZ VEŠKERÝCH POCHYB BYL ...
RÁD BYCH ŘEKL TĚM SCHWARZENBERGŮM, HALÍKŮM, BĚLOBRÁDKŮM, KOCÁBŮM, MITROFANOVŮM A VŠEM OSTATNÍM STEJNĚ SMÝŠLEJÍCÍM ,, PRAVDOLÁSKAŘŮM “ PLNÝCH NENÁVISTI, ZÁVISTI
A ZLOBY ...
KARLE SCHWARZENBERGU, KAREL GOTT BYL ŠLECHTIC A NEPOTŘEBOVAL K TOMU ŽÁDNÝ TITUL,
ANO ŽIL JAK ŘÍKÁTE V BAVLNCE, ALE DÍKY SVÉ POCTIVÉ PRÁCI A UMĚNÍ, BEZ DOTACÍ A PODVODŮ ...
TOMÁŠI HALÍKU, KAREL GOTT NEHLÁSAL NÁBOŽENSKÉ BLUDY ANI NEVYCHOVÁVAL VEDOUCÍ NORMALIZAČNÍ KÁDRY, NEKÁZAL O POKOŘE, SKROMNOSTI A SLUŠNOSTI, ON VSTOUPIL NA PÓDIUM A
TO VŠECHNO PŘIŠLO S NÍM I PROTO HO NÁROD MILOVAL, MILUJE A MILOVAT BUDE, ON BYL TOTIŽ
SKUTEČNÝ, NA ROZDÍL OD TOHO VAŠEHO IMAGINÁRNÍHO BOHA V JEHOŽ JMÉNU JSTE SE NAPÁCHALI TOLIK ZLA A UTRPENÍ ...
MICHALE KOCÁBE, KAREL GOTT NEBYL POZÉR ANI FALEŠNÝ REVOLUCIONÁŘ KTERÝ ,, VYHNAL “ SOVĚTSKOU ARMÁDU, NEPOTŘEBOVAL NIKOMU NADRŽOVAT, ROZDÁVAL RADOST VŠEM LIDEM BEZ
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ROZDÍLU STEJNOU MĚROU, KAREL GOTT NEROZDĚLOVAL SPOLEČNOST, ON SPOJOVAL CELÉ NÁRODY SVOU TVORBOU A UMĚNÍM ...
PAVLE BĚLOBRÁDKU, KAREL GOTT ROZDÁVAL RADOST, NIKOLIV PENÍZE DAŇOVÝCH POPLATNÍKŮ
OBČANŮ TÉTO ZEMĚ POCHYBNÝM CÍRKVÍM, CELÝ SVŮJ ŽIVOT PLATIL DANĚ V TÉTO ZEMI, KTERÉ VY
JSTE ZCELA BEZ SKRUPULÍ ROZKRÁDALI ...
ALEXANŘE MITROFANOVE, KAREL GOTT ŘÍKAL TO, CO CÍTIL A CO SI OPRAVDU MYSLEL NIKOLIV TO,
ZA CO HO NĚKDO ZAPLATÍ, MOHL ŽÍT KDEKOLIV NA SVĚTĚ A MĚL BY SE DOBŘE VŠUDE, PŘESTO ZŮSTAL VĚRNÝ SVÉ VLASTI A SVÉMU NÁRODU ...
KAREL GOTT BYL MAJÁKEM V DNEŠNÍ UPADAJÍCÍ ČESKÉ KULTŮŘE, BYL ZÁRUKOU SLUŠNOSTI,
NOBLESY, ELEGANCE A INTELIGENCE .... ODEŠEL KRÁL ...
ČEST JEHO PAMÁTCE
PŘÍLOHA Č. 18
To je super prasárna - to by měli vědět všichni v ČR

Ahoj, včera večer na TV Barrandov proběhl pořad Jaromíra Soukupa. Ten to teda rozsvítil !!! Jednak rozkryl struktury státního podniku Vysokonapěťové energetické soustavy ČR, kdy nikdo nevěděl, že se oddělil
od ČEZu Ten byl napojen na soukromou firmu OSINEK a všichni na soukromou
banku, kam tekly nekonečné miliardy veřejných prostředků. Protože šlo o soukromou banku, neskládala nikomu žádné účty.
Prsty v tom měli kmotři ODS v čele s Patrikem Aoulickým z Ústí n.
L., Novákem a Ježkem, všichni z Ústí n. L. Napojeno bylo hejno politiků z ČSSD i
ODS, včetně Gandaloviče. Ten je stále velvyslancem v USA.
Točily se miliardy Kč z peněz obyvatel ČR. Všichni i politici to věděli
a drželi ústa, protože z toho měli. Kteří ? No ti z ODS a ČSSD! Ona soukromá
banka byla akciovka s akciemi na doručitele, tedy utajení vlastníci a se sídlem
na Kypru. Proč ? No aby se dobře kradlo ve velkém bez rizik.
O jaké peníze šlo: každý spotřebitel platí měsíčně zálohy na odebranou el. energii. Z toho se odděluje velký podíl, který jde do podniku Vysokonapěťové soustavy a odtud do soukromé ; banky se sídlem na Kypru. Tunel jako
hrom, ale policie ani justice nekoná !!!
Tak se prý buduje ten Fialův kapitalismus v Česku, jenomže to není
budování kapitalismu, ale korupce a zlodějina !
*TAK UŽ ASPOŇ VIDÍTE, jaký zastírací manévr se dělá s těmi smyšlenými MANIFESTACEMI !!!*

*Protože jim ten náš - Andrej Babiš zašlápl - PENĚZOVODY ! *
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Čili se dá říct, že kradou hlavně lidé z ODS a
ČSSD - proto jim Andrej Babiš vadí !
Tak už se Češi probuďte - rytíři z Blaníku určitě
nezachrání to, co jsme my, všichni prosrali !!!
To je super prasárna - to by měli vědět všichni v
ČR ! *hlavně Ti, co chodí na Václavák a Letnou manifestovat*
Peter Olah
Mühlstrasse 17
63741 Aschaffenburg

PŘÍLOHA Č. 19
Co na to naše skvělá Policie a super spravedliví státní zástupci?????

Předmět: Fwd: To je super prasárna - to by měli vědět všichni občané ČR -

včera večer na TV Barrandov proběhl pořad Jaromíra Soukupa.
Ten to teda
rozsvítil !!!
Jednak rozkryl struktury státního podniku Vysokonapěťové energetické
soustavy ČR, kdy nikdo
nevěděl, že se oddělil od ČEZu.
Ten byl napojen na soukromou firmu OSINEK a
všichni
na soukromou banku, kam tekly nekonečné miliardy veřejných prostředků.

Protože šlo o soukromou banku, neskládala nikomu žádné účty.
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Prsty v tom
měli
kmotři ODS v čele s Patrikem Aulickým z Ústí n. L., Novákem a Ježkem,
všichni z Ústí n. L. Napojeno bylo hejno politiků z ČSSD i
ODS, včetně Gandaloviče. Ten je stále velvyslancem v USA.

Točili se miliardy Kč zpeněz obyvatel ČR.
Všichni i politici to věděli a
drželi
ústa, protože z toho měli.
Kteří? No ti z ODS a ČSSD !

Ona soukromá banka byla akciovka s akciemi na doručitele, tedy utajení
vlastníci a se sídlem na Kypru.
Proč ? No aby se dobře kradlo ve velkém bez
rizik.

O jaké peníze šlo: každý spotřebitel platí měsíčně zálohy na odebranou
el.
energii. Z toho se odděluje
velký podíl, který jde do podniku Vysokonapěťové soustavy a odtud do
soukromé banky se sídlem na Kypru.

Tunel jako hrom, ale policie ani justice nekoná !!!
Tak se prý buduje ten
Fialův kapitalismus v Česku, jenomže to
není budování kapitalismu, ale korupce a zlodějna !!!

*TAK UŽ ASPOŇ VIDÍTE, jaký zastírací manévr se dělá s těmi smyšlenými
MANIFESTACEMI !!!*

*Protože jim ten náš - Andrej Babiš - zašlápl - PENĚZOVODY !! !

Čili se dá říct, že kradou hlavně lidé z ODS a ČSSD - proto jim Andrej
Babiš vadí!!!
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PŘÍLOHA Č. 20
A tenhle Jidáš - byl málem prezidentem. On se o to pokusí znova - pozor !!!
Kandidát na Českého prezidenta Prof. Jiří Drahoš, narozen 20.2. 1949 , Český Těšín.
Ženatý ,manželka Eva 66 let, dvě dcery Radka a Lenka
5. předseda Akademie věd ČR .
Od r.2003 člen Římského klubu .Společně s Miroslavem Kalouskem a Karlem Schwarzenbergem.
Od r. 2006 Člen Muslimského bratrstva. Společně s Muneeb Hassan Alrawim .
Veřejný rozpočet na prezidentskou kandidaturu cca. 37 mil. Kč.
Skrytý rozpočet na prezidentskou kandidaturu k datu 10.1.2018 -- 76 346 421,-- Kč. Hlavní donátor Ústředí muslimských obcí ČR.
PŘÍLOHA Č. 21
Dopis bývalé "matraci" zrzavého Vency . To je síla!!
Dopis Dagmar Veškrnové-Havlové Autor: Jiří Vyvadil
Obr. „Vozy BMW řady 5 jsem si oblíbila obzvláště , jsou pohodlné, spolehlivé, neporuchové, rychlé a
mají krásné barvy. Jsem ráda, že mi umožní být všude tam, kde chci a potřebuji v rámci své charitativní práce, herecké profese a soukromého života. Je to pro mne velká pomoc.“
Nikdo z nás nepochybuje o tom, že by dnes někde stál a svým ráčkujícím způsobem mluvil o humanitě a nutnosti pomoci uprchlíkům. Má to jednu chybičku. Nuže Váš Vašek je z celé plejády všech
českých politiků od roku 1989 ten nejodpovědnější za zvěrstva Západu, která nemohla skončit jinak
než statisíci usmrcených a milióny uprchlíků…Že si vymýšlím? Ale kdež. Dodnes ho vidím, jak jako
dychtivé dítě a jako první evropská hlava z Evropy dorazil po skončení bombardování, které označil
jako vždy vtipně humanitárním (rád si pohrával slovíčky) a které trvalo přes tři měsíce na jakousi
planinu v tehdejší Jugoslávii, pošlapával tu zemi a chválil tuto akci, která přinesla (odborníci opravte
mne) tuším 3 000 mrtvých
2
2
včetně humanitárně zavražděných dětí a moc v Kosovu islámskému teroristovi H. Thacimu ………,
který svou osvobozeneckou armádu živil prodejem orgánů srbských bojovníků. Milá Dášo, větší
zvěrstvo v Evropě po roce 1989 nebylo.
Obr. Dagmar při práci pro nadaci Vize 97 Mimochodem, ten Thaci, kterého jako bojovníka za svobodu Západ prosadil do čela, dnes již definitivně zhrouceného Kosova, konečně čelí soudu. Rozhodujícím zdrojem rozvratu byla nelegitimní a naprosto vylhaná válka v Iráku. Ta odstranila sekulárního autoritativního předáka Hussajna a odstartovala proces celkového rozvratu celého středního
Východu. Dášo, mezi námi, když se dnes Američané diví, že islámský stát je na rozhodujících místech tvořen bravurními důstojníky Husajnovy armády, tak si fakt říkám, že Vašeho Václava a dnešní
Američany se v zájmu světa ani nemělo dovolit k zahraniční politice pustit. No a kde by měli být,
když ti boys je z irácké armády vyrazili? Chápu, že mi musíte položit otázku, proč Irák vůbec zmiňuji
a co to má s Vaším Vašíkem společného. Nuže tehdy Vašek, v naprostém rozporu s Ústavou ČR, bez
souhlasu obou komor Parlamentu a vlády ČR na zádech jakéhosi ometávače podepsal podporu této
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válce. A Bush jr., se o tuto žádost podobných blbečků opřel a vznikla tzv. koalice ochotných, ke kterým kvůli Vašemu Vaškovi patříme a která rozvrátila celou severní Afriku. To ostatní už, milá Dášo,
byl jen dominový afekt. Dášo, byla jste tuším nejlépe placenou socialistickou herečkou, takže mám
právo od Vás chtít trochu soudružské sebekritiky. Jistě víte, že od roku 1948 – 1989 zde byl tzv. socialistický systém, který je dnes označován za zavrženíhodný a zločinný. Otázka zní, Dášo: kolika vojenských agresí se tento zavrženíhodný a zločinný režim od roku 1948- 1989 účastnil….Nuže žádného: žádná mise, žádná agrese…teploučko a buzerace v kasárnách. Dobře jste odpověděla.
3
3

