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1) Podnět č.j.

20140506092955

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět

Rada české televize (RČT), Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), radact@ceskatelevize.cz;
info@rrtv.cz; vyzkum@ceskatelevize.cz, arbed@wo.cz

6) Co je třeba udělat

Zajistit, aby informace televizních redaktorů o aktuálním dění na Ukrajině byly vyváženější.
Někteří občané se domnívají, že za "goebelsovský" zpravodajský hnůj by koncesionáři neměli platit.
Viz též podnět č. 20140208135524.
Přikládám ilustrační fotografii neznámého autora. Zdroj: FB
Klíčová slova: novinář redaktor, hyenismus, Ukrajina, dezinformace
FH

7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět
adresáty z odstavce č. 5

Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20140506092955

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
31. 08. 2018
Zahynul/byl zabit(?) hlavní představitel Doněcka Aleksandr Zacharčenko.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
29. 07. 2018
Česká firma Excalibur Army dodala Ukrajině 30 pásových OT BVP1 a 30 samohybných houfnic „Gvozdik“.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
16. 02. 2018
Ukrajinci pokračují v ničení pomníků rudoarmějců padlých ve 2. světové válce.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
23. 11. 2017
V separatistickém Luhansku došlo k pokusu o státní převrat. Ukrajinská armáda prý obsadila několik
pohraničních luhanských vesnic.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
21. 11. 2017
Objevily se důkazy o tom, že gruzínští a litevští "dobrovolníci" dostali pokyn, aby "podpořili" probíhající
demonstrace (Majdan r. 2013 až 14) v Kyjevě i střelbou do demonstrantů. Za to pak měl každý obdržet
odměnu 5 tisíc dolarů. Zastřelili více než 80 lidí. Zadarmo, protože odměnu dodnes nedostali.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
01. 09. 2017
O tom, jak skutečně probíhala "ruská anexe" Krymu 2,5 hod. vypráví V. Putin. (Český překlad.)
Ohlásil:
24. 08. 2017
Ukrajinští "hrdinové" porazili 1320 soch bolševického vůdce Lenina, stovky pomníků Rudoarmějců a
rázně se vypořádali s názvy měst či ulic, které éru budování socializmu připomínaly. :-)
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
16. 08. 2017
USA budují na Ukrajině kompletní námořní základnu, ze které mohou operovat americké válečné lodě v
Černém moři. Ta měla půodně být v krymském Sevastopolu.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
30. 07. 2017
Podle amerického politika Robertse chtějí USA rozpoutat válku proti Rusku, ve které by umírali
především Evropané?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
12. 05. 2017
"Nesmrtelný pluk" pochodoval i v Kyjevě.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
08. 04. 2017
Připravenost k případnému posílení doněcké armády prý (účastí na shromáždění) vyjádřilo na 27 tis.
záložníků?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
14. 03. 2017
Ukrajinská vláda oficiálně povolila transport vyjmenovaného zboží a surovin z Doněcka, radikálové však v
blokádě železničních tratí pokračuji. Příslušníci fašistického praporu Azov zazdili dveře a okna poboček
Ruské banky v Kyjevě a na fasády ruských provozoven malují nápisy RUS. Němečtí fašisté označovali
provozovny Židů hvězdami.
Ohlásil:
01. 03. 2017
Separatisté znárodnili "ukrajinský" majetek v Doněcké a Luhanské republice?
Ohlásil:
25. 02. 2017
Bývalý reportér ČT a současný poslanec za hnutí ANO Zdeněk Soukup tvrdí, že vedení ČT považuje
televizi za své vlastnictví a tuto myšlenku dlohodobě vštěpuje zaměstnancům. Je třeba zrušit
koncesionářské poplatky a financovat veřejnoprávní televizi z daní.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
04. 02. 2017
Mediální analytik Žandovský vydává "Černou knihu České televize"?
PODROBNOSTI.
