
O  ČEM  VÁM BUDU POVÍDAT ? – O  COVIDU  NE !



JEN JEDEN AKTUÁLNÍ SNÍMEK O COVIDU
ÚMRTÍ / MILION OBYVATEL VS OČKO

Země Plně    Booster Úmrtí/mil k 12.6.

očko za posl.14 dní

Portugalsko 86 % 64 % 54,09 

Nový Zéland 84 % 55 % 30,24

Kanada 84 % 58 %          14,26

Německo 78 % 66 %          11,24

Izrael 68 % 59 %            4,63 

ČR 64 % 40 %            1,95
https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-vaccinations-tracker.html

https://ourworldindata.org/coronavirus#explore-the-global-situation

https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-vaccinations-tracker.html
https://ourworldindata.org/coronavirus#explore-the-global-situation


CENZURA
V.ČÍŽEK

OSTRAVICE – PÁTEK 17.6.2022



POHLED DO NEDÁVNÉ HISTORIE

1953-1989

(ale ve skutečnosti už od roku 1948)



KOMUNISMUS

• Cenzura se datuje od té doby, co vznikla tvorba pro veřejnost, tedy ještě před vynálezem 

knihtisku (15. století)

• Já ji stručně připomenu od dob komunismu až po dnešek

• 1953-66 Hlavní správa tiskového dohledu

1966-68 Ústřední publikační správa  (zmírnění cenzury)

1968-89 Úřad pro tisk a informace   (zrušen zákonem 86/1990)

https://cs.wikipedia.org/wiki/Cenzura_v_%C4%8Cesku

http://www.totalita.cz/vysvetlivky/cenzura_05.php

https://cs.wikipedia.org/wiki/Cenzura_v_%C4%8Cesku
http://www.totalita.cz/vysvetlivky/cenzura_05.php


KRÁTKÉ  OBDOBÍ  BEZ  CENZURY
ČERVEN  AŽ  SRPEN 1968

• 26.6.1968 Zákon 84/1968 („Cenzura je nepřípustná“)

• 30.8.1968 Vláda rozhodla o zřízení Úřadu pro tisk a informace

• 3.9.1968 První pokyny ÚTI – zákaz slov „okupant“ a „okupace“

• 12.9.1968 Vládní výbor pro tisk a informace (protože ÚTI nestačil)

• 13.9.1968 Zákon 127/1968 - o některých přechodných opatřeních v oblasti tisku a 

ostatních hromadných informačních prostředků.

Byl přísnější než původní zákon z roku 1966.

http://www.totalita.cz/vysvetlivky/cenzura_04.php

https://www.minulost.cz/?q=cs/informacni-valka-proti-vlastnimu-obyvatelstvu-strucny-pohled-do-ceskoslovenske-historie

http://www.totalita.cz/vysvetlivky/cenzura_04.php
https://www.minulost.cz/?q=cs/informacni-valka-proti-vlastnimu-obyvatelstvu-strucny-pohled-do-ceskoslovenske-historie


PETICE „NĚKOLIK VĚT“
29.6.1989

• Bod 2) – aby přestala být omezována svoboda shromažďovací

Bod 4) – aby byly sdělovací prostředky zbaveny politické manipulace a cenzury

Bod 7) – aby byla zahájena svobodná diskuse (o 50tých letech, normalizaci aj.)

• Petici podepsalo 40 000 lidí

• Rychlá reakce - Rudé Právo 30.6.1989 – článek „Kdo seje vítr“

„Jde o to, aby síly působící ve službách našeho nepřítele strhly část společnosti …“

„Podobná peticemánie má zvýšit popularitu několika desítek protisocialisticky

orientovaných jednotlivců a získat podporu veřejnosti …“

http://www.csds.cz/cs/g6/5308-DS.html

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bkolik_v%C4%9Bt

http://www.csds.cz/cs/g6/5308-DS.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bkolik_v%C4%9Bt


A  CO  DNES ? – CENZURA VE SVĚTĚ

2020-2022

(anebo odkdy vlastně ?? – já myslím, že dříve)



JOE BIDEN JE (NA ROZDÍL OD DONALDA TRUMPA)
NEDOTKNUTELNÝ

• Big Tech zcenzurovaly kritiku vůči Joe Bidenovi za dva roky nejméně 646x 

https://www.epochtimes.cz/2022/04/26/velke-technologicke-firmy-behem-dvou-let-646krat-zcenzurovaly-prispevky-kriticke-vuci-joeu-bidenovi-uvadi-zprava-mrc

• Výbor pro kontrolu dezinformací (Disinformation Governance Board) – ředitelka

Nina Jankowicz považuje notebook Bidena jr. stále za dezinformaci, i když byla jeho

existence prokázána (!)