A teď kontrolní otázka: Kolika vojenských agresí se účastnil režim, který Váš Vašek na počátku vybudoval…Pojďme počítat… Válka v Iráku, humanitární bombardování Jugoslávie, válka v Afghánistánu,
2. a zásadní válka v Iráku, arabské jaro……které postihlo Tunisko, Maroko, Egypt, Libyi a s tím související útoky v Libyi a dnes válka v Sýrii. Dášo, plně s Vámi souhlasím, že by Váš manžel se dnes zamýšlel nad uprchlíky a pečlivě by se snažil odklonit fakt, že je to, z hlediska odpovědnosti České republiky jeho dílo. Váš lidumil Vašek měl nástupce. Byl jím sebestředný a arogantní Václav Klaus. Ne
nebyl lidumilem v očích havlistických následovníků Vašeho Vaška. Ale po celý svůj život v politice
ostře protestoval proti humanitárnímu bombardování Srbska, válce v Iráku (velvyslance USA vyrazil
ze dveří, když mu lhal o existenci zbraní hromadného ničení v Iráku), či útoku na Libyi. A donedávna
byl kritizován, že nechce vojenský útok na Rusko. Milá Dášo, očekávám Vaši sebereflexi a konečně
humanitární gesto!
PŘÍLOHA Č. 22

Nový repertoár prasat z divadla Jana Hrušínského v Praze. Odporné ...
A na toto vybírá OSA tak vysoké poplatky, aby tohle se mělo podporovat ?
A takový Hrušínský chce někoho kritizovat ... :-((

https://www.youtube.com/watch?v=goQtQb-U7OI

PŘÍLOHA Č. 23
Něco málo pro nemocnici

Dvě vynikající fakta - jedna (nenápadná) chvályhodná,
http://www.narodnisjednoceni.cz/20161412.htm
Nový majitel.
------
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jedna HRŮZNÁ

Thomayerova nemocnice v Praze získala unikátní přístroj, který dokáže odhalit smrtelná nádorová onemocnění a pacientům ušetří bolestivá vyšetření, atd...... Jeho hodnota je téměř 6 milionů Kč. Pro nemocnici ho pořídila Nadace Agrofert. Kdyby to byl někdo jiný, už by to věděl celý svět. A všechny televize mlčí a mlčí. Tato zpráva není vycucaná z prstu, jako spousta jiných zpráv ČT.
http://www.ftn.cz/clanky/diky-nadaci-agrofert-ziskala-tn-unikatni-ultrazvukovy-pristroj-s-elastografii604/
PŘÍLOHA Č. 24

PŘÍLOHA Č. 25
A mě bylo divné, co bude s tím majetkem, až se rozpadne AGROFERT
Likvidace Agrofertu 2019
Likvidace Agrofertu kvůli restitučním požadavkům sudetských Němců a šlechty v blízké době,
likvidace Babiše kvůli zdanění církevních restitucí,
likvidace Babiše kvůli konkurenci, kterou představují Bakalovým médiím ...
Babišův Agrofert je totiž největším hospodářem na pozemcích a polích, v pohraničí na bývalých sudetských územích. Čím více se útočí na Andreje Babiše, tím lépe se odvádí pozornost od prošetřování kauzy privatizace OKD, ve které je namočen nejen Zdeněk Bakala, ale i vládní ČSSD a její tehdejší představitelé. Všechno je tvrdá mocenská hra revizionistických sil po 2. světové válce, které
chtějí majetky, pozemky a nemovitosti v ČR vracet nejen bývalým Sudeťákům, potomkům nacistů a
esesáků, ale i šlechtě, která o své tituly přišla již záhy po roce 1918, když vzniklo Československo.
Milionový chlívek Na Letné vítal na pódiu římsko-katolického jáhna ze Sudet, ale většina zmanipulovaného davu netušila, že v pozadí řídí všechny demonstrace proti Babišovi == 3 mocenské skupiny
se společnými zájmy!