Zprávu o tom, že v civilních objektech hlavního města ukrajinských (proruských) separatistů vybuchovaly
rakety odpalované ukrajinskou armádou prezentovala ČT slovy: "V Doněcku asi vybuchl muniční sklad" ?
Ohlásil:
31. 01. 2017
Česká veřejnoprávní media dosud nezveřejnila informaci o tom, že ukrajinská armáda opět zahájila
masivní dělostřelecké a raketové ostřelování (až 2 tis. střel denně) předměstí Doněcka. Při venkovních
teplotách -18°C zůstalo mnoho lidí bez dodávek tepla, poškozena byla i nemocnice?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
08. 01. 2017
Do přístavu Bremerhaven připluly 3 zaoceánské lodě typu ro-ro na přepravu vozidel z americké vojenské
základny ve Fort Carson, Colorado 3. Přivezly obrněnou brigádu bojové skupiny 4. Pěší divize, tzn. 3,5 tis.
vojáků bojových skupin 87 tanků M1A2 Abrams, 18 samohybných houfnic Paladin, bojová vozidla pěchoty
144 Bradley a více než 400 vozů Humvee. Brigáda má být přesunuta do Polska. Do Polska bude umístěna
i technika pro další obrněnou divizi, a to přesunem z Holandska. Souběžně se v blízkosti Ukrajinských
hranic cvičí početné jednotky nové polské domobrany. Připravuje expediční sbor pro vpád na
Ukrajinu s následným přesunem k ruským hranicím?
Zdoj: diskuse k tomuto článku.
Ohlásil:

20. 07. 2016
ČT nepovažuje za potřebné informovat veřejnost o tom, že z východu i západu Ukrajiny pochodují do
Kyjeva tísíce občanů, kteří touží po usmíření Ukrajinců s Rusy?
Podrobnosti jsou ZDE nebo ZDE.
Ohlásil:
21. 04. 2016
Na některých webech je obsáhlý (495 stran) rozbor zpravodajství o Ukrajině. Česká televize materiál
považuje za nebezpečnou proruskou propagandu.
Ohlásil:
02. 01. 2016
Ukrajinští radikálové uctili památku vlastence (Hitlerova obdivovatele a fašisty) Stěpana Bandry.
Ohlásil:
27. 10. 2015
Důsledky lží, která media šíří dle přání psychopatických anebo přihlouplých politiků popisuje spisovatelka
Lenka Procházková ZDE.
Ohlásil:
22. 10. 2015
Ukrajinský premiér Jaceňuk oslavil svou první "vydělanou" milardu dolarů?
Ohlásil:
12. 10. 2015
Desatero (manuál) pro mainstreamové novináře je ZDE?:-)
Ohlásil:
11. 10. 2015
Holandští a ukrajinští vyšetřovatelé stále ignorují ruské důkazy a doporučení, které by pomohly nalézt
viníka sestřelu malazijského letadla nad Ukrajinou?
Ohlásil:
08. 10. 2015
Američané v r.2016 poskytnou Ukrajině 600 mil. dolarů na prostředky pro průzkum a komunikaci,
minomety, granátomety, protitankové systémy a střelivo.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
01. 10. 2015
30.9.2015 začalo internetové vysílání České nezávislé televize.
Ohlásil:
29. 08. 2015
Ukrajina hodlá zmařit volby v nových republikách? U jejich hranic soustředila 450 tanků, 2500
OT více než 1 děl a minometů, raketometné systémy, 90 tis vojáků, atd.
PODROBNOSTI.
Na válce v Ukrajině bohatne i prezident Porošenko, který je vlastníkem jisté zbrojovky.
Ohlásil:
24. 07. 2015
Ukrajinské ministerstvo spravedlnosti komunistům oficiálně zakázalo kandidovat ve volbách, nesmí se ani
zapojit do politického života v zemi.
Ohlásil:
14. 07. 2015
Ukrajinská vláda zakázala vydávat akreditace novinářům a reportérům společností: Hlas Ameriky, Ruská
služba BBC, Kommersant, Vedomosti, Novaja gazeta, Lenta.ru, Gazeta.ru a také televizní kanál
Euronews-Rossia.