• Co můžou Američani od takové ředitelky čekat? Asi tohle:

Šíření dezinformací, které podkopávají důvěru ve vládu USA = teroristická hrozba!

• Naštěstí byla tato osoba odvolána a činnost výboru pozastavena

https://www.epochtimes.cz/2022/05/06/co-muzeme-cekat-od-americkeho-vyboru-pro-kontrolu-dezinformaci/

https://www.dhs.gov/ntas/advisory/national-terrorism-advisory-system-bulletin-february-07-2022

https://www.youtube.com/watch?v=bmJ0h02G28A

https://www.epochtimes.cz/2022/04/26/velke-technologicke-firmy-behem-dvou-let-646krat-zcenzurovaly-prispevky-kriticke-vuci-joeu-bidenovi-uvadi-zprava-mrc
https://www.epochtimes.cz/2022/05/06/co-muzeme-cekat-od-americkeho-vyboru-pro-kontrolu-dezinformaci/
https://www.dhs.gov/ntas/advisory/national-terrorism-advisory-system-bulletin-february-07-2022
https://www.youtube.com/watch?v=bmJ0h02G28A


YOU TUBE

• Zázrak:

V červenci 2021 dostal YT pokutu 100 000 EUR za smazání videa z protestní

demonstrace ve Švýcarsku proti kovidovým opatřením a za to, že po rozsudku soudu YT

nevrátil video zpět

• Nezázrak:

Vyšlo najevo, že organizace FactCheck.org je financována očkovací lobby – R.W.Johnson

(J&J), bývalý ředitel CDC R.E.Besser vede nadaci Robert Wood Johnson Foundation

https://greatgameindia.com/youtube-pandemic-fine-german-court/

https://greatgameindia.com/facebook-factcheck-funded-vaccine-lobby/

https://greatgameindia.com/youtube-pandemic-fine-german-court/
https://greatgameindia.com/facebook-factcheck-funded-vaccine-lobby/


YOU TUBE

• V září zpřísnil cenzuru ohledně Covid-19 – odstranil 130 000 videí

• Zpočátku cenzuroval i názor, že virus pochází z Wuchanské laboratoře – než se ukázalo,

že je to zřejmě pravda.

• Cenzuruje vše co se liší od oficiální linie

https://www.epochtimes.cz/2021/09/30/youtube-na-sve-platforme-zakazal-veskery-skodlivy-obsah-tykajici-se-ockovani/

https://www.epochtimes.cz/2021/09/30/youtube-na-sve-platforme-zakazal-veskery-skodlivy-obsah-tykajici-se-ockovani/


YOU TUBE – CO JE MIMO JINÉ ZAKÁZÁNO ŘÍKAT

Že existuje spolehlivý lék na covid-19, doporučení ivermektinu či HCHQ

Že existuje prevence Covidu

Že roušky mají negativní účinky na zdraví a že nefungují

Že vakcína proti onemocnění covid-19 způsobí smrt, neplodnost, potrat

Že vakcína proti onemocnění covid-19 bude obsahuje látky, které nejsou uvedeny v seznamu   

ingrediencí vakcíny, jako je materiál z plodů nebo živočišné produkty

Že vakcína proti onemocnění covid-19 změní genetickou výbavu člověka

Že vakcíny proti onemocnění covid-19 nesnižují riziko nákazy touto nemocí

Že schválené testy na covid-19 neumí onemocnění odhalit

Že určitá skupina nebo jednotlivec má imunitu nebo nemůže virus přenášet

https://blog.aktualne.cz/blogy/jan-tomanek.php?itemid=41226

https://support.google.com/youtube/answer/9891785

https://blog.aktualne.cz/blogy/jan-tomanek.php?itemid=41226
https://support.google.com/youtube/answer/9891785


CENZURA JE ŘÍZENA CELOSVĚTOVĚ

• Existuje „spiklenecká“ dohoda TNI (Trusted News Iniciative):

AP, AFP; BBC, CBC/Radio-Canada, European Broadcasting Union (EBU), Facebook, Financial Times, First

Draft, Google/YouTube, The Hindu, Microsoft , Reuters, Reuters Institute for the Study of Journalism, 

Twitter, TheWashington Post.