96

Minářova a Rollova neziskovka už dokonce požaduje, aby se Andrej Babiš zbavil veškerých médií,
která nakoupil, protože jeho rezignace z pozice premiéra už někomu nestačí!
Dalším cílem je likvidace Agrofertu, zcela zřetelně jako klíčový bod všech demonstrací!
Předpokládám, že většina slušných lidí a vlastenců neměla v neděli žaludek na sledování přímého
přenosu pražského Majdanu proti premiérovi Andreji Babišovi a proti ministryni spravedlnosti Marii
Benešové. Redakce Aeronetu byla již v pátek seznámena s informacemi ze zdrojů bezpečnostních
služeb, které upozornily podle našich informací nejvyšší představitele státu o propojení současných
demonstrací na struktury sudetoněmecké lobby v České republice a na lobby napojené na římský
Vatikán a Římsko-katolickou církev.
S velkým překvapením jsme zjistili, že za mediálními údery proti Andreji Babišovi stojí nejen Sudetoněmecký landsmančaft, ale rovnou 3 různé subjekty.
Situace připomíná masivní spiknutí několika frakcí protivládních struktur s cílem dosažení společného cíle. Transparent, který zval k účasti na demonstraci.
Z dokumentů a informací, které jsme dostali v pátek, jednoznačně vyplývá, že český premiér Andrej
Babiš čelí útoku celkem 3 různých mocenských subjektů v ČR. Jakkoliv byste očekávali, že současné
demonstrace jsou řízené pouze Demoblokem a několika zkrachovanými politiky v čele s bývalým
předsedou TOP 09, byli byste na omylu. Jak uvedla česká média, na organizaci demonstrace Na
Letné se podílely dokonce i České dráhy, které vypravily zvláštní posílené vlakové soupravy, aby se
do Prahy dostalo co nejvíce odpůrců současné vlády !!! ............
Proti Babišovi stojí 3 mocenské skupiny v ČR, tvrdí zpráva bezpečnostních služeb.
Demonstraci [1] už několik týdnů dopředu anoncovala a propagovala Česká televize, celé to až nechutně připomínalo zinscenovanou “revoluci” z listopadu 1989, když samotní ředitelé podniků přišli
mezi zaměstnance a řekli jim, že celý podnik musí povinně jít 27.11.1989 do generální stávky na
podporu požadavků studentů v Praze.
Celý 17. listopad byl absurdním divadlem řízeným se shora a nikdy to nemělo nic společného s revolucí. Dnes se situace opakuje: Česká televize burcuje do ulic proti vládě.
Andrej Babiš totiž čelí celkem 3 frakcím moci:
#NÁZEV?
#NÁZEV?
#NÁZEV?
Bezpečnostní složky velmi precizně popisují hlavní a stěžejní důvody, proč došlo ke vzniku této mocenské triády a proč každá z těchto skupin má svůj vlastní zájem nejen na demisi Andreje Babiše, ale
na úplné jeho ekonomické a obchodní likvidaci. Jak totiž si začaly bezpečnostní složky všímat, Mikuláš Minář a Benjamin Roll jako jednatelé neziskovky Milion chvilek v průběhu času začali nenápadně, ale přitom velmi průkazně, měnit a specifikovat své požadavky na Babišovu vládu.
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Nejprve si tedy řekněme, čím to vlastně začalo:
Útoky proti Marii Benešové kvůli novele zákona o státním zastupitelství jsou jen zástěrka a záminka.
Zpočátku se to celé točilo okolo novely zákona o státních zástupcích.
Nově totiž jednotlivé státní zástupce měla odvolávat a jmenovat vláda a Demoblok toto označil za
snahu ovlivňovat státní zastupitelství s cílem zahlazení kauzy Čapího hnízda.
Následně se rozšířila fáma, že Andrej Babiš chce odvolat Nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Od té chvíle začaly protesty, demonstrace a aktivizace neziskového sektoru, zdálo by se ...
jenže,
tyto informace jsou od počátku lež a dezinformace.
Požadavky Milionu chvilek:
Babišova vláda nikdy neplánovala Pavla Zemana odvolat a novela zákona o státních zástupcích se od
té doby změnila k nepoznání.
Státní zástupce bude moci odvolávat pouze kárná komise, nikoliv vláda a do funkce budou jmenováni dokonce až na dobu 7 let, namísto původně plánovaných pěti.
Jenže, demonstrace pokračují. A pokračovat budou. Proč? Protože jak uvádí ve zprávě tajná služba,
novela zákona o státních zástupcích slouží výše uvedeným 3 silám pouze jako záminka. Minářova a
Rollova neziskovka totiž má tyto požadavky na Andreje Babiše, které nejsou ničím jiným, než politickou likvidací nejen premiéra, ale i ekonomickou likvidací Agrofertu, jako jednoho z největších zaměstnavatelů v ČR a dokonce i mediální likvidací, protože neziskovčíci požadují po Babišovi i odchod
z médií.
Na svém webu neziskovka uvádí:
Mnohonásobný střet zájmů Andreje Babiše je zcela nepřijatelný.
PROTO POŽADUJEME:
1/ Přijetí pojistek nezávislosti justice + Demisi Marie Benešové!
2/ Agrofert vrátí všechny neprávem obdržené dotace.
3/ Konec dotací, daňových úlev, investičních pobídek a státních zakázek pro Agrofert.
4/ Andrej Babiš se zbaví médií.
5/ Demise Andreje Babiše.
První velkou skupinou, která stojí za demonstracemi proti premiérovi, je sudetoněmecká lobby a její
spolupracovníci v ČR. Tuto informaci poskytla německá BND českým partnerům na počátku tohoto
roku, kdy české tajné služby byly upozorněny na velmi čilé a nadstandardně početné schůzky mezi
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představiteli Sudetoněmeckého landsmančaftu a některých českých poslanců, kteří jsou v těsném
propojení na organizátory protibabišovských demonstrací.
Sudetoněmecký landsmančaft totiž spatřuje v Andreji Babišovi největší překážku pro navracení majetků sudetským Němcům.
Likvidace Agrofertu kvůli restitučním požadavkům sudetských Němců a šlechty v blízké době, likvidace Babiše kvůli zdanění církevních restitucí, likvidace Babiše kvůli konkurenci, kterou představují Bakalovým médiím.
Babišův Agrofert je totiž největším hospodářem na pozemcích a polích, v pohraničí na bývalých sudetských územích. Podle analýzy, kterou si Sudetoněmecký landsmančaft nechal zpracovat, bude
Andrej Babiš a jeho Hnutí Ano právě z tohoto důvodu největším odpůrcem vracení majetků sudetským Němcům. Právě proto landsmančaft intenzivně podporuje současné demonstrace proti Andreji Babišovi. České soudy již Benešovy dekrety prolomily, ale Andrej Babiš bude nárokům sudetských Němců v ČR aktivně bránit. Proto musí být odstraněn.
Na Letné bylo odhadem 200 000 - 250 000 lidí.
Druhým podporovatelem útoků proti Andreji Babišovi je Zdeněk Bakala, který se v poslední době
ukrývá v Ženevě v luxusním sídle na břehu Ženevského jezera. Jeho vydavatelství a mediální dům
Economia v ČR, který vydává řadu novin a časopisů, včetně vlastní televize DVTV, je v hlavním centru útoků proti Andreji Babišovi.
Je to naprosto absurdní, když tunelář Zdeněk Bakala vede mediální válku proti premiérovi, kterého
obviňují ze všeho možného. Jak už bylo shora
uvedeno, čím více se útočí na Andreje Babiše, tím lépe se odvádí pozornost od prošetřování kauzy
privatizace OKD, ve které je namočen nejen Zdeněk Bakala, ale i vládní ČSSD a její tehdejší představitelé.
A právě Zdeněk Bakala je tím, kdo protlačil do požadavků demonstrantů na Babiše i jeden neuvěřitelný požadavek, aby se Andrej Babiš zbavil veškerých svých nakoupených médií.
To je zlatý a vlhký sen Zdeňka Bakaly.
Podle informací je tento požadavek na Babiše přímo od něho ..........
Římsko-katolický jáhen “ze Sudet” na pódiu Na Letné! Provokace? Ne, políbení prstenu sponzorům
a mecenášům za kopečky ...
Třetí skupinou, která se podílí na současných demonstracích, je Vatikán a skrze něj Římsko-katolická
církev. Andrej Babiš vyhlásil Vatikánu válku, když ve sněmovně jeho Hnutí ANO prosadilo zdanění
církevních restitucí. Pokud bude Andrej Babiš odstraněn z politiky, nová vláda zdanění církevních
restitucí zruší. Proto není překvapením, že se okolo organizátorů demonstrací pohybují i katoličtí
představitelé a kněží Římsko-katolické církve. A pokud jste sledovali demonstraci Na Letné, asi jste
zažili malý šok hned v úvodu.
Jednatel Milionů chvilek Benjamin Roll totiž na pódiu přivítal římsko-katolického jáhena “ze Sudet”
Roberta Elvu Frouze. Dav zmanipulovaných lidí Na Letné byl lehce překvapen, ozval se jen vlažný
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potlesk, protože uvedení takové postavy na pódiu, že přichází ze Sudet, mohlo být pro mnoho lidí
opravdu přes čáru.
Benjamin Roll, jednatel Milionu chvilek.
Robert Elva Frouz pochází z Tachova, tedy původně ze sudetského města Tachau. Není náhodou, že
Benjamin Roll pozval na pódium právě tuto osobu a není náhodou, že ji uvedl těmito slovy,
tedy, že jáhen Robert Elva Frouz ze Sudet, protože tím došlo ze strany představitelů neziskovky Milion chvilek k tzv. políbení prstenu sponzorům ze Sudetoněmeckého landsmančaftu. Oba dva mladíci v neziskovce se již nebudou moci tohoto propojení zříct, protože jakmile na pódium své demonstrace pozvali římsko-katolického jáhna slovy, že přichází ze Sudet,
tím okamžikem uznaly Sudety jako existující území ČR, které není jen historické, ale stále existuje a
je stále platné.
Prolomení Benešových dekretů spustilo lavinu, následuje uznávání Sudet Na Letné.
Likvidace Agrofertu přijde vhod západním potravinářským kolosům, které se chtějí Agrofertu zbavit
za každou cenu.
Zpráva tajných služeb tak přesně už v pátek odhalovala a upozorňovala na to, co proběhne v neděli.
Všichni tak mohli vidět a slyšet, že jeden ze dvou jednatelů Milionu chvilek vítá na pódiu jáhna ze
Sudet. To znamená, že symbol byl vyslán. Jen pouhých 6 dní po prolomení Benešových dekretů v
Hradci Králové v kauze rodiny Walderode. Doufám, že už chápete, jak to časově a chronologicky vše
najednou zapadá do sebe jako skládačka, a to naprosto dokonale. Počátkem týdne soud prolomil
dekrety prezidenta Beneše a už v neděli jednatel neziskovky, která organizuje v Praze Majdan proti
premiérovi, vítá na pódiu jáhna ze Sudet. Ta rychlost procesů je neuvěřitelná
Další demonstrace proti Andreji Babišovi se má uskutečnit 16. listopadu 2019, tedy v předvečer 30.
výročí státního převratu v Československu. V této chvíli už vůbec nejde jen o demisi Andreje Babiše.
Cílem je likvidace Agrofertu jako největšího zaměstnavatele v zemi a cílem je i likvidace Babišových
médií, tedy donucení Babiše k tomu, aby se zbavil Mafry (MF Dnes, Lidové Noviny), rádia Impuls a
dalších mediálních projektů, které vlastní a financuje.
Největším problém je v tom, že toto není útok spravedlivých proti zlému, toto je útok 3 silových
skupin, za kterými stojí oligarchové, bývalí esesáci a Vatikán proti českému největšímu zemědělskému a potravinářskému podniku. Agrofert vadí nejen tím, že hospodaří na pozemcích Sudeťáků,
ale vadí i tím, že konkuruje západním potravinářským kolosům, které by moc rády obsadily v ČR trh
po Babišovi a jeho zlikvidovaném a zkrachovalém Agrofertu.
Hned za Sudeťáky a jejich požadavky se skrývá šlechta se svými nároky na zrušení zákonů Kramářovy vlády z roku 1918 !
Taková je dnes realita. Nikdo nemá s českým národem slitování. Všechno je tvrdá mocenská hra revizionistických sil po 2. světové válce, které chtějí majetky, pozemky a nemovitosti v ČR vracet nejen
bývalým Sudeťákům, potomkům nacistů a esesáků, ale i šlechtě, která o své tituly přišla již záhy po
roce 1918, když vzniklo Československo.

100

Nejde jen o prolomení Benešových dekretů, jde i o revizi zákonů Kramářovy vlády, konkrétně zákona
č. 61 z roku 1918, kterým byly v Československu zrušeny šlechtické tituly.
1. čs. předseda vlády Karel Kramář.
Po nástupu nového režimu v roce 1990 již některé pozemky a nemovitosti byly šlechtě vráceny, ale
jednalo se jen o zlomky majetků. Šlechta [2] usiluje o plnou abolici zákona č. 61 a vrácení veškerých
titulů a majetků šlechtě. Není bez zajímavosti, že jeden ze šlechticů teď hodlá kandidovat [3] na
post předsedy TOP 09. Tomáš Czernin by tak nahradil v čele TOP 09 jiného šlechtice, Karla Schwarzenberga, který stranu před lety vedl ...
Vidíte, jak to do sebe zapadá. Jakmile byly prolomeny Benešovy dekrety, na pódiích se předvádí jahnové ze Sudet a TOP 09 si dává do čela potomka šlechtického rodu !!!

Můžeme jen doufat a věřit, že český národ není tak blbý a nechá si toto vnucovat To by byla druhá
mnichovská dohoda!!!!! Likvidace Agrofertu kvůli restitučním požadavkům Němců kdo z demonstrujících to ví? Nikdo, jsou jako ovce!!!!!.

PŘÍLOHA Č. 26
kreditní karta migrantů

Mnozí občané EU si jistě všimli, že drtivá většina migrantů je dobře živená, dobře oblečená a vybavená alespoň chytrými telefony a to i přes
dlouhé cesty, kdy museli překonat mnoho hranic.
Karta bez jména, ale s penězi
Často jsme se divili, že ilegální muslimští migranti v Bosně a Hercegovině, kde čekají, aby pokračovali v cestě směrem do Evropské unie,
mají kapsy plné peněz a nejnovější smartphony. Teď jsme našli odpověď! Píše se na slovinském webu Nova24tv. Uživatelé sociálních sítí
nás upozornili, že nelegální migranti při čekání na povolení pokračovat v jejich cestě do západní Evropy jsou financováni pomocí bankovních karet společnosti MasterCard s logem Evropské unie a agentury pro uprchlíky Organizace spojených národů UNHCR. Co je znepokojující, je skutečnost, že na bankovních kartách nejsou žádná jména
a příjmení. Financuje tak EU přímo penězi daňových poplatníků násilí,
které islámská invaze s sebou přináší do evropských zemí? Podle
policejních úředníků, tito přistěhovalci jsou dobře vybaveni novými,
vysoce kvalitními botami a turistickým oblečením, chytrými telefony a
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dokonce i zbraněmi. Během zastávek ve východní Evropě si vybírají
hotovost v bankomatech a hromadí další zásoby.

Na webových stránkách společnosti MasterCard lze vysledovat projekt karet UNHCR, které jsou poskytnuty nelegálním migrantům v
rámci Světového potravinového programu WFP, MasterCard zajistila
pouze technickou pomoc při řešení problému, jak migrantům dodat
hotovost. V Libanonu jsou například syrští uprchlíci, kteří každý měsíc dostanou na kartu finanční prostředky ve výši 27 amerických dolarů pro každého člena rodiny, podle údajů z roku 2013 je v rámci tohoto programu připraveno 192 milionů amerických dolarů, které mají
být vynaloženy v Libanonu, Jordánsku, Iráku a Egyptu. Na webových
stránkách MasterCard je uvedeno, že ke konci roku 2013 karty obdrželo 300 tisíc lidí, do konce roku 2014 dal & scaron;ích 2,5 milionů karet, které mají být použity v Egyptě, Iráku, Jordánsku, Libanonu a Turecku.