Ohlásil:
09. 07. 2015
Malaizie žádá, aby okolnosti setřelu civilního letadla vyšetřila OSN?
Ohlásil:
26. 06. 2015
Velká Británie dodala ukrajinské armádě 50 obrněných transportérů Saxon?
Ohlásil:
19. 06. 2015
Z nacistů složený ukrajinský pluk AZOV, který Američané odmitli cvičit změní název i vlajku?
Ohlásil:
04. 06. 2015
Klíčovým svědkem při ročním marném(?) hledání viníka loňského sestřelu civilního malazijského letadla
by mohl být technik jevgenij Agapov, který tvrdí, že ukrajinská stíhačka pilota Vološina se z letu vrátila
bez raket vzduch-vzduch a řekl,že (jakési)letadlo bylo ve špatném čase na nesprávném místě.
PODROBNOSTI:
ČESKY.
RUSKY.
Ohlásil:
27. 05. 2015
Televize nám opemenula sdělit, že Ukrajinská armáda opět porušila Minské dohody a ostřelovala
Horlivku. O život přišlo 7 lidí, včetně jedenáctileté dívky a jejího otce. Matce granát utrhl ruku, asi tříletý
chlapec má popáleniny v obličeji.
Ohlásil:
13. 05. 2015
ČT opomenula oznámit, že 9.května byla vojenská přehlídka i v Doněcku, jehož některé oblasti dosud
Ukrajinská armáda ostřeluje?
Ohlásil:
11. 05. 2015
Doněcko slaví první výročí referenda, které vedlo k vyhlášení samostatnosti.
Ohlásil:
02. 05. 2015
Česká televize, která odsuzuje připravu vojenské přehlídky k 70. výroči konce světové války v Moskvě se
"zapomněla" zmínit o prvomájové vojenské přehlídce ukrajinských ozbrojených sil v Oděse?
Ohlásil:
29. 04. 2015
Náklady USA na informační a dezinformační kapaně jsou zveřejněny ZDE.
Protirusky zaměřené ozbrojené jednotky Pravého sektoru se odmítají podřídit velení Ukrajinské armády?
Ohlásil:
28. 04. 2015
V Donbasu je zničeno 22000 budov, 33 mostů, 28 letišť, 1080 energetických, 3011 plynových, 1514
železničních zařízení, 1561 km silnic. První etapa obnovy infrastruktury si vyžádá 1,5 mld dolarů, plná
obnova ekonomiky 3 mld dolarů během 10 let. ZDROJ.
Ohlásil:
26. 04. 2015
Až několik desítek minometných a dělostřeleckých provokací ukrajinské armády denně separatisté
prozatím ignorují?
Ohlásil:
26. 04. 2015
Brutálnímu zabití a upálení více než 40 a zranění 200 (proruských?) občanů v Oděse Ukrajinci věnovala
ČT 60 vteřin? PODROBNOSTI.
Ohlásil:

25. 04. 2015
Česká veřejnoprávní televize se opakovaně vrací k vraždě opozičního aktivisty Němcova v Moskvě a
téměř se nezmiňují o sérii vražd "proruských" novinářů a politiků na Ukrajině?
Ohlásil:
24. 04. 2015
EU finacuje na Ukrajině výstavbu koncentračních táborů pro uprchliky a separatisty?
Ohlásil:
23. 04. 2015
Na Ukrajinu byla přesunuta jednotka amerických výsadkářů, v Charkově lidé protestovali proti drahotě.
Ohlásil:
12. 04. 2015
Šéf francouzské vojenské rozvědky si stěžuje na nedůvěryhodnost amerických informací státům NATO o
Ukrajině. Nevidí žádné náznaky příprav agrese ze strany Ruska?