• Byly poslány dotazy na ČT, ČRo – údajně tuto dohodu nepodepsali – ale jsou členem EBU (European

Broadcasting Union) jako smluvní strany. Dohoda má „doporučující charakter“

• Existuje IGCD (International Grand Committee on Disinformation)

• Pomáhá jí skupina „RESET“ (fakt se tak jmenují)

https://www.bbc.com/mediacentre/2020/trusted-news-initiative-vaccine-disinformation

https://www.reset.tech/

https://childrenshealthdefense.org/defender/censorship-omidyar-group-whistleblower-aid-facebook/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=c0028f89-9469-4ab6-a35c-

0758294153b3

https://www.bbc.com/mediacentre/2020/trusted-news-initiative-vaccine-disinformation
https://www.reset.tech/
https://childrenshealthdefense.org/defender/censorship-omidyar-group-whistleblower-aid-facebook/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=c0028f89-9469-4ab6-a35c-0758294153b3


CENZURA EUROPOSLANKYNĚ
CHIRSTINE ANDERSON

Projev europoslankyně smazán z YT

https://nastub.cz/w/4Yta4MUuNN2TMEt8o97mgZ

https://nastub.cz/w/4Yta4MUuNN2TMEt8o97mgZ
https://nastub.cz/w/4Yta4MUuNN2TMEt8o97mgZ


CENZURA ODBORNÝCH ČLÁNKŮ

• Článek o myokarditidách (Jessica Rose, Peter Mc Cullough) – článek „zmizel“

• Článek o rouškách (B. Vainshelboim)

• BMJ podal oficiální stížnost na cenzuru FB přímo Marku Zuckerbergovi

• Podobných cenzurních zásahů by se našlo hodně – na celou přednášku

https://stevekirsch.substack.com/p/how-elsevier-manipulates-peer-reviewed?r=o7iqo

https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635/rr-80

https://stevekirsch.substack.com/p/how-elsevier-manipulates-peer-reviewed?r=o7iqo
https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635/rr-80


CENZURA ODBORNÍKŮ
MARTIN KULLDORF

• Epidemiolog, profesor univerzity Stanford, autor Great Barrington Declaration

• Ve videu vypráví o tom, jek byl cenzurován (funguje automatický překlad videa)

https://www.youtube.com/watch?v=FlwqqgYAyZs

• A jak mu přítelkyně, původem Slovenka, dcera disidenta, radila co má dělat

• Zajímavý postřeh o autocenzuře:  „Cenzura některých lidí vede k tomu, že i ostatní si

začnou dávat pozor na to co říkají, protože nechtějí být cenzurováni – a to je účel

autoritářů. Aby si lidé nebyli jisti, co mohou a co nemohou říkat“.

https://www.youtube.com/watch?v=FlwqqgYAyZs


Roušky – symbol podřízení se

- odporný fetiš moci

- vedou k potlačení osobnosti

- podporují kulturu strachu

- odrazují od solidarity



CENZUROVANÍ  VS  SVOBODNÍ  LÉKAŘI

• Kalifornie:

Zákon který by umožnil lékaři odejmout licenci za projev

• Florida:

Zákon proti cenzuře

Zákon který umožňuje lékaři svobodu projevu

https://stevekirsch.substack.com/p/the-great-debate-politifact-vs-the?utm_source=url&s=r

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=202120220AB2098

https://www.flgov.com/2021/05/24/governor-ron-desantis-signs-bill-to-stop-the-censorship-of-floridians-by-big-tech/

https://www.flgov.com/2022/03/03/governor-desantis-calls-on-legislature-to-defend-free-speech-of-florida-health-care-workers/

https://stevekirsch.substack.com/p/the-great-debate-politifact-vs-the?utm_source=url&s=r
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=202120220AB2098
https://www.flgov.com/2021/05/24/governor-ron-desantis-signs-bill-to-stop-the-censorship-of-floridians-by-big-tech/
https://www.flgov.com/2022/03/03/governor-desantis-calls-on-legislature-to-defend-free-speech-of-florida-health-care-workers/


PFIZER SPONZORUJE CENZURU

• International Center for Journalists (ICFJ) – sponzoři:  mimo jiné Pfizer

https://www.icfj.org/our-work/burns/sponsors

• ICFJ je partnerem Facebooku

https://thenationalpulse.com/2022/02/25/pfizer-funds-facebook-fact-checking-partner-combatting-covid-19-misinformation/

• Pfizer má propojení i s agenturou Reuters

https://thenationalpulse.com/2021/12/01/conflict-reuters-chairman-is-pfizer-investor-and-board-member/

https://www.icfj.org/our-work/burns/sponsors
https://thenationalpulse.com/2022/02/25/pfizer-funds-facebook-fact-checking-partner-combatting-covid-19-misinformation/
https://thenationalpulse.com/2021/12/01/conflict-reuters-chairman-is-pfizer-investor-and-board-member/