Slovinský TV editor Ninoslav Vucetic nedávno zveřejnil kartu MasterCard karty s logem EU a UNHCR na Twitteru. V tweetu se Vucetic
mimo jiné ptá, kdo tyto bankovní karty rozdělil migrantům. „Tyto bankovní karty jsou důkazem toho, jak EU ničí evropskou kulturu,“ napsal
Vucetic. „Kdo je i s penězi pozval k vyvolání násilí? Kdo je zodpovědný za bankovní karty pro migranty, kteří mají přístup k hotovosti
bez jména a příjmení?

Jen není jasné, zda účty na těchto kartách Money MasterCard proplácí Soros nebo zda
představují jsou financovány z rozpočtu podpory UNHCR . Pro rok
2018 má v rozpočtu UNHCR na pomoc uprchlíkům v Řecku určeno 155
milionů euro.
Již v roce 2016, společnost MasterCard oznámila, že vydala předplacené platební karty, protože tak je umožněna „azylantům mobilita a
důstojnost.“ V tiskové zprávě v minulém roce, společnost MasterCard
rovněž oznámila spolupráci s Georgem Sorosem v projektu „hospodářského a sociálního rozvoje pro znevýhodněné skupiny ve světě,
zejména uprchlíky a migranty“ .
PŘÍLOHA Č. 27
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Anglie je mrtvá, proto odchází z EU
Velká Británie díky "MULTI KULTI" politice EU, nemůže ovládat svá práva a potřeby.
Řízeně je její obyvatelstvo utlačováno na úkor menšin, které nepracují a mají na vše
nárok, vytvářejí kriminální prostředí a pod rouškou lidských práv jsou nepostižitelní.
Toto je též veřejně, ale i plíživě vnucováno násilně České republice.
Starostové: LONDÝNA...…………………………...muslim
BIRMINGHAMU...…………………..muslim
LEEDSU..............................…….muslim
BLACKBURNU.....................……..muslim
SHEFFIELDU........................……..muslim
OXFORDU..............................…..muslim
LUTONU.................................…..muslim
OLDHAMU...........................……..muslim
ROCHDALE...………..................…..muslim
Následující statistika ukazuje co "dokázaly" 4 miliony muslimů v Anglii, v
zemi s 66 milióny obyvatel:
Anglie má 3000 muslimských mešit,
přes 130 islámských soudů Sharia,
přes 50 islámských "Sharia Councils",
mnoho míst a předměstí, kam mohou pouze
Muslimové,
78 % muslimských žen nepracuje, pobírají sociální dávky a bydlení mají
zdarma,
63 % muslimských mužů nepracuje,
muslimské rodiny mající 6 - 8 dětí budou
žít a bydlet zdarma.
Nový ministr vnitra V.B. - muslim Sajid Javid,
Anglický přítel,
který mi přeposlal tento e-mail, to takto komentoval:
"Velice, velice smutné, duch Anglie se nemůže bránit ani povstat, neboť je
mrtev!"
Je to katastrofa pro celou Evropu! Pošlete to prosím dál, ať to svět vidí!!!
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PŘÍLOHA Č. 28
Toto poslali Pražáci, ani se tomu nechce věřit, že to přišlo z Prahy
Toto poslali Pražáci, ani se tomu nechce věřit, že to přišlo z Prahy

Komunisti za 40 let postavili přehrady - jen na Vltavě: Orlík, Lipno I,II, Kamýk,
Slapy,
statisíce bytů,
tepelné, jaderné elektrárny Dukovany, Jaslovské Bohunice,
metro pod Prahou, které funguje dodnes,
dálnici Praha-Brno - kterou dnes nejsou schopni ani udržovat, celá nová města,
jako Havířov, Poruba ....
. šlo by psát dále a teď se zamyslete, co se postavilo za posledních 30 let, když už
se jaksi může a nejsme pod Rusem.

Skoro nic se nepostavilo a co se postavilo nefungovalo, jako tunel Blanka a pouze
se opravuje, renovuje.
Zatepluje se to, co postavili komunisté.
Neobdivuji komunisty, ale netlučte lidem do hlavy jakési bludy, stačí, když každý
popřemýšlí a srovná si to v hlavě.
A třeba víte co?
Ten starý komunistický byt 2+1, co stál 18.600 Kč v Olomouci, na který se rodina
složila, nebo se dalo našetřit za jeden rok,
nebo zdarma (odpracování 10 let ve firmě), někdy za stabilizační příspěvek.
Tento "komunistický" byt, o 40 let starší, se dnes prodává za 2 MILIONY a lidé se
zadluží na 20 let.
Šlo by pokračovat, co zemědělství?
Patřilo k nejlepšímu v Evropě, byli jsme soběstační, dnes?
Vše zlikvidované, kravíny zavřené, zrušené,
65% vepřového dovážíme, ovoce, zelenina jakbysmet.
Cukrovary zavřené, na vše kvóty a na polích jen řepka a kukuřice.
Lidé zde přišli o práci. Svoji vinici si nenasadíte, protože máme limity.
Co fabriky? Kladno, Vítkovice, ČKD?
V čem je tato doba lepší?
Že veškeré zisky z výroby i obchodu jdou do ciziny?
Vždyť ty kurvy prodali Francouzům i vodu.
Ještě chybí nechat si zakázat dostavbu Temelína, nebo ho zavřít a budeme závislí
úplně na všem.
Jsme kolonie se vším všudy, rabovaná a levná pracovní síla, kdy i to, co za práci
dostaneme odvádíme nákupem do ciziny.
Proč?
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Protože obchody (Kaufland, Tesco, Lidl, Albert) a zboží jsou z ciziny a tam také odchází zisk.
Kdo tedy napáchal pro zemi větší škodu?
Teď už chybí ukrást jen to lithium, o kterém se po volbách okamžitě přestalo psát.
Jo a ještě dotaz na autorku článku:
Kteří komunisté to mají zaplatit ?
Já myslím, že platit by měli ti komunisté, co byli v posledních vládách za 30 let.
Čalfa, Pithart, Kočárník, Rychetský, Rusnok, STBák Tošovský atd. atp.
A kdo byl největší potkan?
Havel, komunisty se zvolit nechal a komunistu jmenoval premiérem, při druhé
volbě musel nechat zavřít na vazbu poslance Sládka,
aby o ten jeden, jediný hlas byl zvolený znova, protizákonně a všichni drželi hubu.
Dnes?
Demokratické volby a lidé lezou jako idioti do ulic, protože nevyhrál jejich kandidát. Fuj.
Chce to jediné, ať vítěz bere vše, tedy většinový systém a zbavit se těch celoživotních parazitů, Kalousků apod . co mají 5%, ale kvičí, urážejí a jsou slyšet ze všech stran.
Co napsat na závěr?
Za vlády komančů se budovalo, komanči nedělali dluhy, za novodobých havlovidních kurev se vše rozkradlo,
vybudovalo se hovno a státní dluh už je třináctimístný a neustále roste.
Tady ho máte: http://verejnydluhy.cz
PŘÍLOHA Č. 29

Fwd: *Prezidentka ??? TAK TO JE ale bomba !!! . . .
Předmět: Fwd: *Prezidentka ??? TAK TO JE ale bomba !!! . . .
Předmět: *Prezidentka ??? TAK TO JE ale bomba !!! . . .

???????? DNES HOAX..... ZÍTRA TĚ PŘESVĚDČÍ, O REALITĚ !!! baf se !!! j. //
..vždy mně to připadá ,jako KOLALOKOVA LIMONÁDA ***** WISSCOLA *****
Čaputka je fejkový mediální produkt. Všetko okolo jej osoby je vymyslené od A až po Z. Naletěli ste profesionálnej podvodničke !!!1.Jejkonci-

pientská praxe je podvod.
2.Jej advokácia je podvod.
3.Jej právnicka činnost je podvod.
4.Titul JUDr. nikdy nezískala.

5.Jej
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volebná kampaň je podvod / vynaložila 499.438,72 eura. /,
kedy Mistrik, ktorý na kampaň vynaložil viac ako 454.161,51
eura sa nezůčastnil ani prvého kola a vzdal sa v prospech Čaputovej. Tým pádom sa jej náklady vyšplhali na skoro 1 milion
EUR. Mala neprimeranu podporu v mainstreamovych mediach
ako je : Markiza, JOJ, TA3, RTVS.
Čaputova je mediami z večera do rana vyrobena marketingova
celebrita, co sa cely život preprdela za Sorosove peniaze.
To co sa udialo na Slovensku, kedy za prezidentku SR
bola marketingovym podvodom zvolena vymyslená, nastrčená,
podpriemerne inteligentná osoba, neovladajuca žiaden svetový
jazyk, 2 x rozvedená žena, čo celý život len bezprizorne poflakuje a parazituje z peňazi mimovladok a milodarov zo zahraničia je svetový precedens a unikat, ktorý v modernych dejinach
EUROPY nema obdobu.
PŘÍLOHA Č. 30