Ohlásil:
11. 04. 2015
Prozápadní politici z Ukrajiny a Pobaltí organizují "hony" na občany s nesprávnými názory a pokračují v
"transformaci" bývalých válečných zločinců na národní hrdiny?
Ohlásil:
11. 04. 2015
Představitelé ČT se domnívají, že 97 % příspěvků ve zpravodajství je vyvážených?
Ohlásil:
04. 04. 2015
Jan Korál (Hnutí za pravdu o 11.září) doporučil poslancům, aby při schvalování výroční zprávy RČT
přihlédli k argumentům uvedeným ZDE.
Ohlásil:
03. 04. 2015
Film, ve kterém prezident Putin obsáhle vysvětluje, proč ruský parlament schválil žádost obyvatel Krymu
o připojení poloostrova k Ruské federaci byl ně českém internetu zablokován. Jeho ruská verze (bez
českých titulků) je ZDE.
Ohlásil:
28. 03. 2015
Ukrajinský prezident osobně přebírá západní vojenskou techniku. "Protiruské" kulomety a granátomety
do lafet vozidel jsou v kontejnerech. V nejbližších dnech obdrží Ukrajina z USA 230 podobných obrněnců.
Ohlásil:
23. 03. 2015
Reportáže amerického novináře (z doby, kdy admirál velící ukrajinským jednotkám na Krymu přidal k
Rusům) jsou ZDE.
Ohlásil: Arbed
21. 03. 2015
Na Ukrajině vstoupil v platnost zákon o zvlástním postavení Donbasu.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
12. 03. 2015
Lékař a bývalý ministr Ivan David napsal, že „veřejnoprávní televize“, v rozporu se svým zákonem
definovaným posláním, pokládá za své poslání tzv. „dosahování souhlasu“. Má jit o souhlas s těmi, kteří
vládnou - většinou v neprospěch ovládaných - „podle našich spojeneckých závazků“.
Ohlásil:
11. 03. 2015
Některé ukrajinské jednotky se vrátily na původní pozice a z minometů střílí na doněcké letiště i v době,
kdy tam separtisté (pod dohledem pozorovatelů OBSE) vyprošťují z trosek mrtvé ukrajinské vojáky, které
si ukrajinská strana odmítá převzít?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
07. 03. 2015
Skutečným cílem sankcí proti Rusku je oslabení EU? Americká firma ExxonMobil právě navyšuje své
investice v Rusku a letos tam chce mít o 450 procent těžebního území a práv více než loni?
6.března přijala Nejvyšší rada Autonomní republiky Krym rozhodnutí o připojení Krymu k Rusku. 16
března toto rozhodnutí obyvatelé schválili v referendu. Podrobnosti.
Ohlásil:
26. 02. 2015
Ukrajinci zničili techniku dvojici ruských reportérů, kteří dostali hodinu na sbalení svých věcí a byli
policií dopraveni na letiště. Zjevně proto. že se snažili nafilmovat průvod nacionalistů, který pochodoval
Kyjevem a skandoval "JEDEN STÁT - JEDNA RASA".
Na Ukrajině je zakázán příjem ruské televize.
PODROBNOSTI
Informace o infiltraci ruské techniky na území doněcké a luhanské republiky jsou ZDE.
Ohlásil:
25. 02. 2015
V Kyjevě si zástupci EU prohlédli techniku, kterou ukořistila ukrajinská armáda.
U Debalceva ji viděli zástupci tisku a přeživší obyvatelé.
Separatisté začali z fronty odsunovat těžkou techniku. Ukrajincí váhají, protože prý se stále bojuje o
Mariupol.
Ohlásil:
19. 02. 2015
Rada České televize zjevně nehodlá řešit kritizovanou nevyváženost informací, ale hodlá se vrátit k praxi,
kdy na její schůzi mohl občas hovořit pouze předem "schválený" občan?
Ohlásil:
18. 02. 2015
Většinou států NATO podporovaný ukrajinský "pravý sektor" vyhrožuje ukrajinskému prezidentovi smrtí a
proto jeho rodina opustila Kyjev?