ROBERT MALONE 

• Objevitel transfekce RNA

• Jeho práce spolu s Wolffem a Carsonem považovány za jeden z prvních kroků k vývoji

mRNA vakcín

• 100 publikací a 12 000 citací

https://www.rwmalonemd.com/

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_W._Malone 



MICHAEL YEADON

• Bývalý viceprezident a vědecký ředitel Pfizeru

• Byl šéfem biologického výzkumu infekčních a respiračních nemocí

• Věnoval se výzkumu léků a vakcín

• Spolu s Wodargem vyzvali EMA (Evropskou lékovou agenturu) k zastavení použití

genetických vakcín

https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Yeadon

https://www.scribd.com/document/487135032/Wodarg-Yeadon-EMA-Petition-Pfizer-Trial-FINAL-01DEC2020-en-Unsigned-With-Exhibits#from_embed

https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Yeadon


PABLO CAMPRA PROFESOR – UNIVERZITA ALMERÍA

• Publikoval práci o nalezení oxidu graphenu ve vakcínách

• Použil metodu RAMAN mikro-spektroskopie

• Grafén je potenciálně toxický a nebyl povolen v žádné vakcíně

• Podobný nález publikoval Andreas Kalcker

https://es.linkedin.com/in/prof-dr-pablo-campra-madrid-9350b458

https://www.youtube.com/watch?v=YFfXNpsV2_w

https://www.researchgate.net/publication/355979001_DETECTION_OF_GRAPHENE_IN_COVID19_VACCINES

https://www.youtube.com/watch?v=IVcNIA2j8bQ

https://es.linkedin.com/in/prof-dr-pablo-campra-madrid-9350b458
https://www.youtube.com/watch?v=YFfXNpsV2_w
https://www.researchgate.net/publication/355979001_DETECTION_OF_GRAPHENE_IN_COVID19_VACCINES
https://www.youtube.com/watch?v=IVcNIA2j8bQ


ANDREAS NOACK PROFESOR, DŘÍVE

TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERLIN

• Odborník na uhlíkové sloučeniny, držitel několika desítek patentů

• Na základě studia zprávy Pabla Campry došel k závěru, že vakcína obsahuje

hydroxid grafénu, který vytvoří nanostruktury podobné žiletkám, a může

narušovat cévní endotel

• Čím rychleji krev proudí, tím může být poškození výraznější

• Noack za několik dní po zveřejnění videa náhle a neočekávaně zemřel

https://veksvetla.cz/zabili-ho-jeden-z-nejvetsich-odborniku-na-carbon-potvrdil-pritomnost-a-funkci-hydroxidu-grafenu-ve-vakcinach-po-3-dnech-za-

zahadnych-okolnosti-zemrel/



DVA MOŽNÉ PŘÍSTUPY K TĚMTO NÁZORŮM

• PŘÍSTUP PRVNÍ = SOCIALISTICKÝ, KOMUNISTICKÝ –

a dnes se znovu vrací:

• Všichni čtyři byli okamžitě označeni za dezinformátory, konspirátory, antivaxery

• Jejich videa jsou mazána, cenzurována

• Jejich osoby jsou dehonestovány – viz Wikipedie

• Fact-checkeři se mohou přetrhnout, aby jejich teorie zpochybnili



DVA MOŽNÉ PŘÍSTUPY K TĚMTO NÁZORŮM

• PŘÍSTUP DRUHÝ –V SOULADU S ANGLICKÝM FILOZOFEM:

John Stuart Mill (1806-1873)

„Pro duševní zdar lidstva je nutná svoboda myšlení a svoboda slova. Každý 
názor, který je umlčován, může být pravdou. Pokud s tímto tvrzením 
nesouhlasíme, považujeme sami sebe za neomylné.“



JE ELON MUSK NADĚJÍ PRO SVOBODU SLOVA?
(UVIDÍME)

• „Ruské weby vypnu jen s pistolí u hlavy“ – „Promiňte, že svobodu slova chápu absolutně“

https://www.lupa.cz/aktuality/elon-musk-ruska-media-vypnu-leda-s-pistoli-u-hlavy/

• Musk ještě nic neudělal, a EU už mu vyhrožuje:

Twitter se bude muset „zcela přizpůsobit evropským pravidlům“ bez ohledu na záměry Elona

Muska ohledně svobody slova, varovala v úterý Evropská komise.

• Komisař EU pro vnitřní trh Thierry Breton uvedl, že americká sociální síť, kterou tento 

miliardářský podnikatel brzy získá, bude muset dodržovat zákon EU o digitálních službách

https://www.euronews.com/my-europe/2022/04/26/eu-warns-elon-musk-that-twitter-must-play-by-its-tough-new-rules?fbclid=IwAR29a-ngC5-G5b50QwkmLqCu2-

lI9jbSDE7UheaAHLs_BXs-az1kz8aHSTU

https://www.lupa.cz/aktuality/elon-musk-ruska-media-vypnu-leda-s-pistoli-u-hlavy/
https://www.euronews.com/2022/04/23/eu-lawmakers-member-states-endorse-act-aimed-at-tackling-harmful-online-content
https://www.euronews.com/my-europe/2022/04/26/eu-warns-elon-musk-that-twitter-must-play-by-its-tough-new-rules?fbclid=IwAR29a-ngC5-G5b50QwkmLqCu2-lI9jbSDE7UheaAHLs_BXs-az1kz8aHSTU