pravdivé
Prosím čtěte. Záleží jen na nás. Přeposílejte.
Politologové a sociologové a inteligence si kladou otázky pro rok 2013:
články z tisku:
Bude zánik ČR, novodobá Mnichovská zrada- tentokrát vlastními občany, Praha
potápí ČR ve vodách EU ?
Český národ je buď tak nepoučitelný a strašně zapomíná, že nebýt dědů,tátů,
kteří vybojovali svobodu z drápů nacismu,tak mladá generace tady nebyla,
protože volit předsedu TOP 09, který pochází ze šlechtické rodiny, která
úzce spolupracovala s nacistickým režimem, a který je místopředsedou naší
vlády, která likviduje postižené, seniory, nízko příjmové skupiny, ale i
živnostníky a podnikatele, a pomáhá zlodějům, tunelářům a delikventům všeho
druhu, která jde proti zájmům občanů, rozkrádá majetek země, provádí
restituci, která je neoprávněná -je velezradou, zdražuje a likviduje
pracovní místa, tak to je snad možné jen v Česku. Anebo se lidé mají tak
strašně dobře s Kalouskem a jeho "figurkou" Schwarzenbergem v naší zemi, kdy
zloděj má větší práva než postižený, pak je to asi v pořádku. Já nevím. Ale
opravdu mi to hlava nebere. Tento národ opravdu asi strašně zapomíná a vůbec
si neuvědomuje, co nastane, pokud kníže opravdu tím prezidentem bude. TOP
09, Lidem a ODS, zahraniční šlechta a především velké mafiánské ryby a
zloději financovali a financují tajně volbu Schwarzenberga.Chystá se návrat
majetku šlechtě, sudeckým Němcům , chudoba a bída pro obyčejné občany
adt......, .... řekl jeden poslanec ČSSD, který má informace z poslaneckého
zákulisí. Proč se tají informoce, že sudečtí Němci a poněmčená šlechta
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žádála Hitlera o likvidaci českého národa a všech, kteří nemají v žilách
germánskou krev.
Schwarzenberg vzkázal, že je "mužem přítomnosti" a členem vlády, která
prosadila církevní restituce, zvýšení DPH a důchodovou reformu, vyjádřila:
podpisem Nečase souhlas s amnestií prezidenta v rozsahu, kdy dala
beztrestnost zlodějům, kteří poškodili občany a tuto zemi několika
miliardami Kč. Pro občany schválil jako člen vlády další bič, například:
pro ty, kteří se starají o střechu nad hlavou a to povinností umisťovat
energetické štítky na RD a budovách, existující budovy mají získávat štítky
postupně od roku 2015 do roku 2019. Pokud bude na domě povinný energetický
štítek chybět hrozí pokuta až do 100 tisíc korun a další nesmyslné zákony,
které jdou proti zájmům občanů.
Je cizincem, neumí pořádně česky, má cizí občanství a prosazuje zájmy
cizinců, nikoliv zájmy ČR. Chce, aby ČR přijala euro co nejdřív, umožní
cizím bankám, zejména německým vytunelovat vklady drobných vkladatelů ze
současných bank v ČR, přijetím zákona, že tyto banky jsou pouze pobočkami
mateřských bank v Německu, Rakousku atd.. a peníze, které se tajně již
vyvádí z naší zemi, budou rychle přemístěny do mateřských bank, a lidé ČR
přijdou o vše, co si našetřili, stanou se otroky německé ekonomiky, řízené
EU z Bruselu. Proč chválí a oceňují cizinci Kalouska jako vynikajícího
manžera, protože připravuje vše v jejich zájmu a zájmu EU.
Pan Svěrák- herec- říká, že bude konečeně transparentní financování v naší
republice, toto bude pouze pro zloděje ale ne pro obyčejné občany, to bude
zkáza. Když Schwarzenberg řekl, že co bylo ukradeno se má vracet, myslel tím
majetek pro sudecké Němce a šlechtě, ale proč neřekl, že co bylo ukradeno
této republice do 1945 + utracené životy a ukradeno této republice po roce
1989 by se mělo vrátit lidem, voličům a pak bychom byli na tom nejlépe v
celé Evropě. Klaus podepsal amnestii, kterou tajně připravil Nečas se
spolkem -TOP , Lidem atd... proto bývalý ministr spravedlnosti Pospíšil se
nehodil pro tuto práci, proč se náhle Pítr vrátil a nechal se zatknout,
protože již měl informace ( za velké všimné) co se připravuje adt...těch
špatností je tolik, že se nedají ani vypsat a na toto by voliči neměli
zapomínat, jinak si kopou svůj hrob. Prezident Klaus při svém naprosto
racionálním způsobu myšlení a politických zkušenostech měl dopředu
promyšlené, co dělá, a nechal si podepsat amnestii Nečesem za vládu, která
připravila rozsah amnestie ( chránil si svoje záda).
Pokud si generace neváží hodnot, které pro ně i budoucí generaci vytvořili
dědové, tátové, pak nemají nárok na existenci . Tato citace má hluboký
nadčasový význam, a platí v dnešní době dvojnásobně,a na toto by neměli,
zejména mladí lidé zapomínat. .
Při volbě myslete " Kde domov můj...", chceme žít všichni v demokratickém
suverením státě , kde všichni mají stejná práva bez rozdílu národnosti,
stejné povinnosti, kde na člověka je pohlíženo na občana bez rozdílu
postavení, kde vzdělání je hodnoceno, protože přináší rozvoj ekonomiky,
společnosti a celého státu, kde právo vítězí nad lží, kde je právní myšlení
na vysoké úrovni, kde zloděj je trestán , kde ten kdo pracuje nebo
dlouhodobě pracoval je odměněn, a ten kdo nic nedělá, nechce pracovat, nemá
snahu se vzdělávat, nemá mít větší výhody než ten, kdo pracuje adt.....
Voliči, občané, přemyšlejte, kdo financuje media a televizní vysílání v
zájmu knížete, který v úzském kruhu prohlásil, že Čech udělá pro peníze vše,
107

prodá svoji matku, ženu, dítě i svoji důstojnost, na rozdíl od ostatních národů.
Češi
nedovedou si vládnout sami , musí mít vždy někoho nad sebou a proto bude
lepší, když této chátře budou vládnout opět Němci, zavést drezůru, pořádek,
za minimum peněz a využít pouze jeden potenciál, vynalézavost a zrušit
tento stát jednou pro vždy.
Odboj proti nacismu ze strany Schwarzenberga je jednou z řady velkých lží.,
že si "nacisté netroufli otce Schwarzenberga zavřít", jen odhaluje
nesmyslnost své argumentace. Nacisté měli možnost zavřít absolutně každého,
u koho to uznali za vhodné. Je také zajímavé, že na základě důkazů (které
byly včas odstraněny) byl Schwarzenbergům zabavován majetek zvláštními
zákony Národního shromáždění v roce 1947 (viz. zákon č. 143/1947 Sb.), tedy
zákony používanými proti kolaborantům. Ještě zvláštnější pak je, že byl
mnohamiliardový majetek panu Schwarzenbergovi, kancléři u prezidenta Havla,
a panu prezidentovi Havlovi po roce 1989 byl majetek neoprávně vrácen. Osoba
Schwarzenberga mezi naše prezidenty po roce 1989 dobře zapadla,šlo již o
druhého restitučního podvodníka (vedle exprezidenta Havla), možná co do
velikosti ukořistěného majetku většího, než je exprezident Havel. Zájemci si
o restitucích obou pánů mohou přečíst zde:
http://www.zvedavec.org/pohledy_1522htm> Tajemné Havlovy restituce a
http://www.zvedavec.org/pohledy_1793.htm> Schwarzenberg ministrem?
Kníže Schwarzenberg, chce změnit ÚSTAVU ČR - zrušit Benešovi dekrety a
vrátit majetek sudeckým Němcům a kolaborantům -poněmčené šlechtě, docílit
toho, aby ČR zmizela ze světa, opět se vrací historie, kdy zemi České budou
vládnout na staletí jen Němci.
Proč se mladým lidem neustále předkládají pozměňující historická fakta, a
neřekne se pravda, že rozhodnutí po druhé světové válce o odsunu Němců bylo
rozhodnutí čtyř vítězných mocností a to proto,
že bolest nad utrpením a zkázou, které způsobilo fašistické Německo by se
mohlo odrazit v negativním postoji vůči osobám, kteří se hlásili k třetí
říši a kteří úzce
spolupracovali s nacisty a žili na našem území, a bylo rozhodnuto, že
jejich majetek propadne státu, na území kde se nachází.
Kdy se konečně v hlavách a srdci občanů ČR probudí hrdost a úcta k předkům,
kdy se konečně
postaví za své občany a v jejich zájmu zvolí takového kandidáta na
prezidenta, který povznese
a upevní postavení ČR ve světě, abychom konečně mohli říci, bez studu a
hanby říkat, že jsem občanem ČR, kdy se stát za svého občana postaví bez
rozdílu jaké je národnosti, pouze proto, že je občanem ČR, tak jak je to v
USA.
Nebo část občanů svým rozhodnutím zradí ČR - novodobá Mnichovská zrada
vlastními voliči, že PRAHA opět zradí zemi a bude podlézat a vtírat se do
pozadí EU.
Toto je dostupné veřejně všem na internetových stránkách, je zajímavé že
Klaus již nepodporuje Zemana, ale knížete,
bojí se odsouzení za velezradu, tak jak ostatní z ODS, TOP a Lidem, straně,
kterou nikdo nevolil....,
ÚS vždy ruší rozhodnutí, u toho kdo nemá oprávnění, to znamená, že
všechny zákony, které podpořila strana Lidem byť i ve vládě,i jako
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poslancineměly mít platnost.
Zákonodárci by měli dodržovat zákony a ÚS je snad od toho aby učinil byť i
iniciativně v rámci zájmu
ČR příslušná rozhodnutí, ať se to týká kohokoliv,při porušování ÚSTAVY,
zákonů, a co je namířeno proti vůli občanů ČR.
Zákonodárci, vláda jsou voleni občany ČR,a musí ve své správě dělat vše v
zájmu občanů, ne ve vlastním zájmu, nebo zájmu lobistů,
kde jsou kontrolní mechanizmy, proč na základní povinnost státu dodržovat
zákony na všech úrovní nereaguje ÚS -aktivitou
při ochraně základů naší státnosti.
PŘÍLOHA Č. 31

Kandidát na presidenta ..... dobrá
volba...????????????????????
Pane ministře Schwarzenbergu, řekl jste si o to. Nechci se vměšovat do Vašeho
sporu s panem Bátorou, ale Váš nejnovější výrok na jeho adresu mne přesvědčil.

A protože čeští novináři nejsou schopní napsat o Vás pravdu a pouze Vám podlézají,
i když by měli ve skutečnosti poukazovat na nemalé otazníky, které tu už od roku
1989 v souvislosti s Vaším působením visí ve vzduchu, napíši tu pravdu o Vás já. A
nebude to příjemné čtení.

Pojďme se tedy podívat na to, kdo nám tu už šestým rokem řídí diplomacii a kdo
ovlivňuje politiku už od roku 1989, kdy si ho sem přivedl bývalý prezident Václav Havel. Uvidíme totiž, že ono přirovnání s "pedofilem v dívčí škole" sedí především a
hlavně na Schwarzenberga samotného, který ve své ministerské sesli slouží zájmům
svým a zájmům Bilderbergu a dalších prapodivných nadnárodních finančních elit.

Karla Schwarzenberga neradno podceňovat. Zlí jazykové sice tvrdí, že chodil do
zvláštní školy, ale ve skutečnosti je to velice vychytralý muž, který za maskou dobráckého a bodrého společníka v hospodě nad pivem skrývá úmysly už méně dobrácké. Dělá ze sebe hostinského a lesníka, ač je ve skutečnosti mistrem zákulisních
pletich. Psal jsem o něm už v článku "Schwarzenberg. Hrobař české diplomacie?",
nyní se ale podívejme na jeho osobu trochu zeširoka.

KAREL SCHWARZENBERG RESTITUJÍCÍ

Kde se vzal, tu se vzal, objevil se v české politice v roce 1989 Karel Schwarzenberg.
Český disent podporoval už od roku 1968, například tím, když na svém rodinném
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sídle v bavorském Scheinfeldu založil s historikem Vilémem Prečanem Československé dokumentační středisko, které shromažďovalo materiály a dokumenty Charty 77
a zakázanou samizdatovou literaturu.