Ohlásil:
17. 02. 2015
Dezinformace o Ukrajině produkuje i německá televize?
Ohlásil:
16. 02. 2015
Více než čtvrtina "ukrajinských" vojáků obklíčených u města Debalcevo jsou občané ze zemí NATO?Jejich
počty jsou ZDE?
Poblíž jsou tanky T-72B3, které dosud má pouze Rusko?
PODROBNOSTI
Ohlásil:
08. 02. 2015
Níže jsou uvedeny časy videa, ve kterých host Slobodného rozhlasu tvdí, že:
- proukrajinské postoje musí zastávat i slovenská média, a to i v případě sdílení informací o výsledku
humanitární pomoci Doněcku (26. minuta),
- ve válečné atmosféře se k moci dostávají lidé nevalných mravů (41. a 44. minuta),
- balkánský konflikt není uzavřený (58.minuta),
- Rusko tlumí válku na Ukrajině tím, že uděluje azyl brancům. Využilo ho prý už 1,2 mil. mladých
mužů. (59.min.)
Další informace jsou ZDE.
Ohlásil:
07. 02. 2015
Ukrajinský parlament schválil zákon, podle kterého se nesmí poslouchat ruská televize a pod vysokou
pokutou je zakázáno promítat ruské filmy?
Ohlásil:

01. 02. 2015
Neobjektivitu a "dvojí metr" vytýká ČT i bývalý velvyslanec v Rusku Jaroslav Bašta.
Ohlásil:
22. 01. 2015
Nad těly 2 civilistů zabitých na autobusové zastávce slibuje doněcký voják pomstu faštistům z Ukrajiny
Evropy i Ameriky. (viz 4. minuta TOHOTO videa.
Ohlásil:
19. 01. 2015
Ukrajinská armáda podrušila dohodu o stažení dělostřelectva ráže 100 mm mimo dostřel měst a opět
vraždí civilisty?
Ohlásil:
10. 01. 2015
Muslimové, kteří zavražili v Paříži novináře prospěli politikům, kteří (tak jako v USA po 11.září) teď
mohou zefektivnit fízlování a další metody omezování občanských svobod? v EU se sníží váha hlasu
odpůrců pomoci Američanům v boji o ovládnutí islámských ropných polích? Pozornost z fiaska pokusů
vyvolat válku mezi Ukrajinou a Ruskem se přenese jinam? Kdo vlastně připravil teroristickou akci a
odstrtoval ji právě nyní? PODROBNOSTI.
Bohatá města jako Paříž nebo Londýn byla postavena za peníze z kolonií a získané díky levné pracovní
síle, kterou si ty země samy pozvaly. A na nás teď chtějí, abychom se o ty imigranty podělili, přijali je také
a starali se o ně. Jenže oni na tom dříve vydělávali, a když jim z toho zbyl jen problém, házejí ho i na
nás? ZDROJ.
Ohlásil:
08. 01. 2015
Ukrajinský "národní hrdina Stěpan Bandera" chtěl vyvraždit všechny polské muže od 16 do 6O roků?
Do koncentráku šel proto, že Němci chtěli zlikvidovat všechny Ukrajince a už ho proto nepotřebovali jako
kandidáta na prezidenta. Přesto se k Němcům v r. 1944 opět přidal a stal se velitelem fašistické jednotky,
jejíž pohrobci dnes vraždí rusky mluvící Ukrajince? Dalším národním hrdinou Ukrajiny bude člověk, který
nechal vyvraždit tisíce židů?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
01. 01. 2015
Známý americký režisér, který právě natáčí dokumentární film o nedávných událostech na Ukrajině více
než naznačuje, že i střelba na "Majdanu" byla organizována americkou tajnou službou CIA.