A  CO  DNES ? – CENZURA U NÁS

2021-2022



SVĚDOMÍ NÁRODA

14.7.2021 MUDr. Soňa Peková, Ph.D. YT za 5 dnů 550 000 shlédnutí

17.8.2021 Prof. RNDr. Jaroslav Turánek, DrSc. YT smazáno po 17 minutách

září 2021 Celý kanál NFSN Vimeo Vimeo smazán

9.9.2021 Daniel Landa YT smazán po 12 minutách

8.11.2021 MUDr. Vladimír Čížek FB smazán rozhovor o etice

16.12.2021 MUDr. Soňa Peková, Ph.D. YT o nežád. účincích vakcín

31.1.2022 Odborná konference Covid-19 FB 5 záznamů naráz – 5x ban

3.2.2022 JUDr. Peter Weis YT pohrůžka smazáním kanálu
https://www.svedomi-naroda.cz/cenzura/



GOSCHA (IGOR CHAUN)

• 22.2.2021 Primář Ctirad Musil (který byl odvolán za své názory)

• 30.3.2021 MUDr. Čížek – „Otevřený dopis lékařů vládě a parlamentu ČR“

• 17.4.2021 MUDr. Jan Hnízdil – „Psychopati v politice v době koronaviru“

• Za tato tři videa byl zrušen celý kanál GOSCHA.TV (tehdy 10 let existence, 49 milionů

shlédnutí, 107 000 odběratelů, 1800 videí)

• Po petici a mnoha intervencích byla GOSCHA.TV naštěstí obnovena

https://www.goscha.cz/hlavni-archiv/2021/

https://www.petice.com/obnoveni_kanalu_goschatv1_na_youtube

https://www.goscha.cz/hlavni-archiv/2021/
https://www.petice.com/obnoveni_kanalu_goschatv1_na_youtube


BLOGY NA „AKUTALNE.CZ“

• Zakázány tři blogy:

Jan Tománek (Zdravé fórum) https://blog.aktualne.cz/blogy/jan-tomanek.php?itemid=41269

Jana Zwyrtek Hamplová https://blog.aktualne.cz/blogy/jana-hamplova.php?itemid=41268

Jan Hnízdil https://blog.aktualne.cz/blogy/jan-hnizdil.php?itemid=41267

• Zastal se jich Zdeněk Koudelka na serveru „neviditelnypes.cz“ (patří pod Lidovky.cz)

https://neviditelnypes.lidovky.cz/spolecnost/media-cenzura.A211113_175452_p_spolecnost_wag?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=denni-tisk

• Zastal se jich Štěpán Cháb na serveru „krajskelisty.cz“

https://www.krajskelisty.cz/praha/26442-na-aktualnecz-rusi-blogy-nepohodlnym-komentar-stepana-

chaba.htm?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=denni-tisk

https://blog.aktualne.cz/blogy/jan-tomanek.php?itemid=41269
https://blog.aktualne.cz/blogy/jana-hamplova.php?itemid=41268
https://blog.aktualne.cz/blogy/jan-hnizdil.php?itemid=41267
https://neviditelnypes.lidovky.cz/spolecnost/media-cenzura.A211113_175452_p_spolecnost_wag?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=denni-tisk
https://www.krajskelisty.cz/praha/26442-na-aktualnecz-rusi-blogy-nepohodlnym-komentar-stepana-chaba.htm?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=denni-tisk




MARTINA KOCIÁNOVÁ

• Cenzura jejího rozhovoru se objevila již v červenci 2018 – šlo o rozhovor s bývalým

policejním prezidentem Stanislavem Novotným na FB
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Cenzura-Facebook-nepovolil-webu-Martiny-Kocianove-propagaci-prispevku-s-politicky-nekorektnim-

Stanislavem-Novotnym-543330

• Cenzurován rozhovor s právníkem Jindřichem Rajchlem
https://www.nespokojeny.cz/sklapni-nebo-te-smazeme-kdo-je-tady-dezinformator/

• You Tube smazal celý její kanál se stovkami rozhovorů
https://www.facebook.com/RadioUniversum/posts/2138486929646199

https://www.nespokojeny.cz/dalsi-krok-do-minulosti-a-totality-youtube-smazal-kanal-martiny-kocianove-proc/#more-18093