Charta 77 se na jeho zahraničním sídle často scházela, takže není divu, že si čerstvý
prezident Václav Havel Schwarzenberga vybral za svého kancléře (tuto funkci zastával v letech 1990 až 1992). Jak se dozvíme z životopisné Schwarzenbergovy knihy,
byl ale neoficiálním Havlovým poradcem už od roku 1987, kdy se seznámili.

Už i proto, že Schwarzenberg dokázal zařídit to, co by jinak bylo v posametových poměrech složité - nakoupil pár faxů, Havlovi a Dienstbierovi obleky, aby se v cizině neztrapňovali svými džínami a vytahanými svetry, a poradil lidem z OF, jak se co dělá a
jak to na Západě chodí. Pomohl jim otevřít dveře ke svým politickým kontaktům.

V této neformální roli, do které nebyl nikým zvolen, získal na Hradě velký vliv, se kterým se pustil jak do soukromých aktivit (restituce), tak do ožehavých politických témat, která Češi přijímali s rozpaky, ale Schwarzenberg se nad nimi nerozpakoval vůbec (například ponížená omluva sudetským Němcům jako splátka za to, že Charta
77 dostávala peníze kromě CIA také od sudetských Němců).

Schwarzenbergovy restituce jsou stejně tajemné, jako ty Havlovy a čekají na to, až
se tématu někdo chopí a pořádně je zmapuje. V zásadě jde o to, že Schwarzenberg
neváhal podnikat neuvěřitelné právní kličky, aby podědil, co se dalo a zrestituoval, co
bylo možné.

A tak zatímco byl v roce 1960 adoptován svým v Rakousku žijícím strýcem Jindřichem do hlubocko-krumlovské větve Schwarzenbergů, čímž se stal hlavním představitelem rodu a z chudého šlechtice zámožným mužem, protože o dvacet let později
mohl dědit majetek v Rakousku, doma po "převratu" se zase hrdě hlásil k biologické
větvi, kterou opustil (orlické), protože se zde nabízely pro změnu miliardové restituce.

Podle českého práva ale neměl na restituce nárok, pročež se Schwarzenberg neváhal o majetek soudit a podařilo se mu prosadit, že bylo upřednostněno rakouské
právo. České právo totiž říká, že dědická práva po biologických rodičích adopcí zanikají, kdežto rakouské právo je umožňuje. Navíc byl Schwarzenberg adoptován jako
dospělý, což české právo taktéž nezná. Neptejme se, jak se to stalo, ale soud si vyslechl znalce na mezinárodní právo a rozhodl se, že se bude postupovat podle práva
rakouského. Schwarzenberg tudíž zdědil podstatnou část majetku konfiskovaného
orlické větvi a činí si zálusk i na majetek zabavený na základě speciálního zákona
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"Lex Schwarzenberg", byť se věc komplikuje rodinným sporem s nevlastní (taktéž
adoptovanou) sestrou Elizabeth von Pezold.

Je otázkou, do jaké míry pomohlo Schwarzenbergovi jeho výsadní postavení nejbližšího spolupracovníka tehdejšího novopečeného prezidenta Václava Havla v rozjitřené posametové době. Jisté je pouze to, že vyřízení restitučních nároků se událo
současně s jeho a Havlovou abdikací. Když se pak Havel stal už jen českým prezidentem, Schwarzenberg s ním v jeho politické dráze nepokračoval. Evidentně nebylo
proč - majetek už byl doma.

Stejně tak lze vážně uvažovat o tom, že za Schwarzenbergovým lobbingem pro Lisabonskou smlouvu stály opět tytéž majetkové zájmy, protože Listina práv EU (která je
součástí Lisabonské smlouvy) otevírá možnost pro restituce konfiskovaného majetku
a tudíž cestu k více než čtyřicetimiliardovému jmění, které stát s odkazem na Lex
Schwarzenberg (na který se restituce nevztahovaly) stále vlastní. Někteří lidé z politických kruhů říkají, že právě vidina tohoto tučného sousta je hlavní Schwarzenbergovou motivací a že z ní vyplývají i jeho politické postoje ve vztahu k Evropské unii a k
sudetským Němcům.

KAREL SCHWARZENBERG UPLÁCEJÍCÍ

Aby mohl zrestituovat, musel i uplácet, jak později sám přiznal. "Nechme to být. Nešlo o nic velikého. Ale jiná cesta prostě nebyla. Bylo to k uzoufání. A po dvou letech,
kdy se všechno zablokovalo... Nebyl to přímý úplatek, šlo řekněme o jistou protislužbu. V té době jsem ještě vůbec nebyl v politice. Dodnes z toho mám špatné svědomí," popsal po letech tento případ, když se "dobrovolně" přiznal médiím. Byla totiž
volební kampaň a jistý deník chtěl z toho učinit velkou kauzu. Schwarzenberg ho předešel a raději se přiznal sám, aby ostří kauzy otupil.

Že by z toho měl špatné svědomí, tomu ale nevěřme. Schwarzenberg si totiž z ničeho nic nedělá. Nebyl to ostatně jediný mravní poklesek člověka, který se díky
svému urozenému původu a majetku, kvůli kterému prý nemá zapotřebí v politice
krást (říkají novináři), stal mediálně hýčkaným objektem se svatozáří.

Pochybnosti nad podnikáním Karla Schwarzenberga vyvstaly už v roce 1997, kdy

Schwarzenberg spolu se svým přítelem Zdeňkem Bakalou (Patria Finance) a francouzskou firmou Pernond-Ricard koupil v privatizaci karlovarskou Becherovku. Třebaže jejich nabídka byla až druhá nejvyšší, stát na dramatickém jednání vlády
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přiklepl firmu Schwarzenbergovi a spol. většinou jednoho hlasu. Pro hlasovali
Schwarzenbergovi známí z ODA a KDU-ČSL.

Becherovce se ale příliš nevedlo a podnik, který měl v roce 1997 zisk 148 milionů,
skončil za tři roky poté v mínusu až 140 milionů. Média tehdy psala o tom, že se Becherovka tuneluje státu před očima.

Podivně dopadlo i hospodaření Nadace Bohemiae. Karel Schwarzenberg, který si
spolu s Miroslavem Kalouskem hraje na spořádaného hospodáře, v nadaci, kterou v
roce 1992 založil, figuroval jako výkonný ředitel. Rok po svém založení přestala však
nadace platit daně, aby poté skončila v konkursu s dluhem 3 milionů - na daních. Z
velkolepého plánu pravdoláskařů (v nadaci figurovala i jména Vladimíra Dlouhého,
Josefa Zieleniece, Michala Lobkowicze, Lucie Pilipové nebo Jana Švejnara), jak do
České republiky lákat zahraniční investory, nezbylo vůbec nic. Otázka je, zda to vůbec někdy bylo v plánu.

Nedávno pak vyšlo najevo, že Schwarzenberg například v roce 2002 porušoval mezinárodní zákaz prodeje ryb, když obcházel nařízení, podle kterého nebylo možné prodávat ryby z jeho rybníků, dokud neprojdou laboratorními testy, aby se vyloučila případná kontaminace malachitovou plísní, které v té době zachvátila chovy v několik
středoevropských zemích. Schwarzenbergovi se nechtělo dlouho čekat na výsledky
testů, a tak raději ryby za miliony korun prodal účelově zřízené firmě svého správce,
na kterou se už zákaz nevztahoval. Ryby tak prodával vesele dál, zatímco poctiví rybáři své ryby testovali a přicházeli o zisky.

A příklad nejčerstvější, takřka včerejší: Jeden z nejbohatších lidí v zemi i ve střední
Evropě vůbec si na opravy svých rybníků žádá několikamilionové dotace od státu. O
půl roku ale přešvihnul termín, dokdy měl rybník kolaudovat, pročež by měl tedy dotace správně navrátit. Ale zažádá si na ministerstvu financí o pardon a jeho kamarád
Miroslav Kalousek mu to benevolentně promine. Nic se vracet nemusí.

S ČESTNOSTÍ TO NENÍ TAKÉ SLAVNÉ

Rovněž s přímostí a čestností to u Schwarzenberga nebude příliš slavné. Jeho fanoušci museli být zklamáni, když politik sliboval odchod z vlády, pokud se do ní navrátí neprávem obviněný, ale o to více médii vláčený předseda KDU-ČSL Jiří Čunek.
Čunek se vrátil, ale Schwarzenbergovi se z křesla šéfa diplomacie nechtělo. Nedodržel tak slovo, které dál - buď já, nebo on. Nakonec vše vyřešil šalamounsky - nechal
si prý Čunka prověřit detektivní kanceláří Kroll a tím si své setrvání v křesle ministra
omluvil, protože pátrání detektivů nic nezjistilo.
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Tento případ, který na první pohled vypadá nevinně, ukazuje i další rysy Karla
Schwarzenberga. Jednak vyvolává nepříjemné otazníky, proč Schwarzenberg nedůvěřoval českým orgánům a najal si na práci s citlivými údaji státu cizí a netransparentní americkou detektivní agenturu, která má úzké vazby na CIA a FBI (že před
11. zářím měl výkonný ředitel její newyorské pobočky zodpovědnost za bezpečnost
WTC, nyní ponechme stranou) a nechal tak místopředsedu vlády a ministra Čunka
lustrovat cizími detektivy napojenými na zpravodajské služby. Nevystavil tak zemi
bezpečnostnímu riziku? můžeme se oprávněně ptát.

Za druhé případ Čunek ukázal podivnou symbiózu Schwarzenberga s Miroslavem
Kalouskem, která vznikla ještě před společným plánem sestavit virtuální stranu TOP
09. Není totiž žádné tajemství, že o odchod Čunka z vlády a z vysoké politiky usiloval
především jeho stranický rival Miroslav Kalousek a Karel Schwarzenberg, kterého se
přitom spor nijak netýkal, mu sehrál onu službičku, kdy si postavil hlavu a žádal odchod Čunka, jinak prý odejde sám. Můžeme se tak ptát, co za to naopak Schwarzenberg chtěl od Kalouska. A nebo je Schwarzenberg submisivní, nechává s sebou
manipulovat a je loutkou v Kalouskových rukou?

Současný případ s Bátorou je tomu na chlup podobný. Kalousek chce změny ve
vládě nebo rovnou nové volby, a tak si za účelem vyvolání vládní krize vybere zástupný problém, který se vzdáleně dotýká Karla Schwarzenberga. A Schwarzenberg
opět hraje divadlo, že pokud (tentokrát pro změnu) Bátora neodejde, jeho strana ve
vládě být nemusí. Opět se můžeme ptát, proč to dělá a co za to bude chtít. Křeslo
prezidenta? Účast na obří ekologické zakázce? Nevím, to už by byly spekulace.