Ohlásil:
26. 12. 2014
Bývalý náčelník české 11.polní nemocnicev Afhánistánu,který působil i v bývalé Jugoslávii, v Iráku a
zastával významné funkce v rámci Sekce vojenského zdravotnictví Generálního štábu AČR vrátil
vojenská vyznamenání, odsoudil činnost vojenského uskupení NATO i většiny českých politiků a v
současné krizi na Ukrajině stojí na straně Ruska?
Vyznamenání vrátil později i Slovák rtn. v.z. Robert Bačinský.
Ohlásil:
19. 12. 2014
Německé osobnosti varují před "krvavou" konfrontací s Ruskem.
Ohlásil:
13. 12. 2014
V občanské válce na Ukrajině proti sobě bojují především oligarchové a je tam korupce "vyššího řádu"? V
Česku se předražují investice, ukrajinští oligarchové peníze rovnou kradou?
Cirkevní hodnostáři jsou kdykoliv připraveni žehnat zbraním, a to v libovolné části světa?
Americký Kongres vydal zákon, který poskytuje peníze "na likvidaci Putina"? Začne se přezbrojením
Ukrajiny, která útokem na Krym vyvolá velkou válku?
Ohlásil:
01. 12. 2014
"Statisíce" lidí, kteří "zaplnili" stadion v Doněcku a protestují proti proruským separatistům nám Česká
televize neukázala, ale jsou vidět ZDE? :-)
Ohlásil:
01. 12. 2014
Senátor Jan Veleba (SPO) se domnívá, že veřejnoprávní televize by něměla být svolavatelem a
organizátorem demonstrací proti prezidentovi?
Ohlásil:
01. 12. 2014
Přítomnost ruských "vojáků-dobrovolníků" na Ukrajině potvrzuje a potřebu dialogu s Ruskem zdůrazňuje
zkušený novinář Milan Syruček ZDE.
Ohlásil:
29. 11. 2014
Ukrajina omezila dodávky elektřiny (i vody) na Krym a pokračuje v blokádě "Novoruska"?
Ohlásil:
25. 11. 2014
USA vyzbrojují Ukrajinu?
Ohlásil:
25. 11. 2014
Ukrajinští separatisté užívají k průzkumu bojiště moderní technické prostředky. ZDE jsou např. OnLine
záběry z dálkově ovládané minhelikoptéry.
Ohlásil:
24. 11. 2014
Varianta vidozáznamu z "uvítání" ukrajinského prezidenta a amerického viceprezidenta v Kyjevě je ZDE
ZDE.
Bývalý americký ministr zahraničí Henry Kissinger prý kritizoval sankce proti Rusku povzbuzené
Washingtonem a prohlásil, že při řešení ukrajinské krize udělal Západ chybu, která může být
nebezpečným zdrojem potenciální destabilizace v celé Evropě. Národní bezpečnost USA nejvíce ohrožuje
Bílý dům?
Ohlásil:
20. 11. 2014
Americký novinář na Ukrajině ruské jednotky nenašlel?
Ohlásil:
16. 11. 2014
Prezident Zeman (rusky) odpovídal na dotazy redaktorky ruské televize. Sankce západu poškozují obě
strany, občanskou válku na Ukrajině je třeba zastavit.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
15. 11. 2014
Rusové zveřejnili ( americké?) družicové snímky ukrajinského Doněcka (oblast Grabovo), na kterých je
vidět vojenská stíhačka MIG29, civilní dopravní letadlo a trasa rakety vzduch-vzduch. Tvrdí, že pilot
stíhačky, kterou má ve výzbroji ukrajinská armáda, současně střílel palubním kanonem, a to ze vdálenosti
cca 800m, (šikmo zezadu) do pravé přední části letadla.
PODROBNOSTI.