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Cenzura-Facebook-nepovolil-webu-Martiny-Kocianove-propagaci-prispevku-s-politicky-nekorektnim-Stanislavem-Novotnym-543330
https://www.nespokojeny.cz/sklapni-nebo-te-smazeme-kdo-je-tady-dezinformator/
https://www.facebook.com/RadioUniversum/posts/2138486929646199
https://www.nespokojeny.cz/dalsi-krok-do-minulosti-a-totality-youtube-smazal-kanal-martiny-kocianove-proc/#more-18093


JAREK NOHAVICA

• Zrušeno několik koncertů (kvůli Puškinově ceně za překlady Bulata Okudžavy,

kterou Nohavicovi předal Putin v roce 2018)

• Nohavica odsoudil válku i Putina, nestačilo to

• Zrušeno: Polsko, Olomouc, Uherský Brod

• Člověk v tísni odmítl peníze pro Ukrajinu

https://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/707196/narozen-v-

komunismu-umru-v-komunismu-nohavica-si-stezuje-na-zrusene-koncerty.html

https://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/707196/narozen-v-komunismu-umru-v-komunismu-nohavica-si-stezuje-na-zrusene-koncerty.html


JARKA SE ZASTAL NOVINÁŘ Z LIDOVEK

Odůvodnění je pěkně bolševické –

písničkář nesmí hrát, protože se

„nedostatečně distancoval“ vůči Putinovi

https://www.lidovky.cz/nazory/putinovci-z-brodu-zakazovani-

umelcu-ukazuje-slabost-a-hloupost.A220317_152014_ln_nazory_rkj

https://www.lidovky.cz/nazory/putinovci-z-brodu-zakazovani-umelcu-ukazuje-slabost-a-hloupost.A220317_152014_ln_nazory_rkj
https://www.lidovky.cz/nazory/putinovci-z-brodu-zakazovani-umelcu-ukazuje-slabost-a-hloupost.A220317_152014_ln_nazory_rkj
https://www.lidovky.cz/nazory/putinovci-z-brodu-zakazovani-umelcu-ukazuje-slabost-a-hloupost.A220317_152014_ln_nazory_rkj


CENZURA PÍSNIČEK NA ČRO2 –
JAKO ZA KOMANČŮ

• 27.3. 2022– noční mikrofórum – Tereza Boučková, host Eva Turnová

• Tereza Boučková: 

• „Bylo mi opakovaně vytýkáno, že

nehraju z playlistu, který dodává 

hudební dramaturg. A který musíme 

dodržet. Ten ovšem absolutně není 

v souladu s hosty ani tématy hovoru 

(v tom jsem zatím měla absolutní svobodu!).“

https://hlidacipes.org/kdo-zahral-tu-hnusnou-manicku-vedeni-dvojky-cro-

pobourili-plastici-v-nocnim-mikroforu/?utm_source=www.seznam.cz&utm_

medium=denni-tisk

https://hlidacipes.org/kdo-zahral-tu-hnusnou-manicku-vedeni-dvojky-cro-pobourili-plastici-v-nocnim-mikroforu/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=denni-tisk


CHARTA 2022

• Reakce mainstreamových médií = mlčení, ignorace (+ masivní hackerský útok od 1. dne)

• O vzniku Charty 2022 v médiích ani slovo

• O shromáždění na Staroměstském náměstí ani slovo



JE ČAJKOVSKIJ ZLOČINEC?

• Národní divadlo zrušilo operu P.I.Čajkovského „Střevíčky“
https://www.lidovky.cz/orientace/kultura/cajkovskij-opera-strevicky-gogol-vecery-na-samote-pobliz-dikanky-narodni-

divadlo.A220321_184314_ln_kultura_lros

• Slavné operní scény vyhazují ruské umělce (Anna Netrebko,  Hibla Gerzmavová)
https://magazin.aktualne.cz/kultura/klasicka-hudba/v-newyorske-met-skoncila-dalsi-ruska-sopranistka-

gerzmavova/r~905e6280cde011eca89f0cc47ab5f122/?utm_source=volnyHP&utm_medium=newsbox&utm_term=position-

1&utm_campaign=Aktualne

• Šéf Metropolitní opery říká, že je to horší než za studené války
https://magazin.aktualne.cz/kultura/divadlo/horsi-nez-za-studene-valky-rusko-umelci-zelezna-opona/r~80b2be089c8a11ec8a24ac1f6b220ee8/

https://www.lidovky.cz/orientace/kultura/cajkovskij-opera-strevicky-gogol-vecery-na-samote-pobliz-dikanky-narodni-divadlo.A220321_184314_ln_kultura_lros
https://magazin.aktualne.cz/kultura/klasicka-hudba/v-newyorske-met-skoncila-dalsi-ruska-sopranistka-gerzmavova/r~905e6280cde011eca89f0cc47ab5f122/?utm_source=volnyHP&utm_medium=newsbox&utm_term=position-1&utm_campaign=Aktualne
https://magazin.aktualne.cz/kultura/divadlo/horsi-nez-za-studene-valky-rusko-umelci-zelezna-opona/r~80b2be089c8a11ec8a24ac1f6b220ee8/