Ohromné Schwarzenbergovo bohatství přitom neustále roste. Rod Schwarzenbergů
je nejbohatším rodem ve střední Evropě. V Rakousku je druhým největším soukromým majitelem lesů a mezi největší soukromé vlastníky lesů patří i v Česku. Když
mu bylo na počátku 90. let vytýkáno, že zrestituoval, co mohl, bránil se tvrzením, že
zpět získal jenom část. To může být pravda, ale málo to rozhodně není. Bilance restitucí je totiž pozoruhodná: Orlík, Čimelice, Sedlec, Dřevíč, dva činžovní domy, palác
na Novém Městě v Praze, padesátka menších budov, 9500 hektarů lesů a rybníků.
To však bylo v devadesátých letech.

Další a další pozemky stále nakupuje. Je to jeho vášeň. Ve svém majetkovém přiznání za předloňský rok uvedl, že si jich za rok pořídil hned třiadvacet dalších, především v jižních a středních Čechách. Podle jiných zdrojů skupuje ve velkém i pozemky
na západě Čech. Někdo by se měl investigativně podívat, co všechno Schwarzenbergovi dnes patří. Pak bychom se možná divili.
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KAREL SCHWARZENBERG ZRAZUJÍCÍ

Někteří z nás by toto vše mohli Schwarzenbergovi odpustit. Touha hromadit majetek
je politikům blízká a málokdo lákání bohatství odolá - dokonce ani ten ne, kdo se zdá
být nadosmrti zabezpečen. S jídlem roste chuť a šlechtici mají rozšiřování vlivu a bohatství jaksi ve své modré krvi. Nevadí mi politici, kteří hromadí majetek, protože alespoň nemají čas na zrádcovskou politiku. Nejhorší je ale politik, který hromadí majetek, a ještě u toho zrazuje národ. A to je případ Karla Schwarzenberga.

Ladislavu Bátorovi se často vyčítá politický turismus, ale podívejme se, kterými stranami prošel Karel Schwarzenberg, aby se dostal na své vytoužené místo šéfa diplomacie. V senátních volbách 2004 byl nominován US-DEU, jinak byl ale až do zániku
strany členem ODA. Finančně podporoval KDU-ČSL, spolu s dalšími pravdoláskaři
chtěl založit stranu Cesta změny, poté se stal výkladní skříní Strany zelených (než se
s ní rozkmotřil, protože zradil její program), aby si nakonec založil vlastní stranu TOP
09.

Zajímavé je, že ještě dříve, než byl zvolen do křesla ministra zahraničí, žádali v době
kolem složitého sestavování vlády po volbách 2006 někteří "věční petenti" v otevřeném dopise pro Schwarzenberga místo ministra kultury. Viewegh, Černý, Svěrák, Peňás a další echtovní pravdoláskaři tehdy tvrdili, že ať už se sestaví vláda taková nebo
maková, noblesní šlechtic by tam neměl chybět a pomohl by napravit údajně poškozenou politickou reputaci země. Vidíme tedy, že zde byly snahy Schwarzenberga za
každou cenu instalovat do nějaké nové role, což se nakonec podařilo.

Zdá se ale, jako by tento pán ve svém novém angažmá sloužil všem jiným, než jen
českým zájmům. Tu Německu (klidně by jim prodal naše památky), tu sudetským
Němcům (proč by ne, když má sídlo v bavorském Scheinfeldu a je světoobčan, který
nějaké hranice státu příliš neřeší), tu Izraeli (má pověst nejvíce proizraelského ministra zahraničí Sedmadvacítky), tu Bruselu (o tom darmo mluvit) či Spojeným státům
(podpora radaru - a nebuďme naivní, tyto věci se nedělají zadarmo, podpora teroristického státu Kosovo, podpora války v Afghánistánu, brojení proti zemím, které USA
tradičně nemají rády - Barma, Rusko, Kuba apod.)

Snad nejmarkantněji je Schwarzenbergovo posluhování mocným tohoto světa vidět
na jeho blízkých vztazích s Bilderberg Group, soukromou vlivovou nadnárodní elitářskou organizací jednoho z nejbohatších mužů planety a nenapravitelného globalisty
Davida Rockefellera. Schwarzenberg tajně navštívil (a až posléze byl nucen přiznat
účast na) schůzi Bilderberg Group v roce 2008 v USA.
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V čem se ale liší od dalších pravdoláskařských postaviček, které na podobnou konferenci také zavítaly (Žantovský, Pehe aj.), je to, že Schwarzenberg absolvoval podobných konferencí Bilderbergu hned několik. Mezi méně známé informace patří ta, že
svoji premiéru na Bilderbergu si odbyl už v roce 1979 a dále ještě navštívil schůzky v
letech 1980 a 1981, jak vyplývá z dodnes dohledatelných seznamů účastníků. Důvod, proč to o něm nebylo dříve známo, je prostý - nikdo ho tehdy nehledal pod jeho
celým jménem a coby zástupce Rakouska, kde žil a žije. Karla Schwarzenberga,
který se celým jménem zove Karl Johannes Nepomuk Josef Norbert Friedrich Antonius Wratislaw Mena von Schwarzenberg, najdeme v těchto seznamech jako "knížete" nebo také "prince" Karl J. Schwarzenberga z Rakouska. Seznamy prozrazují i
to, že byl na setkání jako pozorovatel či přihlížející (observer).

Jakkoli může členství v podobných nadnárodních organizacích na někoho působit
jako prestižní záležitost, je ve skutečnosti známkou toho, že politik neslouží zájmům
své země, ale je vázán ohledy na své "spolubratry" z této politické "lóže". Protože
skupina Bilderberg je bezesporu nástrojem pro uskutečňování agendy Nového světového řádu a usiluje o světovou vládu, jejímž předpokladem je vytunelování pravomocí a posléze úplné zrušení národních států, existuje důvodné podezření, že se
Schwarzenberg členstvím v těchto organizacích a svými politickými kroky dopouští
poškozování českých národních zájmů. Když totiž Schwarzenbergovo počínání sledujeme, vidíme, že k České republice je loajální jen někdy, a to často spíše proto,
aby zakryl neloajalitu v jiných, daleko podstatnějších případech. Dokonce bychom se
mohli ptát, zda nebyl přímo za tímto účelem podobnými skupinami jako je Bilderberg
dosazen - to je legitimní otázka.

Krom toho se Schwarzenberg účastní zasedání Trilaterální komise, což je dceřiná
společnost Bilderbergu. Podle židovské tiskové agentury JTA má také blízko k židozednářskému řádu B´nai B´rith, což by vysvětlovalo jeho proizraelskou politiku, která
nemá v Evropě obdoby. Toto téma by ostatně stálo za zmapování, vzpomeňme jen
na jeho neúspěšnou misi do Izraele, obhajobu operace Lité olovo, ale i snahy zorganizovat spolu s Alexandrem Vondrou historický summit EU-Izrael, k čemuž nedošlo
jen díky neochotě na straně Bruselu.

Bývalá europoslankyně Jana Bobošíková dokonce prozradila, že stejná dvojice politiků dala přednost izraelským před českými zájmy, když Topolánkovo potenciální
předsednictví Středomořské unii (a tím podporu domácímu exportu do zemí kolem
Středozemního moře) vyměnila za možnost vycestovat si na "mírovou misi" do Izraele. Proizraelské sentimenty mají Schwarzenbergové zřejmě v rodině, protože podle
téhož článku z JTA měl "Schwarzenbergův otec těsné vazby na židovské podnikatele
a byl častým hostem na akcích B´nai B´rith v Praze a první izraelská ambasáda v
Československu – a jedna z prvních izraelských ambasád na světě vůbec – byla otevřena v domě Schwarzenbergových rodičů na pražské Voršilské ulici v květnu 1948."
Na tom není nic špatného, ale vědět bychom to měli.
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Notoricky známé je Schwarzenbergovo poklonkování Bruselu, respektive Francii a
Berlínu a odezírání jim z úst a posléze urychlená realizace těchto vyslovených i nevyslovených přání. Tak najdeme Schwarzenberga mezi nejfanatičtějšími zastánci Lisabonské smlouvy, vidíme Schwarzenberga, který ve prospěch cizích mocností zavírá
české ambasády všude po světě, skandálně vykládá v zahraničí o tom, jak jsou Benešovy dekrety protiústavní a že je nezruší jen proto, že zrušit nejdou (ale kdyby to
šlo, neváhal by), jak horuje pro současnou novelu Lisabonské smlouvy a všechny
bláznivé nápady na tzv. hospodářskou vládu EU, které přicházejí z Bruselu. Viděli
jsme ho, jak byl nejšťastnější během českého předsednictví Radě EU a jak byl naopak nešťastný z toho, když vláda padla a on o místo přišel. Viděli jsme, jak urputně
bojoval o vliv na českou pozici vůči Bruselu ve sporu se samotným premiérem o
kompetence. A třebaže už je starý a několikrát údajně zkolaboval na zasedání vlády,
neváhal založit novou stranu, aby se do ztracené pozice vrátil, když viděl, že strana,
kterou se svými pravdoláskařskými kumpány pro své cíle zneužil prvně (SZ), je po
jejich devastačním působení zcela nepoužitelná. To, že se spojil se skandály opředeným Miroslavem Kalouskem, není projev žádné politické naivity nebo krátkozrakosti oba politici si totiž ve své až chorobné touze po moci mohou podat ruce.

SCHWARZENBERG SUDETSKÝ

Zmínit by se měla i podivná Schwarzenbergova role v omluvě sudetským Němcům a
ve vyjednávání s nimi. Schwarzenberga zde usvědčuje jeho vlastní životopisná
kniha, kterou napsala redaktorka jeho vídeňského časopisu Profit (takový rakouský
Respekt), čili životopis autorizovaný a ryze oslavný, ve kterém se dočteme o tom,
kterak Schwarzenberg navrhoval dokonce úplné navrácení majetku i návrat samotných sudetských Němců a další nepředstavitelné jednostranné kroky, které jen díky
neprůchodnosti na českém politickém kolbišti nakonec nedošly naplnění. Zřejmě ale
chtěl, aby toto jeho počínání bylo pro budoucí generace zdokumentováno a tak se
jím rád svému životopisci pochlubil.