Ohlásil: Arbed
12. 11. 2014
10.11.2014-jsem upozornila na existenci podnětu adresáty: Rada české televize(RČT), Rada pro
rozhlasové a televizní vysílání(RRTV), vyzkum@ceskatelevize.cz
12.11.2014-toto mi odpověděli z RRTV:
Omlouváme se Vám, ale tato adresa neslouží pro zasílání stížností a dotazů. Pro další komunikaci,
prosíme, navštivte internetové stránky Rady - www.rrtv.cz, sekce Otázky a odpovědi, kde naleznete
vyjádření k obecně známým problémům a odpovědi k rozšířeným otázkám. Pokud odpověď nenaleznete,
je zde prostor pro Vaše vyjádření. Děkujeme, RRTV
Ohlásil: Anna Nováková
08. 11. 2014
Názor prezidenta Zemana a málem prezidenta Schwarzenberga na umělkyně z hudební skupiny Pussy
Riot je popsán v příloze.
Ohlásil:

06. 11. 2014
Rusové tvrdí, že civilní letadlo Malazijských aerolinií sestřelila jedna ze 4 stíhaček Su-25, z 299. letky
Ukrajinských vzdušných sil. Stíhačky vystartovaly z letiště Kulbakino. Čelní průstřely zabily piloty v
kabině a raketa vzduch-vzduch utrhla jedno z křídel letadla.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
02. 11. 2014
Česká media asi v dohledné době občanům nesdělí, že o kyjevském "Majdanu" hovoří ruský prezident
Putin od 29 minuty diskuse účastníků konference "Valdai 2014 ". O zastarašování Ruska se zmiňuje po 60.
minutě.
Ohlásil:
31. 10. 2014
Senátor Tomáš Jirsa (ODS) doporučuje poskytnout Ukrajině půjčku na nákup plynu co nejrychleji,
upozorňuje na nereálná očekávání Ukrajinců i EU a varuje před postupy, které byly uplatňovány v
průběhu revolucí "Arabského jara".
Ohlásil: Arbed
30. 10. 2014
Ukrajinu si ve skutečnosti rozdělili voliči?
Ohlásil:
24. 10. 2014
Ruský disident Alexander Solženicyn už před 40 roky napsal, že ápad sice nemá cenzuru, ale provádí
pečlivý výběr. Odděluje myšlenky, které jsou v módě, od těch, které nejsou.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
21. 10. 2014
P.C. Roberts, člen někdejší Reaganovy vlády (USA) upozorňuje, že západní média jsou pouze
washingtonským ministerstvem propagandy.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
07. 10. 2014
Za peníze koncesionářů (135 Kč měsíčně na domácnost) se na ně hrne tupá propaganda?
Ohlásil:
06. 10. 2014
Česká média tlumí protiruskou rétoriku, protože tuší, že Putin je rozhodnut realizovat sankce proti
Evropě?
Ohlásil:
29. 09. 2014
Satirický pohled na informace o ukrajinské krizi od německých novinářů je ZDE.
Ohlásil:
21. 09. 2014
V 34:28 minutě tohoto pořadu sdělila Česká televize divákům, že druhá světová válka začala ruským
útokem na Polsko.:-)
Ohlásil:
20. 09. 2014
Publicista Petr Žantovský považuje stav, kdy veřejnoprávní média "odstřihnou" část "nežádoucí" věty
informátora a kdy novináři nepátrají po důvodech zatajování či zkreslování informací za útok na zájem
veřejnosti znát všechna fakta.
Práci ČT kritizuje i poslanec (bývalý novinář) Martin Komárek.
Ohlásil:
17. 09. 2014
Krádeže plynu Ukrajinou prezentuje Česká televize jako Rusko "rusky zákeřné" snížení dodávek
plynu do Polska, Slovenska, atd.?
Ohlásil:
10. 09. 2014
Spisovatelka Lenka Procházková hodlá zorganizovat hromadnou žalobu koncesionářů České televize na
neobjektivitu ČT a o vrácení koncesionářských poplatků.
Ohlásil:
09. 09. 2014
V budově Rady pro národní bezpečnost a obranu Ukrajiny (Kyjev) je od března r. 2014 pracoviště
kybernetického centra NATO?
Videozáznam "uvítání" ukrajinské armády v Maripulu a důkazy o americké vojenské přítomnosti v
západní části Ukrajiny jsou ZDE?