"Nepodporuji ani hon na čarodějnice, ani volání po bojkotu ruského umění. 
Když čtu Puškina, necítím potřebu se u toho schovávat," cituje intendanta 
opery Dominiqua Meyera agentura ANSA.
https://magazin.aktualne.cz/kultura/klasicka-hudba/zacneme-ruskou-operou-s-ruskymi-pevci-la-scala-italie/r~fbb0fbb0e5aa11ec8c6f0cc47ab5f122/

https://magazin.aktualne.cz/dominique-meyer/l~7e4566d4e5aa11eca25a0cc47ab5f122/




A JEŠTĚ PÁR 

• „Zakážeme i ruské kolo a ruské vejce?“ ptal se novinář Honzejk v březnu 
https://archiv.hn.cz/c1-67048630-zakazeme-kvuli-putinove-valce-na-ukrajine-i-ruske-kolo-a-ruske-vejce

• Ruská zmrzlina bude Ukrajinská, Ruské vejce bude Piknik vejce
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-valka-na-ukrajine/707077/po-ruske-zmrzline-se-prejmenuje-i-ruske-vejce-slovensky-vyrobce-chysta-novy-

nazev.html

https://plus.rozhlas.cz/iva-pekarkova-ukrajinska-zmrzlina-cenzurovane-vejce-8717305

• Přejmenovávají se ulice, v barech se vylévá ruská vodka (u nás asi ne, ale v USA ano),

petice za přejmenování hotelu Moskva ve Zlíně
https://archiv.hn.cz/c1-67038930-bary-vylevaji-ruskou-vodku-lide-prejmenovavaji-ulice-a-rusy-tresta-i-pornhub

https://www.petice.com/prejmenujme_zlinsky_hotel_moskva

https://archiv.hn.cz/c1-67048630-zakazeme-kvuli-putinove-valce-na-ukrajine-i-ruske-kolo-a-ruske-vejce
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-valka-na-ukrajine/707077/po-ruske-zmrzline-se-prejmenuje-i-ruske-vejce-slovensky-vyrobce-chysta-novy-nazev.html
https://plus.rozhlas.cz/iva-pekarkova-ukrajinska-zmrzlina-cenzurovane-vejce-8717305
https://archiv.hn.cz/c1-67038930-bary-vylevaji-ruskou-vodku-lide-prejmenovavaji-ulice-a-rusy-tresta-i-pornhub
https://www.petice.com/prejmenujme_zlinsky_hotel_moskva


SVOBODY SLOVA SE ZASTAL ALEXANDRVONDRA
(ODS)

Přidal zajímavou historku:

Za pochvalu ženám které šily roušky, byl v roce

2020 cenzurován, protože WHO tehdy roušky

odmítala  ☺

https://www.lidovky.cz/domov/vondra-komunismus-

vondra.A220409_191828_ln_domov_tmr#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=ln_domov&utm_content=main?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=denni-

tisk

https://www.lidovky.cz/domov/vondra-komunismus-vondra.A220409_191828_ln_domov_tmr#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=ln_domov&utm_content=main?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=denni-tisk
https://www.lidovky.cz/domov/vondra-komunismus-vondra.A220409_191828_ln_domov_tmr#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=ln_domov&utm_content=main?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=denni-tisk
https://www.lidovky.cz/domov/vondra-komunismus-vondra.A220409_191828_ln_domov_tmr#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=ln_domov&utm_content=main?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=denni-tisk


BARTOŠ (PIRÁTI) PROTI CENZUŘE – 2016
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/1250723874/POSTS/10206179846155708/

https://www.facebook.com/1250723874/posts/10206179846155708/


KALOUSEK (TOP 09) PROTI CENZUŘE - 2016

• Cenzura internetu je pro nás nepřijatelná.

Poprvé od roku 1989 se stalo, že byla schválena cenzura svobodného média politicky 

řízeným úřadem státní správy. Je to nesmírně nebezpečné pro svobodnou společnost a 

další ztráta kousku svobody v naší zemi. 