Bylo to v květnu 1991, kdy Václav Havel společně s německým kancléřem Helmutem
Kohlem vypracoval v rozhovoru mezi čtyřma očima pětibodový balíček. Ten mimo
jiné navrhoval pro sudetské Němce možnost návratu, získání státního občanství a na
jeho základě i možnost získat prostřednictvím kuponové privatizace půdu a majetek.
Nabídka to byla tak velkorysá, že ji Havel raději ani nepředstavil veřejnosti. Naštěstí
pro republiku neinformoval ani Kohl o tomto návrhu svého ministra zahraničí ani předáka sudetských Němců, čímž nechal návrh vyznít do ztracena. Iniciátorem těchto
jednání byl právě Schwarzenberg. Protože českoněmecké rozhovory kvůli tomu
uvízly na mrtvém bodě (bylo tehdy léto 1991), Havel opět vybavil svého kancléře potřebnými kompetencemi a vyslal ho do Kohlova letního sídla v St. Gilgen, aby rozhovory oživil. Jednání probíhala i na schwarzenbergském sídle v bavorském Scheinfeldu. A byl to opět Schwarzenberg, který stál za s rozpaky přijímaným Havlovým
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gestem, které učinil ještě předtím, než se stal československým prezidentem. Soukromý dopis tehdejšímu prezidentovi Spolkové republiky Německo Richardu von Weizsäckerovi, ve kterém se Havel omluvil sudetským Němcům za poválečný odsun,
proběhl prý na Schwarzenbergovo doporučení.
***
Ve výčtu Schwarzenbergových kroků, které nejsou selháním, ale nejspíše promyšlenými úkoly na zadání jeho zahraničních přátel, bychom mohli pokračovat. Pro tuto
chvíli toho ale nechme a zakončeme otázkou. Kdo je tedy větším nebezpečím pro
Českou republiku? Bátora, který české národní zájmy hájí, nebo Schwarzenberg,
který je zrazuje a který poslední dobou neskrývá touhu po nejvyšším státnickém postu - křeslu prezidenta republiky, aby ve své protinárodní politice pokračoval i v dalších letech?
Kdyby české národní zájmy hájil i premiér Petr Nečas, musel by Schwarzenberga
ihned odvolat, respektive jej do vlády vůbec nebrat. Ale v české politice už skoro nikdo české národní zájmy nehájí. Proto mohou být i zbytky těch, kteří tak (většinou
mimo parlament) ještě činí, beztrestně pomlouvány a uráženy, jako to činí Schwarzenberg vůči Bátorovi. Ti dva jsou totiž naprosté protiklady a vzájemně se nemají
rádi, protože každý ztělesňuje to, co ten druhý přímo bytostně nesnáší.

Bátora má jen tu smůlu, že nemá oporu v mocné mediálně-politicko-intelektuálně kulturní frontě pravdolásky a podporu mocných průmyslníků, finančníků a mocipánů ciziny.

PŘÍLOHA Č. 32

PROČ NE kávu s mlékem

Ve zkratce chce pan doktor říci: Do kafe mlíko na rakev víko.
MUDr. Jan Miklánek :

Nesměl jsem o tom psát, protože
by to vzbudilo paniku mezi
českým i slovenským lidem !
Betalactoglobulin - nacházející
se v kravském mléce - se s
kofeinem navazuje na sloučeninu,
která DRÁŽDÍ sliznici tlustého
střeva a napomáhá ke vzniku
RAKOVINY v této lokalitě!!!
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_Proto jsme jedni nejvíce
postiženi na světě RAKOVINOU
tlustého střeva a konečníku ._
Zase jsem měl pravdu !!!
Říkám to již 15 let a říkám
pořád - NEPIJTE TO KAFE S MLÉKEM!
_Pošlete - řekněte to tedy všem
známým, na kterých vám záleží!_
Silně varující lékařské a
biologické vysvětlení PROČ !
Kombinace černé kávy a tuku z
mléka, smetany atd., totiž na
celé naše tělo nepůsobí ani
trochu příznivě !!! Působí totiž
velice špatně na dvanácterník
(neboli duodenum), který pak v
křečích stáhne svoje hladké
svalstvo a následně začne
vyřazovat z provozu slinivku
břišní . Dále pak zablokuje i
celý žlučník .
Žlučník je vlastně zásobní
skladiště žluči v našem
organismu. Žluč se má samočinně
do trávící soustavy uvolňovat
pokaždé tehdy, když sníme cokoli
mastného, aby ten přijatý tuk
byl pro správné následné
strávení předem dostatečně
emulgován. Jestliže nám ale
žlučník z jakéhokoliv důvodu
řádně nefunguje, máme zaděláno
na mnohé další zdravotní
problémy označované dnes za
běžné civilizační nemoci.
Snad největším problémem je, ale
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nulová osvěta, že se toto
opravdu varující vědecké poznání
zpravidla dozvídáme, až když je
nám už 70 let a v průběhu
předešlých padesáti let jsme
oblíbenou kávu tak rádi popíjeli
právě s mlékem, či smetanou,
protože jen tak nám to chutnalo
a obchody jsou toho doslova plné
Křeče a bolesti se potom za čas
objevují i v oblasti bederní
páteře, kdy chronický nedostatek
žluči ve střevech způsobuje až
bolestivou zácpu.
Žluč, která se nedostane do
dvanácterníku, se usazuje s
výraznou bolesti právě u vývodu
žlučníku a tvoří se tam nejprve
žlučový písek. Ovšem později se
mohou vytvářet až opravdu velké
a životu nebezpečné žlučové
kameny, které nakonec žlučník
zcela ucpou .
Z čínské medicíny se dozvídáme,
že meridiánová spojnice
nemocného žlučníku prochází
všemi velkými klouby našeho
organismu (kyčle, ramena,
kolena) a způsobuje jejich silné
bolesti, až chronickou
nehybnost. Chybějící slinivkové
šťávy způsobují ve střevech
velice silné nadýmání
(meteorismus). Vracející se
žlučí reaktivované žaludeční
šťávy pak silně poškozují už i
samotnou slinivku a právě tak
potom vzniká stále se
rozmáhající cukrovka (diabetes
mellitus). Což je ve své
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podstatě jen velice málo nebo
zcela nefunkční slinivka,
protože se v ní pak následkem
prodělaných poleptání žaludeční
kyselinou a následných zánětů už
netvoří v patřičném množství,
anebo vůbec, veledůležitý hormon
inzulin. Takto mimo jiné je
ochromena i činnost mnoha
dalších sliznic v celém těle.
Káva navíc obsahuje velké
množství hodně agresivní
kyseliny šťavelové. A když
ledviny tuto látku nestačí
dostatečně rychle vylučovat
prostřednictvím moči, potom se
snadno vytvoří z přítomných
krystalků kyseliny šťavelové
nejdříve močový písek. Později
se ale vytvářejí také obrovské,
vysoce bolestivé a zároveň i
rizikové močové kameny.
Je- li totiž v našem organismu
neustále přítomno příliš velké
množství kyseliny šťavelové,
přes tlusté střevo se následně
vstřebává zpátky do těla a
usazuje se i do kloubů a svalů.
Dochází tak k silným bolestem
(vnímaným zejména v noci) jak v
oblasti páteře, tak i v oblasti
velkých kloubů. Tímto způsobem
vzniká i velice podobné, vysoce
bolestivé a pohyb omezující
onemocnění, jako je dna !!!
Pokud tedy alespoň trochu
myslíte na své pozdější zdraví,
popíjejte svoje oblíbené kafíčko
zásadně bez mléka či smetany a
jen v malém množství! A s ní,
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nebo hned po ní, si už zásadně
nikdy nedopřávejte šlehačku, či
dokonce nějaké vysoce kalorické,
tedy zejména silně omaštěné
zákusky, či koláčky......
NENABÍZET ANI SVÝM PŘÁTELŮM,
KAMARÁDŮM A ANI PŘÍBUZNÝM.
primář MUDr. Jan Miklánek
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PŘÍLOHA Č. 33

Dobrý den,
prosím Vás o vyplnění následujícího krátkého dotazníku týkajícího se emailové komunikace. Jsem student 3. ročníku na Gymnáziu A. Jiráska
v Litomyšli a tímto způsobem provádím průzkum v rámci mé seminární
práce na téma dezinformačních e-mailů a hoaxů mezi seniory. Vyplnění
tohoto dotazníku je zcela dobrovolné, každá odpověď je však cenným
přínosem pro závěry mé práce.
Děkuji, M. Harant
Pohlaví:
Internet využívám:
a) muž
a) 1x měsíčně a méně
b) žena
b) několikrát měsíčně
c) několikrát týdně
Věk: __________
d) každý den
Dosažené vzdělání:
a) vysokoškolské
b) vyšší odborné (VOŠ)
c) střední s maturitou (SŠ)
d) střední s výučním listem
e) základní

K internetu nejčastěji
přistupuji:
a) doma
b) ve veřejných prostorech
(knihovny, centra,
informační střediska, aj.)
c) u rodiny/přátel
d) v práci
e) jinde (nebo nikde)

Počet obyvatel v místě bydliště:
a) 1 – 10 000
b) 10 000 – 80 000
c) 80 000 – 300 000
d) 300 000 a více

Vlastním e-mailovou schránku:
a) ano
b) ne

Řekl/a bych o sobě, že vedu
aktivní společenský život:
a) ano
b) spíše ano
c) nevím
d) spíše ne
e) ne

V případě, že e-mail nemáte,
přeskočte zbytek dotazníku až
k poslední otázce.
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Alespoň jednou jsem obdržel/a
e-mail s nepravdivým či lživým
obsahem (popř. o kterém si
myslím, že tyto vlastnosti měl):

Jakého tématu se naposledy
podobný takový e-mail týkal?
a) migrace a migrantů
b) prezidentských voleb
c) Andreje Babiše
d) demonstrací a spolku Milion
chvilek
e) ochrany klimatu a Grety
Thunberg
f) evropské unie
g) zdraví a životního stylu
h) politiky (obecně)
i) jiného (pokud možno,
uveďte):

a) ano
b) ne
Alespoň jednou jsem obdržel/a
e-mail, jehož obsah pocházel
z následujících zdrojů: Aeronet,
Parlamentní listy, Hoppner,
Svobodný svět, Protiproud, Pan
Občan, Pravý prostor
a) ano
b) ne
c) nevím

j) nevím

Alespoň jednou jsem obdržel/a
e-mail obsahující fráze jako
např.: „Přepošli to dalším!“;
„Čtěte než to smažou!“; „Šokující
informace!“; „Nové nebezpečí!“;
„Pošlete to dál!“, aj.
a) ano
b) ne

Alespoň jednou jsem podobný email poslal/a dál:
a) ano
b) ne

V případě, že jste na výše uvedené
otázky odpověděli ne, můžete se
přesunout přímo k poslední otázce
dotazníku.

Jak často zhruba podobné
zprávy do své e-mailové
schránky dostávám?
a) několikrát týdně
b) několikrát za měsíc
c) jednou za měsíc
d) výjimečně

Podobný e-mail jsem obdržel/a
(nebo je nejčastěji obdržuji) od:
a) velmi blízké osoby,
blízkých přátel
b) známého/kolegy
c) člena rodiny
d) neznámé osoby
e) nevím

Ověřuji si (nebo se nad tím
zamyslím) pravdivost či zdroje
informací (obecně), ke kterým
se na internetu dostanu:
a) ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) ne
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