Ohlásil:
21. 08. 2014
Ruský názor na hodnotu "západních" informací k sestřelu malajsijského letadla a k občanské válce na
Ukrajině je ZDE.
Ohlásil:
02. 08. 2014
Videozáznamy referátů na téma "Demokracie a media" (Kotrba, David, Procházková, Fiala, Řezanka,
Ryšánková) jsou ZDE.
Ohlásil: Arbed
01. 08. 2014
Ještě letos (r.2014) darují Američané Ukrajině (na vraždění rusky mluvících Ukrajinců?) zbraně a
munici v hodnotě 100mil. dolarů? Viz 19.min. TOHOTOvidea.
ZDROJ.
Ohlásil:
27. 07. 2014
Na hyenismus novinářů, kteří projev lítosti a úcty k obětem sestřeleného letadla vydávají za okrádání
mrtvých upzorňuje bývalý ministr zdravotnictví Ivan David.
Ohlásil:
24. 07. 2014
O vlivu existence břidličného plynu na brutalitu války proti ukrajinským separatistům hovoří italský
politolog(?) ZDE.
Ohlásil:
23. 07. 2014
Ivan David, bývalý ministr zdravotnictví kritizuje hyenismus některých novinářů působíccích na Ukrajině.
Ohlásil:
21. 07. 2014
„Informace“ (ČT) se většinou časem prokáží jako nespolehlivé, ale to není podstatné. Hraje se totiž
pouze a jenom o prvotní dojem, který se lidem touto masáží podaří vtisknout do mysli. To není
banální marketingová prasečinka, to je velmi propracovaná operace „psychologického typu“ - NAPSAL
bývalý zpravodajec a chartista Jan Schneider.
Ohlásil:
20. 07. 2014
ZDE se malazijské letadlo nezřítilo. To ukrajinský prezident vrací proruským separatistům munici, kterou
si jako daňoví poplatnící zaplatili.
Ohlásil:
10. 07. 2014
Videozáznamy z obsazování (vylidněných?) proruských měst Slaviansk a Kramatorsk proevropskými
Ukrajinci jsou ZDE a ZDE.
Ohlásil:

29. 06. 2014
Válka proti terorizmu a "rebelům" (zdůvodňovaná potřebou boje za lidská práva a demokracii) je
bojem USA za právo na kontrolu světového finančního sýstému?
Ohlásil:
02. 06. 2014
O příčinách (hloupost + záměr?) desinformačních kampaní českých medií hovoří profesor Oskar Krejčí
ZDE.
Ohlásil:
20. 05. 2014
Ředitelé České televize a rozhlasu odmítli účast v diskusi poslanců o objektivitě medií.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
15. 05. 2014
14.5.2014-jsem upozornila na existenci podnětu adresáty uvedené v řádku č.5
Ohlásil: leo-pold@seznam.cz
14. 05. 2014
Názor občana Miroslava Němce na kvalitu a vyváženost informací televizní stanice ČT24 je ZDE
Za příklad neprofesionality lze označit chování moderátorky Zuzany Tvarůžkové v dialogu s bývalým
senátorem JUDr. Jiřím Vyvadilem.
Ohlásil:
13. 05. 2014
Videa o aktuálních metodách lividace ukrajinských "teroristů" jsou např.ZDE a ZDE.
Ohlásil: Arbed, dle informace od J. Kal.
10. 05. 2014
Na mediální manipulaci se zprávami o dění na Ukrajině i jinde upozorňuje občan Petr Žandovský ZDE.
2.5.2014 upálili a zabili ukrajinští fašisté v Oděse desítky lidí, včetně žen a dětí. Výpovědi očitých svědků
jsou ZDE.
Ohlásil:
07. 05. 2014
Strašlivý masakr proruských demonstrantů v Oděse orgnizovala ukrajinská vláda využitím páskami
označených provokatérů? Dokumentární video s českými titulky je
ZDE.
Ohlásil:
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