• … Náš souhlas s cenzurou internetu bychom nedokázali vysvětlit ani svým dětem, natož 

svým voličům.

https://www.facebook.com/kalousek.miroslav/photos/a.314069835291191/1163142313717268/?type=3

https://www.facebook.com/kalousek.miroslav/photos/a.314069835291191/1163142313717268/?type=3


ČINY PĚTIKOALICE JSOU ALE JINÉ 
NEŽ DŘÍVĚJŠÍ SLOVA JEJICH ČLENŮ

• „Bojem s dezinformacemi“ se zabývá CTHH

https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/koronavirus-prehled-hlavnich-dezinformacnich-trendu-a-sdeleni.aspx

• Byl ustanoven vládní zmocněnec pro oblast médií a dezinformací

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/NANACCAJKWKU

• Bylo zablokováno 8 (nebo 22? – nebo 29? – nebo 100?) webů

• Vláda chystá zákon proti dezinformacím (budeme jako Slovensko – vězení 1-5 let?)

https://www.zlatyspendlik.cz/rok-az-pet-let-vezeni-za-deziformace-vlada-chysta-novy-zakon/

https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/koronavirus-prehled-hlavnich-dezinformacnich-trendu-a-sdeleni.aspx
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/NANACCAJKWKU
https://www.zlatyspendlik.cz/rok-az-pet-let-vezeni-za-deziformace-vlada-chysta-novy-zakon/




ZABLOKOVÁNÍ OSMI (?) DOMÉN

• 25.2.2022 zablokovala společnost CZ.NIC osm domén – bez rozhodnutí soudu:

Aeronet.cz, Protiproud.cz, Ceskobezcenzury.cz, Voxpopuliblog.cz, Prvnizpravy.cz, Czechfreepress.cz, Exanpro.cz 

a Skrytapravda.cz

https://www.lupa.cz/aktuality/spravce-narodni-domeny-kvuli-ukrajine-zablokoval-aeronet-a-dalsi-proruske-weby/

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-sdruzeni-zablokovalo-dezinformacni-weby-jde-o-bezpecnost-statu-rika-sef-190489

• Na žádost NCKO bylo zablokováno 22 domén:

Ac24.cz, aeronet.cz, Ceskobezcenzury.cz, cz.sputniknews.com, Cz24.news, Czechfreepress.cz, Eurabia.cz, 

Exanpro.cz, Infokuryr.cz, narodninoviny.cz, Novarepublika.cz, Nwoo.org, Pravyprostor.cz, Protiproud.cz, 

Prvnizpravy.cz, rukojmi.cz, Skrytapravda.cz, Slovanskenebe.com, Svobodnenoviny.eu, Svobodny-vysilac.cz, 

Voxpopuliblog.cz a Zvedavec.org.

https://www.lupa.cz/clanky/cesko-v-hybridni-valce-vlada-vyzyva-k-cinu-armada-zada-operatory-o-blokovani-proruskych-dezinformacnich-webu/

https://www.lupa.cz/aktuality/spravce-narodni-domeny-kvuli-ukrajine-zablokoval-aeronet-a-dalsi-proruske-weby/
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-sdruzeni-zablokovalo-dezinformacni-weby-jde-o-bezpecnost-statu-rika-sef-190489
https://www.lupa.cz/clanky/cesko-v-hybridni-valce-vlada-vyzyva-k-cinu-armada-zada-operatory-o-blokovani-proruskych-dezinformacnich-webu/




EVROPSKÁ KOMISE ZAKROČÍ PROTI HUMORU

• Humor se stal ústřední zbraní extremistických hnutí k rozvracení 

otevřených společností a snižování úrovně občanské společnosti k násilí.

• Nihilistická forma humoru je namířena proti etnickým a sexuálním 

menšinám a má se za to, že inspiruje násilné fantazie - a nakonec i činy.

https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2021-03/ran_ad-hoc_pap_fre_humor_20210215_en.pdf

https://pravyprostor.net/tak-konec-humoru-soudruzi-mame-na-to-uz-i-studii-humor-vede-k-extremismu/

https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2021-03/ran_ad-hoc_pap_fre_humor_20210215_en.pdf
https://pravyprostor.net/tak-konec-humoru-soudruzi-mame-na-to-uz-i-studii-humor-vede-k-extremismu/


ZÁVĚR – LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

• Článek 17

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem 

nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje 

a informace bez ohledu na hranice státu.

(3) Cenzura je nepřípustná.

(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o 

opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, 

bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.
https://www.psp.cz/docs/laws/listina.html

https://www.psp.cz/docs/laws/listina.html


SPOLEČNOST PRO OBRANU SVOBODY PROJEVU
(DANIELVÁVRA, V PORADNÍM SBORU MJ. MARTINA KOCIÁNOVÁ, STANISLAV BERNARD,

JANA ZWYRTEK HAMPLOVÁ)

Zástupci SOSP předali dne 16.6.2022 petici proti omezování svobody slova petičnímu výboru



BENJAMIN FRANKLIN

Ti, kteří obětují svoji svobodu za bezpečnost, 

si nezaslouží ani jedno a přijdou o obojí.



DĚKUJI ZA POZORNOST


