Podnět číslo 20140602160514
1) Podnět č.j.

20140602160514

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět

Vláda České republiky - předseda vlády, ministr kultury, poslanec, senátor, ČSSD, ANO2011, KSČM, TOP09, ODS, ÚPD,
KDÚ-ČSL,
posta@vlada.cz,posta@mkcr.cz, posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz, info@socdem.cz, info2011@info2011, info@top09.cz,
info@kscm.cz, hk@ods.cz, info@hnutiusvit.cz, predseda@kdu.cz; podnety@podnety.cz.

6) Co je třeba udělat

Sloučit, rekonstruovat, případně privatizovat nebo (dle prezidenta Zemana) zestátnit Českou televizi, Český
rozhlas a Českou tiskovou kancelář.
Nevzdělaní, líní a podlézaví "státní" novináři jsou schopni přesvědčit českou mládež, že 2. světová válka byla pouhým
spiknutím proti Židům, které skončilo hrdinským bojem americké armády při osvobozování Plzně.
(Viz 2. a 13. minuta videozáznamu přednášky Prof. Oskara Krejčího.
Viz též podněty č.j. 20070305092449 a 20140315120126
Klíč. slova: media, noviny, tisk. Přikládám ilustrační obrázek Michala Marčáka, zdroj: blisty.cz
Klíč. slova: dezinformace, televize, žumpa , koncesionářské poplatky, Žandovský, presstitut, novinář, redaktor, moderátor,
politolog, Koller, Chaloupek, večerníček
FH

7) Autor podnětu

Dle Prof. Oskara Krejčího Arbed

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-20140602160514

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
03. 07. 2019
Umělci podporují existenci ČT v nynější podobě, protože stávající vedení ochotně zajišťuje jejich příjmy z trvale
garantovaného zdroje a nezveřejňuje jejich výši?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
27. 06. 2019
Radní České televize udělili generálnímu řediteli ČT Petru Dvořákovi roční finanční bonus v plné výši (10 měsíčních platů),
což znamená 2,42 milionu korun.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
05. 06. 2019
Česká televize zajišťuje masivní (bezpltnou?) reklamu všem připravovaným akcím spolku "Milion chvilek pro demokracii".
Předsedou spolku je nedostudovaný teolog M.M., jehož cílem je demise ministryně spravedlnosti Benešové a předsedy vlády
Babiše.
Ohlásil:
27. 05. 2019
Pan Patrik Bílý z Diváckého centra ČT mi oznámil, že mail ze dne 16.5. 2019, v něm upozorňuji na „prznění“ češtiny
většinou redaktorů a hostů ČT byl předán Redakci zpravodajství.
Ohlásil:
14. 04. 2019
Návod k tunelování peněz koncesionářů ČT? Známý režisér se domluví s dosud neznámou firmou, že jí (ve filmu točeném
pro veřejnoprávní televizi) udělá účinnou, (negativní) reklamu. Firma pak zažaluje ČT, která (z peněz koncesionářů) zaplatí
pokutu, o níž se zainteresovaní „šmejdi“ podělí?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
18. 03. 2019
Názor redaktora ČT: „ útoky na média veřejné služby v Česku jsou většinou od lidí, kteří se prostě nesmířili s tím, že tady
máme normální demokracii.“
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
25. 02. 2019
Generální ředitel Českého rozhlasu jezdí ve služebním automobilu, který stál koncesionáře 1,3 milionu Kč?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
21. 11. 2018
Novináři se mění na hyeny demokracie?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
08. 11. 2018
Proč asi ČT divákům nepřipomněla výročí bojů na Dukle?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
01. 11. 2018
Ředitel ČT si u politiků ověřoval, zda jeho redaktoři myslí a hovoří „správně“?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
27. 09. 2018
Kritikou práce České televize nešetřili diskutující pořadu „Jaromír Soukup Live“.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
22. 08. 2018
Veřejnoprávní sdělovací prostředky se podílejí na masové výrobě nevzdělanosti, ideologické zaujatosti, šíření nenávisti proti
jiným názorům, proti jiným národům a státům. Nejméně jednou za týden vysílají nenávistný komentář vůči Rusku a třikrát
vůči Číně. K tomu dodá ČT2 pravidelně westerny a sem tam Jamese Bonda, protože to přece žádná soukromá televize
neudělá, a tak je to třeba zaplatit z peněz daňových poplatníků. Členové rad ČT a ČR jsou zbabělci, kteří nemají odvahu
říct: Vy jste se snad zbláznili!
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
14. 08. 2018
Český rozhlas a Česká televize jsou výživným „korýtkem“ výzkumných společnosti Median a Kantar TNS? Český rozhlas jim
nyní zaplatil neuvěřitelných 1 870 176 korun?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
08. 07. 2018
Česká televize začerňuje rozsáhlé pasáže smluv s dodavateli pořadů a herci?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
28. 06. 2018
Moderátoři ČT nenalézají jediné pozitivum na politicích, kteří přesvědčivě vyhráli volby? Občany, kteří volili Andreje Babiše
a Miloše Zemana považují za nesvéprávné ale nevadí jim, že i ti si provoz ČT (většinově) financují?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
15. 06. 2018
ČT živí amorální blbečky z řad „zlaté“ mládeže?
PODROBNOSTI.
I bývalý prezident Václav Klaus by 1000 zaměstnanců ČT poslal do výroby?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
19. 03. 2018
GŘ ČT pravil, že česká společnost ještě není připravena na zveřejnění platů prominentních moderátorů, redaktorů či
režisérů. Reagoval tak na zmínku, že například BBC k tomuto kroku přistoupila.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:

18. 03. 2018
Dění kolem České televize lze chápat jako boj o peníze, které do její kasičky přibývají po miliardách z
koncesionářských poplatků, ale také jako boj o politický vliv, což ilustrovala dlouho utajovaná analýza Centra
mediálních studií Fakulty sociálních věd UK, která potvrdila příchylnost veřejnoprávního média k TOP 09.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
09. 03. 2018
Proti realizaci tohoto tomuto podnětu je zjevně cca 15 ústavních činitelů, kteří v průběhu inauguračního projevu prezidenta
Zemana odešli z Vladislavského sálu. Jejich jména a názory jsou ZDE.
Ohlásil:
08. 03. 2018
Ředitel TV Barrandov reagoval na pozvání do pořadu Devadesátka ČT 24 slovy: „Přijdu nesmírně rád, jen co Česká
televize zveřejní v registru smluv smlouvy s dodavateli, v plném znění a bez zbabělého začerňování, týkající se
výroby všech seriálů, filmů, nákupů hotových pořadů ze zahraničí i tuzemska a nákupů sportovního obsahu a smluv s
cestovními kancelářemi. Zejména je naprosto nezbytné zveřejnit všechny smlouvy, kde je jako kreativní producent uveden
Jan Maxa, a to vzhledem k jeho zcela bezprecedentnímu konfliktu zájmů.“
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
07. 03. 2018
Každá velká válka začíná psychologickou přípravou obyvatelstva tak, aby s válkou souhlasilo a nemyslelo na vlastní oběti a
ztráty. Aktuálně můžeme mluvit o americké válečné propagandě, kterou beze zbytku převzala evropská média. U nás
především protinárodní ČT24. Koncem roku 2017 nás od vypuknutí války pravděpodobně dělila pouze akce typu „falešná
vlajka“, která by vytvořila zásadní mediální impulz na téma zákeřného, agresivního a zločinného ruského útoku na hodné
chlapce z NATO v Pobaltí. Proto taková snaha natahat tam vojáky z co největšího počtu evropských armád.
Američany připravovaný střet zjevně oddálil prezident Putin, který 1.3.2018 zveřejnil údaje o nesestřelitelných ruských
raketách a o „neviditelných“ ponorkách.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
21. 02. 2018
Český rozhlas zaplatil 99 825 korun za získání orientačního hodnocení nových písničkových titulů jako podklad pro hudební
dramaturgii ČRo – Radiožurnál?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
13. 02. 2018
ČT porušila zákon uvedením dvou dílů ruského dokumentu týkajících se Lavrentije Beriji, Pořady vyzdvihují Berijovy
manažerské úspěchy a charakter a bagatelizují jeho podíl na zatýkání, deportacích a popravách? PODROBNOSTI.
Ohlásil:
08. 02. 2018
Redaktoři a moderátoři ČT kritizují anonymitu výše platů politiků a úředníků vežřejné správy, ale výše svých odměn tají?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
01. 02. 2018
Další miliony z kapes koncesionářů „tečou“ do firem Kantar a Median, na jejichž sociologické průzkumy (jepičí životnosti)
často odkazuje i skvěle placený tvůrce pořadu „Otázky Václava Moravce“? Jedna ze smluv je zveřejněna ZDE.
Ohlásil:
30. 01. 2018
ČT zaplatila (pražské firmě?) 820 000 korun za výzkumy ke sněmovním volbám. Potřebovala to prý pro své pořady. Podobně
se prostředky koncesionářů plýtvá i v Českém rozhlasu?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
17. 12. 2017
Nákladně pořízený rozbor vyváženosti vysílání prokázal, že ČT protěžuje Kalouskovu stranu TOP09, a proto nesmí být
zveřejněn? V „trezoru“ je už půl roku.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
12. 12. 2017
Koncesionářské poplatky by byly spravedlivější, kdyby Každý občan, který vyplní daňové přiznání, platil například pět
promile ze svých příjmů? Zpravodajství České televize je odděleno od pravomoci generálního ředitele? Je to „stát ve státě“ ?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
24. 11. 2017
Novináři a televizní redaktoři sice dovedou oddělit zrno od plev, ale občanům servírují plevy?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
16. 11. 2017
Novinář Marek Wollner práci rdaktorů ČT obhajuje, ale připravuje se na "vyhazov". (Od "Babiše"?)
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
01. 11. 2017
Přehled vlastníků "českých" medií je ZDE.
Ohlásil:
27. 10. 2017
Česká televize je drahá, neprofesionální a zbytečná, protože její funkci jsou dnes schopné daleko lépe zastoupit komerční
televize?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
22. 10. 2017
Těsně pře volbami do PS se "veřenoprávní" Česká televize stala hráčem v propagandistickém boji proti Babišovi a jeho
hnutí. Stala se velmi aktivistickým prvkem kampaně a snažila se na poslední chvíli za každou cenu nějak poškodit šance
hnutí, které nakonec volby vyhrálo? "Vyznamenali" se zejména moderátoři Václav Moravec a Zuzana Tvarůžková a více
diváků sledovalo lépe řízené diskuse na komerční TV Nova?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
10. 10. 2017
Chcete se stát v roce 2017 západním novinářem? Je to snadné!
1) Vyberte libovolnou informační příručku světového měřítka. Ve výchozím nastavení budou tuto událost pokrývat ruské
média.
2) Napište zprávu, že Rusko stojí za touto událostí v celosvětovém měřítku, protože o tom informují ruská média.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
12. 09. 2017
Česká televize se snaží zachránit politickou stranu TOP 09?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
26. 08. 2017
Jména novinářů, kteří se významným způsobem zpronevěřili svému poslání jsou uvedena např. ZDE.
Ohlásil:
05. 08. 2017
Dobrá zpráva: moderátor ČT téměř nezasahoval do diskuse, ze které vyplynulo, že více než bolševník velkolepý, ondatra
nebo psík mývalovitý škodí přírodě "bolševik" bruselský.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
29. 07. 2017
Advokát Zdeněk Koudelka obvinil ČT ze lží o Polsku a doporučil redaktorům, aby v rámci přípravy na politické diskuse
problematiku lépe prostudovali.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
26. 07. 2017
Slovenská televize dělá v podstatě to co česká, ale za třetinové náklady?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:

24. 07. 2017
Ministerstvo zemědělství hodlá zaplatit 4,5 milionu korun České televizi, aby natočila a odvysílala tři díly "Rybího světa"
Jakuba Vágnera? V situaci, kdy se po předchozí kampani na "Rybu domácí" v hodnotě 150 milionů korun prodeje ryb v
zásadě nezměnily? Koncesionářské poplatky televizi nestačí?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
01. 07. 2017
Newsroom ČT24 je totalizující pořad, který má vytvářet iluzi názorové jednoty? Jde o propagandistický pořad na úrovni
stranického vzdělávání nebo týdeníku ÚV KSČ Tribuna někdy v sedmdesátých letech? Pořady Václava Moravce jsou často v
rozporu s etickým kodexem noviáře? ČT "čerpá" od koncesionářů 30 mil. Kč denně?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
28. 06. 2017
Šéfovi ČT Dvořákovi vzroste od podzimu plat na 242 tisíc Kč.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
22. 05. 2017
Statistické údaje o pořadech ČT jsou ZDE.
Často pokládané dotazy jsou ZDE.
Aktuální dotazy zodpoví operátor na tel.č. 261136113
Ohlásil:
26. 04. 2017
Sledovanost ČT údajně poklesla za poslední rok o 28%, za neobjektivitu zpravodajských pořadů je televize denně
kritizována, ale přesto byl (Radou ČT) jejím ředitelem znovu zvolen Petr Dvořák?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
08. 04. 2017
Generální ředitel ČT pobírá k řádnému platu 230 tisíc měsíčně odměn? Postupně likviduje úspory svých přechůdců?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
08. 04. 2017
Strana práv občanů hodlá Senátu předložit petici za zrušení koncesionářských poplatků pro seniory a zdravotně postižené.
Ohlásil: Arbed, dle informace od senátora Veleby.
18. 03. 2017
Zpravodajství ČT připravují idioti? I před nizozemskými volbami se snažili divákům podsouvat, kdo je ten hodný a kdo je zlý?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
14. 03. 2017
ČT je plná mladých, sebevědomých, ale nedovzdělaných redaktorů, kteři uvěřili tvrzení Karla Schwarzenberka, že televize
patří těm, kteří v ní pracují?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
11. 03. 2017
Výběr televizních a rozhlasových poplatků je neefektivní, iracionální a asociální, neboť se přeměnily na podivnou degresivní
„daň z domácnosti“ a je třeba je zrušit. Prostřednictvím státního rozpočtu by se každý na financování veřejnoprávních medií
podílel dle míry svého zdanění. Samotné zrušení poplatků ale nestačí.Českou televizi je potřeba zeštíhlit, její
hospodaření podrobit skutečné veřejné kontrole a především a hlavně její zpravodajství a publicistiku otevřít celému
názorovému spektru.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
25. 02. 2017
koncesionář
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:
23. 02. 2017
ČT z archívu vymazala ze svého archivu reportáže z americké volební noci, které dokazovaly její nepofeionalitu?
Platíme ČT za "zboží", které jsme si neobjednali?
Prezident republiky pokřtil "Černou knihu České televize".
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
18. 02. 2017
Prezident Zeman tvrdí, že "ČT je zkažené maso v hezké konzervě". Když výkony České televize, která by měla být
veřejnoprávní, objektivní, nezávislá a vyvážená, jsou velmi špatné kvality, tak sebelepší agentura a sebelepší PR to
nenahradí.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
16. 02. 2017
Zpráva o finanční provázanosti ČT s politickou stranou TOP09 (Miroslav kalousek) je ZDE.
Ohlásil:
15. 02. 2017
Manželka zástupce šéfredaktora zpravodajství ČT pracuje ve vedení firmy, u které si ČT objednala (ne zcela nezbytné)
služby za 10 mil. Kč?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
14. 02. 2017
Odvysílání reportáže si může u ČT zaplatit každý?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
10. 02. 2017
Evropany trestáme za pouhý úmysl odcestovat do islámisty ovládaných oblastí, ale zkušený "bývalý" terorista může půl
hodiny hovořit v České televizi?
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:
02. 02. 2017
Dezinformace a vědomé "vládní" i televizní lži o "radaru v Brdech"připomíná starosta obce Trokavec v tomto článku. Viz
též deset roků starý podnětč.j.20070424165500
Ohlásil:
12. 01. 2017
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání upozornila Českou televizi, že při amerických volbách byla neobjektivní.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
08. 01. 2017
Do hlavních médií se s kritikou NATO a válek, které Západ v zájmu svých geopolitických cílů vede nikdo nedostane? Proti
současné úrovni sledování občanů státní mocí byla StB diletantská organizace?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:

24. 12. 2016
ČT divákům záběry videa z vánočních oslav v syrském městě městě Aleppo neukazuje, protože ho osvobodily "nesprávné"
armády?
Ohlásil:
19. 12. 2016
Přestože se sdělovací prostředky předháněly v tom, aby každé prezidentovo vyjádření nechaly Miroslavem Kalouskem
šťavnatě okomentovat, veřejnost ostrovtip a politické mentorování předsedy TOP 09 vůbec neoceňovala, čehož důkazem je
setrvalý pokles volebních preferencí této strany?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
16. 12. 2016
V pořadu o výročí masakrů při parcelaci Jugoslávie se moderátor ČT p.p. vůbec nezmínil o roli armády USA, která z letadel
a lodí na "Jugoslávce" odpálila tisíce raket a užívala střely s ochuzeným uranem a dodnes má na území Kosova největší
evropskou základnu, na které služí 7 tis. lidí.
Ohlásil:
15. 12. 2016
Návrh novely zákona o ČT na její odpolitizování se některým umělcům a řediteli televize nelíbí?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
14. 12. 2016
Komentář, kterým zkušený novinář kritizoval úroveň práce Českého rozhlasu z webových stránek ČR zmizel.
Česká televize cudně zamlčela, že pohřbu Fidela Castra se zúčastinly statisíce lidí?
Ohlásil:
13. 12. 2016
Mainstreamová media lžou i v USA?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
08. 12. 2016
Prezident Zeman upozornil na fakt, že České televize, věnovala případu soukromého videa hradního úředníka patnáct minut,
ale telefonátu českého prezidenta s s americkým jen tři minuty. Pitomí čeští novináři neumí rozlišit, co je důležité?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
07. 12. 2016
Poslanec Martin Komárek hodlá do konce volebního období prosadit zákon, který by zvýšil pravomoci RČT a změnil pravidla
pro jmenování radních.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
05. 12. 2016
Od doby, kdy zpěvačka Lucie Bílá podpořila v prezidentské volbě Miloše Zemana, se záhadně vypařila z vysílání
veřejnoprávního rozhlasu?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
24. 11. 2016
500 stránkovou stížnost na ČT, kterou RČT podal Petr Pražák radní odmítli. Proto ji (formou petice) podal Poslanecké
sněmovně.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
19. 11. 2016
Výstižné hodnocení kvality informací o událostech 17.11.2016, které vysílala ČT je ZDE.
Ohlásil:
17. 11. 2016
Moderátorka ČT Zuzana Tvarůžková určitě ví, že lži šířené televizí se stávají pravdou. Když však při včerejším rozhovoru s
ministrem zahraničí zahraničí Zaorálkem zarputile opakovala, že prezident Zeman lže, byla upzorněna, že lží nelze
nazvat omyl, za který se prezident vzápětí omluvil.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
15. 11. 2016
Bývalý člen Rady české televize Petr Štěpánek (ODS) napsal, že ČT už opět funguje jako totalitní zločinecká
informační organizace, že ochrannou ruku nad tímto svinstvem drží mediální rady a parlament.
PODROBNOSTI.
Názor člena Rady ČT Michaela Hausera je ZDE.
Ohlásil:
09. 11. 2016
I ČT dlouhodobě "masírovala" mozky posluchačů tvrzením, že republikánský kandidát na amerického prezidenta (Donald
Trump) nemá šancí zvítězit v dnešních volbách. Normální Američané však prokázali, že lze porazit mocenský
konglomerát prolhaných médií a nabubřelých pseudoelit.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
07. 11. 2016
Někteří pracovníci ČT se domnívají, že řídí českou politiku. Mnozí se na 17. listopad 2016 připravují velmi intenzivně, a
dokonce i z filmů o výcviku speciálních služeb různých zemí se dovídáme, že 12-20 členů jednotek SEALs dokáže svrhnout
vládu nebo prezidentakdekoli. Poslanec Gazdík je zjevně velitelem té části občanů, kteří připravují státní převrat ale
ZAKÁZAL, aby výzvu k němu přečetl herec Bartoška?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
05. 11. 2016
Ostravské divadlo Petra Bezruče s Českou televizí chystalo dne ..... protest proti prezidentovi na představení Spalovač
mrtvol, kterého se měla zúčastnit i manželka prezidenta Zemana? Když první dáma účast odřekla, televizní štáb ohlásil
technické potíže?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
03. 11. 2016
12:33 3.11.2016 - ČT24 (protekčně?) odvysílala "startovní" předvolební projev textaře Michala Horáčka. Přepis projevu je
uveden v TOMTO článku.
Vše nasvědčuje tomu, že se připravuje svrhnutí prezidenta Zemana ve stylu kyjevského Majdanu a ministr
kultury Herman (KDU-ČSL)) v tom hraje zásadní roli. K násilí může dojít už 17 listopadu 2016?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
26. 10. 2016
Česká televize má finanční problémy?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
16. 10. 2016
Syrská ozbrojená opozice (s pomocí turecké armády) obsadila (zřejmě bez bojů) obec Dábiq. Televize hvoří o dobytí
významného syrského města, přestože obec má plochu cca 300x400m.
Ohlásil:
12. 09. 2016
Podle mediálního analytika a publicisty Petra Žantovského je míra manipulace, která se na nás line z obrazovky
veřejnoprávní České televize neomluvitelná? ČT je aktivistickou, propagandistickou a manipulační jednotkou bojující
nepokrytě za zájem svých redaktorů prosazovat určité politické názory, nikoli za zájem svých diváků na objektivní a
úplné informovanosti? Je třeba (po vzoru Slovenska) tuto "veřejnoprávní" instituci převést na instituci rozpočtovou?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
17. 08. 2016
Česká televize zorganizovala dne 16.8.2016 rusožroutské orgie? Hlavními aktéry byli zejména "putinožrouti": novinářka
Procházková, exvelvyslanec Kolář a expert na všechno V. Votápek?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:

20. 07. 2016
ČT nepovažuje za potřebné informovat veřejnost o počtech lidí, kteří se připojují k mírovému pochodu pravoslavných do
Kyjeva?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
18. 07. 2016
Strana práv občanů organizuje petici za zrušení poplatku 135 Kč České televizi pro seniory a zdravotně tělesně postižené
osoby a pro ostatní osoby možnost volby, zda přispějí České televizi, kultuře sportu nebo třeba dětským domovům ve svém
regionu.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
16. 07. 2016
Česká televize, která neopomene prezentovat téměř každý výrok či krok amerického prezidenta či "říhnutí" poslanc
Kalouska opomenula divákům sdělit, že ruský prezident ( v souvislosti s masakrem ve francouzské NISE) opět důrazně
vyzval národy k jednotnému boji proti terorizmu?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
13. 07. 2016
Česká televize nemá čas na rozbor genocidy volyňských Poláků, kterou v průběhu druhé světové války spáchali ukrajinští
nacisté - Benderovci, jejichž potomky právě podporujeme?
PODROBNOSTI.
Názor bývalého zaměstnance ČT: Špatná kvalita u televize veřejné služby, která dostává ročně od koncesionářů ročně 7
miliard korun je neomluvitelná. Přepychová digitální studia a možnost vysílat live odkudkoliv na světě jsou dětské hračky.
Forma nahrazuje obsah, je zjevná silná zaujatost, neobjektivnost, autocenzura a snaha o ideologickou propagandu.
Ohlásil:
07. 07. 2016
Strana Práv Občanů ve spolupráci s SPD Tomia Okamury zahajuje petiční akci za zrušení koncesionářských poplatků České
televizi.
Ohlásil:
05. 07. 2016
Česká televize nepovažuje za vhodné informovat diváky o tom, že už druhý italský kraj žádá zrušení protiruských sankcí?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
02. 07. 2016
Autor dosud nejobsáhlejší stížnosti na ČT s reakci na ni spokojen není.
Ohlásil:
20. 06. 2016
Ředitel České televize by měl poslat moderátora Václava Moravce do kurzu slušného chování, nebo jeho pořad vysílat až po
dvaadvacáté hodině?
Ohlásil:
17. 06. 2016
V pořadu "Pražská kavárna" kritizoval prezident Zeman mj.i komentovaná zpravodajství ČT, snahu ovlivňovat "úhel pohledu"
občanů nevěrohodnými výsledky průzkumů veřejného mínění a tenedence dikriminovat jedince s jiným než "oficiálním"
názorem.
Ohlásil:
09. 06. 2016
Demonstrace proti lžím České televize (Praha, Kavčí Hory, 8.6.2014) se zúčastnili občané z Prahy, Plzně a z Č. Budějovic.
Zazněla varováním před vlastizradou našich politiků, nečinností policie. Akce se obešla bez incidentu. Písemné dokumenty
byly předány Parlamentu ČR.
Ohlásil:
03. 06. 2016
Aliance národních sil pořádá dne 7. 6. 2016 ve 14:00 hod. tiskovou konferenci a následující den (ve stejné době)
demonstraci proti vlastizrádné činnosti České televize.
Podrobnosti jsou v příloze.
Videopoznámka je ZDE.
Ohlásil: Arbed, dle informace od V. Vítové
02. 06. 2016
Možná (pod českou patronací) vznikne „kontrolní výbor pro planetární blaho“, který bude celosvětově určovat co je či není
„závadné“ a nejenom na internetu. :-)
Ohlásil:
27. 05. 2016
Do pořadu (Hydepark), věnovaného přesunu americké armády přes Česko do pobaltských zemí Česká televize kritiky toho
přesunu a odpůrce zbrojení "moudře" nepozvala. Přítomni však byli známí militanté Alexandr Vondra a Ivan Gabal. Podle
nich musí být NATO násobně silnější než Rusko zejména proto, že pobaltské státy se cítí být Ruskem ohroženy.
Ohlásil:
23. 05. 2016
Televizní redaktoři se nyní chovají jak v době Husákovy normalizace, kdy se také o některých událostech nesmělo
informovat buď vůbec, nebo jen ze správného ideologického pohledu? Totalita už opět sedí v křesle našeho obývacího
pokoje a diktuje, co si máme, případně nemáme myslet? O tom jak sudetší Němci (po 15.březnu 1939 ) vítali Hitlera
nepadlo v televizi ani slovo a o jejich aktuáním sjezdu desítky minut pozitivních informací? Američané přšli Evropy jako
osvoboditelé, Rusové vtrhli jako okupanti? PODROBNOSTI.
Ohlásil:
19. 05. 2016
Prezident republiky si myslí, že Česká televize pouze hlásnou politické strany, která se jmenuje TOP 09.
mistopředseda vlády s jejím znárodněním souhlasí,
ředitel ČT tvrdí, že model státní televize se hodí někam hodně na východ.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
16. 05. 2016
Česká televize přerušla přímý přenos z Terezína, kvůli tomu, že předseda senátu užil výraz "sudeťáci"? Vždcky to přece byli
naši milí krajané?
Ohlásil:
13. 05. 2016
Proč asi ČT denně prezentuje názory pana Kalouska a některé pořady neodvysílá?
Ohlásil:
13. 05. 2016
Sloučení České televize s Českým rozhlasem doporučuje i poslanec Jandák.
Ohlásil: Arbed
11. 05. 2016
Prezident Zeman se domnívá, že televize by měla být státní, ne veřejnoprávní.
Podrobnosti
Ohlásil:
10. 05. 2016
Videozáznam průběhu tiskové konference Sdružení koncesionářů veřejnoprávních médií je ZDE.
Ohlásil: Arbed
08. 05. 2016
Skupina aktivistů ..... svolává na den 11.5.2016 organizuje demonstraci "Za návrat ČT do rukou národa"
Ohlásil:
06. 05. 2016
Dokonalé svědectví o tom, že televize už není česká, ale Obamova, Kalouskova a užd zcela "mimo mísu" podal politický
reportér Lukáš Dolanský, a to při dialogu s hejtmanem JM kraje Haškem, kterého chtěl přinutit, aby se styděl za fotografii,
na níž jsou i ruští motorkáři ze sankčního seznamu USA. Hašek připomenul, že ČT není tiskovým orgánem USA a policie do
schengenského prostoru nežádoucí osoby nepouští.
Ohlásil:
03. 05. 2016
Bývalý člen RČT tvrdí, že redakce zpravodajství a publicistiky České televize je "spolek natěračů vlastního národa na
hnědo."
Ohlásil:

02. 05. 2016
Kvůli povinné autocenzuře a "boji s větrnými mlýny" opustil televizi bývalý vedoucí redaktor regionálního vysílání.
PODROBNOSTI
Ohlásil:
28. 04. 2016
Česká televize zapomněla divákům oznámit, že většina francouzských poslanců hlasovala pro zrušení protiruských sankcí?
Někteří novináři a politologové mají nesmí do budovy ČT?
Ohlásil:
25. 04. 2016
Česká televize opomenula diváky informovat o senátorském zájezdu do Hongkongu, protože by mohly "uniknout" fakta o
tom jak si ho (v r 1897) "projali" Britové?
Ohlásil:
22. 04. 2016
Moderátorka Českého rozhlasu vedla dialog tak, že jednoho z hostů přerušila 14x a druhého 2x ?
Ohlásil:
21. 04. 2016
Kdyby novináři a hlasatelé dělali svoji práci a včas zpochybňovali účelovou protiiráckou propagandu (že Saddam Hussein
vlastní zbraně hromadného ničení), invaze do Iráku v r. 2003 by se nekonala a stovky tisíc mužů, žen a dětí by dnes žily.
Dnes novináři dokonce šíří nepravdy o Číně a Rusku? "Obyčejní" lidé se probudí až kdesi exploduje jaderná bomba?
Novináři nepostřehli, že třetí světová válka už fakticky začala?
Ohlásil:
20. 04. 2016
Neprofesionální práci ČT kritizuje i Vysokoškolský učitel a publicista Petr Žantovský. Fakt, že se na obrazovce tak málo
objevují Lenka Procházková, Martin Koller, Jan Petránek či Petr Robejšek a pravidelně např. Daniel Kroupa, Petr Kolář a
Martin Fendrych nepovažuje za náhodu.
Ohlásil:
12. 04. 2016
Televize může digitálně "OnLine" měnit i mimiku tváře politiků?
Ohlásil:
10. 04. 2016
Protičínsky a protizemanovsky a PROtibetsky zaměřená česká televize nám zatajila, že v Anglii studuje 150 tis. Číňanů 6
tis. Angličanů že studuje v Číně?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
06. 04. 2016
Ing. Oldřichu Lukášovi,který obsáhle kritizoval práci ČT odpověděl člen Rady ČT, že jeho dopis je formulován velmi obecně
a nepoukazuje na žádný konkrétní pořad, který by bylo možno konkrétně vyhodnotit. Rada prý nemůže učinit žádné
konkrétní správní kroky. Slíbil jen zveřejnění monitoringu vyváženosti zpravodajství ČT.
Ohlásil:
04. 04. 2016
Česká televize (bez přečtení) ze schránky CTnamety@ceskatelevize.cz odstanila moje upozornění (ze dne 3.2.2016
14:38) na podnět č.j. 20050123123000
Ohlásil: Arbed
29. 03. 2016
České televizi důvěřují jen 3.2% diváků?
Ohlásil:
27. 03. 2016
Prozápadně orientovaná česká media se snaží vyvažovat potrál eurasia24.cz?
Ohlásil:
23. 03. 2016
Zajímavý (starší) článek o informacích o svobodě jejich interpretací a o etickém kodexu noviínáře je ZDE.
CHCEME-LI ZMĚNIT EVROPU, MUSÍME ZMĚNIT MEDIA?
Ohlásil:
22. 03. 2016
Bývalý náčelník vojenské zpravodajské služby generál Andor Šándor reagoval na dnešní teroristické útoky IS v Bruselu a ve
25. minutě pořadu Interview ČT a doporučil: neřešt stále jen důsledky, ale zaměřit se na příčiny. Zjistit, proč nás
muslimové tak nenávidí.
Po osmé minutě obvinil přestavitele Anglie a Francie z rozbití Libye a amerického prezidenta z destabilizace
Iráku, odsoudil export zbraní . . . . a moderátorka (Zuzana Tvarůžková) ho nepřerušila. :-)
Ohlásil:
08. 03. 2016
Šéf televizního pořadu "Reportéři ČT" Marek Wollner tvrdí, že názory Kremlu (na Ukrajinskou krizi) se nedají věcně dokázat,
a proto je nelze vidět a slyšet ve zpravodajství ČT.:-)
Ohlásil:
07. 03. 2016
Rozhovor s prezidentem, jaký odvysílala privátní televize by těžko mohl být uskutečněn, natož odvysílán, v České televizi?
Ohlásil:
06. 03. 2016
Podle totalitního vládce Klementa Gottwalda bylo nutné americké propagandě zvyšovat náklady všemi prostředky strháváním plakátů, rušením rádia Svobodná Evropa, blokováním aktivních agentů až po policejní a justiční kroky.
Podle demokratického poslance Ivana Gabala (KDU-ČSL) je nutné, aby se ruské propagandě zvyšovaly náklady všemi
prostředky – mazáním, blokováním a izolovánímjejích webových serverů, e-mailových komunikací, Facebooku, aktivních
exponentů a agentů až po policejní a justiční kroky.
Ohlásil:
03. 03. 2016
ČT odstraňuje z archivu "ideologicky" závadné (?) pořady,které (za peníze koncesionářů) kdysi sama vyrobila? Možná k
tomu má důvod (nedostatek úložného prostoru?), ale ten by měla na torzu stránky uvádět.
Ohlásil:
02. 03. 2016
Šéf Reportérů ČT a čerstvý držitel novinářské Ceny Ferdinanda Peroutky Marek Wollner tvrdí, že za kritikou televize stojí
ruská propaganda. :-) Z diskuse pod TÍMTOčlánkem vyplývá, že Ceny Ferdinada Peroutky navrhuje nějaký Moskou
placený agent, aby ji zdiskreditoval.:-)
Seznam bývalých i aktuálních členu RČT je ZDE.
Ohlásil:
02. 03. 2016
POZITIVNÍ ZPRÁVA:
V pořadu ČT24 (16:25 28.2.2016) vzpomíná na účast českých chemiků v Kuvajtské válce proti Iráku tehdejší voják (dnes
islamolog - arabista) Petr Pelikán. Někteří vojáci prý netušili kde jsou, jednotka tam byla hlavně proto, aby zvýraznila
"mezinárodnost" války, chemické zbraně se nikdy nenašly,. . . . ale po návratu dostali hodně medailí:-) Viz 130 minuta
TOHOTO pořadu.
Autor shora uvedené informace se obává, že pan Pelikán se v televizi už nikdy neobjeví. :-)
Ohlásil:
28. 02. 2016
Zpravodajství České televize – to jsou "bakalové" naší žurnalistiky? Zprivatizovali si část podmínek života jiných lidí a
užívají ji v rozporu se zájmy těchto lidí. Našli si díru v zákoně a veřejnosti se smějí? Politici, až na malé výjimky, se jich
bojí, protože kdo není na obrazovce, v oficiální politice neexistuje. Nebo se k nim lísají, protože doufají, že k nim z
bakalovského stolu upadne pár drobků?
Ohlásil:
25. 02. 2016
Česká televize nepovažuje nutné informovat diváky o postupu výstavby mostu z Ruska na Krym?
Ohlásil:
21. 02. 2016
Prezident ČR se domnívá, že islámisté nejsou schopni a ochotni tolerovat evropskou kulturu. ZDE je záznam jednoho
z projevů, který (poprvé?) zveřejnil australský občan. České televizi se nezdál důležitý?
Ohlásil:

18. 02. 2016
17.2.2016- jsem upozornila na exidtenci podnětu adresáty:
Vláda ČR, Poslanci ČR, Bohuslav Sobotka, Ministerstvo kultury, Mgr. Daniel Herman, Mgr. Daniel Herman, Senát ČR,
Milan Štěch, Zdeněk Škromach, Václav Homolka, Alena Dernerová, Tisková mluvčí ANO, Andrej Babiš, ČSSD, Jaroslav
Foldyna, KSČM, Vojtěch Filip, ODS, Petr Fiala, KDU-ČSL, Bělobrádek, Tomio Okamura, Tiskové odd.Hnutí Úsvit, Úsvit
národní koalice, TOP09, Miroslav Kalousek
Ohlásil: Anna Nováková
16. 02. 2016
Podle ČT vznikla vojenská aliance NATO jako reakce na Varšavskou smlouvu?
Ohlásil:
13. 02. 2016
Prezident Zeman o objektivitě ČT: "Nejméně čteným deníkem jsou Hospodářské noviny. V České televizi a v Českém
rozhlasu nejčastějšími hosty diskusních pořadů jsou redaktoři Hospodářských novin."
Ohlásil:
08. 02. 2016
Amatérské Video z demonstrace (dle politiků a televize) jen několik "stovek" českých "xenofobů" proti radikálnímu
islámismu. Počet účastníků byl policií redukován zablokováním několika přístupových ulic a zastavením provozu metra.
Ohlásil:
06. 02. 2016
Za organizaci štvanic by měla televize dostat jedničku s hvězdičkou. Možná se ji podaří zlikvidovat i učitelku, která údajně
"nahrála" prezidentovi na bonbot s "kalašnikovem".
Ohlásil:
05. 02. 2016
Česká televize opomenula divákům sdělit, že ke spolupráci s Ruskem vyzývá státy i známý exministr zahraničí USA
Kissinger?
Ohlásil:
02. 02. 2016
Ve 21:20 2.2.2016 moderátorka ČT 24 tvrdí, že celé Rusko je oblastí, ve které zahraničním návštěvníkům hrozí extrémní
nebezpečí únosu a ukazuje mapu, na které jsou takto označeny např. země okupované islámskými teroristy.:-)
Ohlásil:
28. 01. 2016
Prezident Zeman se domnívá, že Česká televize je ovládána zájmovou skupinou, která se více či méně soustřeďuje kolem
politické strany zvané TOP 09, a že mezi komentátory není prakticky žádný odborník.
PODROBNOSTI
Ohlásil:
27. 01. 2016
Česká televize odstartovala další štvanici na Zemana, kvůli jeho zmínce o nedemokratickému způsobu odstraňování
neoblíbených politiků "kalašnikovem" .:-)
Ohlásil:
21. 01. 2016
Česká televize nás opomenula informovat o tom, že slovenská policie nedávno na východní hranici EU zastřelila uprchlíka z
Ukrajiny. Nikomu to nevadí. Kdyby to udělala na jižní hranici (s Rakouskem) a zastřelený byl islámský terorista (ubohý
běženec), tak by ČT nemlčela a Brusel by snad nechal bombardovat Bratislavu.
Ohlásil:
20. 01. 2016
Senátor Veleba dostal od České televize "anticenu". Vyjádřil se k ní článkem, ve kterém, mj. tvrdí, že ČT se
„zakonzervovala“ , mocenské síly uvnitř ČT posílily a celý moloch žije svým vlastním životem. Že téměř 7 miliard ročně z
peněz koncesionářů v ní mizí bez kontroly. Člen RČT Jankovec prý veřejně prohlásí, že ČT musí respektovat zadání z EU.
Ohlásil:
12. 01. 2016
Televizní metody "multikulturní" a mravní převýchovy českého národa jsou někdy opravdu podivné - viz pohádku o bílé
Sněhurce, která měla hnědé děti s černochem. Jeden z diváckých komentářů je ZDE.
Ohlásil:
06. 01. 2016
Z názorů vývalého člena rady ČT:
- Veřejnoprávní televize sice konzumuje povinné poplatky ode všech, za tyto peníze ovšem vyrábí propagandu pouze jedné
názorové skupiny.
- Spřátelené mluvící hlavy mají volný prostor a dostává se jim laskavého zacházení, zato 'nepřátelům' redaktor skáče do řeči
už v první větě. A aby bylo jasno, které názory jsou 'správné' a které 'pomýlené', vždy je po ruce 'odborník', jenž zaznělé
pomýlené věty patřičně vysvětlí.
- Romacovové či Votápkové se mohou z obrazovky umluvit, nicméně prostý lid si o Ukrajině, Krymu i Putinovi stejně myslí
své.
- Je třeba zrušit televizní poplatky,televizi financovat (jako se chystají v Polsku) ze státního rozpočtu, nasadit jí
radikální dietu a otevřít celému názorovému spektru.
Ohlásil:
06. 01. 2016
Televize opomenula diváky informovat o protiislámských demonstracích?
Ohlásil:
04. 01. 2016
Česká televize nám opomenula sdělit, že muslimové zapálili v Bruselu vánoční strom a do schodištěm do vestibulu metra
shodili automobil? Video je ZDE.
Ohlásil:
02. 01. 2016
Ukrajinští radikálové uctili památku vlastence (Hitlerova obdivovatele a fašisty) Stěpana Bandry.
Ohlásil:
30. 12. 2015
Snaha o ovládání myšlení lidí nějaké motivy v pozadí. Motivem totalitních společností je obvykle udržení moci, zotročení a
využívání lidí ve prospěch vládnoucí kasty?
Ohlásil:
28. 12. 2015
V TOMOTO videu jeden z amerických televizních "bavičů" nabádá posluchače, aby začali použivat vlastní mozek.
Ohlásil:
10. 12. 2015
ČT "opomenula" divákům oznámit, že Itálie zablokovala automatické prodlužování sankcí proti Rusku?
Ohlásil:
10. 12. 2015
Divácky oblíbené denní (interaktivní) vysílání pořadu HydePark bylo dnem 2.11.2015 ukončeno. Zůstává pouze sobotní
(obvykle předtáčený a cenzurovaný?) pořad HydePark civilizace.
Ohlásil:
09. 12. 2015
Ing. Oldřich Lukáš (ekolog, ekonom, pedagog, předseda o.s. Lidé lidem, lukas.oldrich/n/email.cz ) upozornil ředitele ČT na
pořady, které p.p.hraničí s velezradou. Podrobnosti jsou v příloze.
Ohlásil: Arbed, dle informace od J.Kr.
05. 12. 2015
Česká televize opomenula divákům sdělit, že věršavské protimigrační demonstrace "POLSKO POLÁKŮM" se zúčastnily
desítky tisíc lidí?
Ohlásil:
03. 12. 2015
Pozitivní zpráva - lidé jsou v šoku: 1.12.2015 Česká televize odvysílala necenzurovaný rozhovor Michala Kubala s
"úhlavním nepřítelem lidu", syrským prezidentem Bašárem Asadem!
Ohlásil:
18. 11. 2015
V době, kdy ČT24 živě přenášela prezidentův projev z Albertova, běžel ve výřezu obrazovky prezidenta dehonestující přenos
happeningu, na němž byla k vidění figurína Miloše Zemana i červené trenýrky, které skupina Stohoven nedávno vyvěsila
nad pražským Hradem.
Ohlásil:

14. 11. 2015
Česká televize „opomenula“ zdůraznit, že Řecko dluží západu obrovské částky za zbraně, které mu byly „vnuceny“? Že
prosperita zbrojního průmyslu je spojena s miliony mrtvých, zmrzačených, s totální destrukcí měst i krajiny? Že USA
podporovaly Husajna, Kaddáfího či Asada v dobách, kdy tito vůdci představovali skutečné nebezpečí pro své i okolní země?
Vytrvale zveličuje ruský vliv na Donbasu a „taktně“ mlčí o přítomnosti Američanů na Ukrajině? Snaží se obracet hněv lidí
proti zástupným viníkům?
Chceme-li mír, je třeba vystoupit proti systému, jenž generuje války?
Ohlásil:
12. 11. 2015
Sdružení "Člověk v tísni" (ředitel Šimon Pánek, obdivovatl USA?), které za nežádoucí prohlásili např. v Doněcké a Luhanské
republice zveřejnilo video, ve kterém nabádá občany k prověřování pravdivosti informací.
Ohlásil:
28. 10. 2015
Zpravodajci ČT "moudře" přehlédlI, že Černohorci protestují proti připravovanému vstupu země do NATO?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
27. 10. 2015
Důsledky lží, která media šíří dle přání psychopatických anebo přihlouplých politiků popisuje spisovatelka Lenka
Procházková ZDE.
Ohlásil:
23. 10. 2015
Na mezinárodím diskusním fóru VALDAI v Soči vystoupil i český exprezident V.Klaus. Hlavní slovo měl zjevně ruský
prezident Putin. Hlavní téma: mezinárodní terorizmus, Sýrie, Ukrajina.
Ohlásil:
22. 10. 2015
Česká televize má "sólokapra". Celý den se rozebírá fakt, že Rusko pozdrželo odlet české parlamentní delegace z Moskvy do
Uljanovska. Neví se proč, ale spekulace modrátora (ČT24 12:52 22.10.2015)neberou konce.
Večer se ukázalo, že šlo o administrativně technické nedopatření kvůli němuž nebude česká ambasáda u Rusů ani
protestovat.Bude někdo potrestán za ztrátu vysílacího času?
Ohlásil:
16. 10. 2015
ĆT pořídila šestihodinovou reportáž o iniciativě Vojáci v záloze proti válce plánované velením NATO. V šesté minutě
TOHOTO pořadu odvysílala krátký výběr, ve kterém byli "protiváleční záložáci" označeni za nebezpečnou, soukromou
armádu, která musí být sledována bezpečnostními silami a zpravodajskou službou, protože propaguje spojenectví s Ruskem?
PODROBNOSTI.
Američané mají nyní armádu ve 135 zemích světa a válečné lodě ve všech mořích?
Ohlásil:
12. 10. 2015
Desatero (manuál) pro mainstreamové novináře je ZDE?:-)
Ohlásil:
05. 10. 2015
Rusové identifikovali mezi evropskými imigranty další teroristy z Islámského státu. Viz závěr TOHOTO krátkého videa.
Ohlásil:
01. 10. 2015
Autor TOHOTO článku zdůvodňuje potřebu zrušit ČT bez náhrady.
Ohlásil:
01. 10. 2015
30.9.2015 začalo internetové vysílání České nezávislé televize.
Ohlásil:
28. 09. 2015
V rozhovoru pro americkou televizi prezident Putin vysvětlil, proč musí Rusko pomoci syrskému prezidentovi, proč byl
rozpad Ruska největší tragedií v životě etnických Rusů a proč je v Rusku nejoblíbenějším politikem.
PODROBNOSTI.
Proti invazi islámistů protestovali Poláci a Belgičané.
Ohlásil:
24. 09. 2015
Prezident Putin blahopřál milionům ruských muslimům k jejich hlavnímu svátku.
Ohlásil:
23. 09. 2015
Američané hodlají umístit v Německu dokonalejší jaderné zbraně a i němečtí piloti budou cvičenik jejich použití?
Ohlásil:
23. 09. 2015
Česká TV nezaregistrovala, že Poláci protestovali proti rozhodnutí vlády o kvótách muslimských uprchlíků?
Vidozáznam je ZDE.
Ohlásil:
19. 09. 2015
Česká televize je odtržená od reality a užívá shodné propagační metody jako ta "komunistická"? Máme takové novináře,
jaké si zasloužíme?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
18. 09. 2015
V Polsku pokračuje ničení pomníků, připomínajících smrt 600 tisíc Rudoarmějců, kteří zahynuli při osvobozování země od
německých okupantů. Prý je to v souladu s aktuálními polskými národními zájmy.
Ohlásil:
16. 09. 2015
Videozáznam rozhovoru syrského prezidenta s ruskými novináři je ZDE. V jeho závěru vyjadřuje připravenost ke spolupráci
s opozicí.
Ohlásil:
13. 09. 2015
Všichni jsme tvárnou hmotou informačního pole, které ovládá "elita"? Na některých serverech se vypíná diskuse, pokud
narušuje oficiální propagandu?
Viz též podnět č. 20150210083926
Ohlásil:
11. 09. 2015
Dojemná fotografie utopeného chlapečka, kterou novináři chtěli brobudit sympatie k islámským uprchlíkům usvědčuje jeho
otce ze zločinu?
Ohlásil:
09. 09. 2015
Bojovníci IS mění trička a "prchají" do Evropy?
ZDROJ.
Ohlásil:
03. 09. 2015
ČT nám opomenula sdělit, že prezident Miloš Zeman byl dvě hodiny hostem čínského prezidenta Xi Jinpinga? Záznam z
vojenské přehlídky je např. ZDE. Početní stav čínské armády se sníží 300 tis. můžů . . . na "pouhé" 2 miliony?
Ohlásil: Arbed - dle senátora J.Veleby
27. 07. 2015
Práci České televize kritizuje i mediální analytik Petr Žantovský.
Ohlásil:
09. 07. 2015
Česká televize "moudře mlčí" o tom, že Šanghajská organizace spolupráce (ŠOS), jejíž představitelé (spolu s představiteli
BRICS) se sešli ve městě Ufa vytváří protiváhu NATO?
Ohlásil:

09. 07. 2015
Česká televize patří redaktorům a Rada České televize jim dělá pouze stafáž? Obrovská část rozpočtu ČT jen protéká a jsou
financovany jiné projekty, např. filmové, soukromých osob S veřejnými penězi se nakládá velmi neveřejně, a proto by se
neměly platit koncesionářské poplatky? Česká televize má určený úhel pohledu - základě doporučení Evropské
komise, a proto nepskytuje stejný prostor nositelům nejrůznějších názorů?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
19. 06. 2015
Televize prozatím utajuje, že uprchlíci začínaji kulturně aby neprotestoval proti dalšímu "tunelování" jejich peněženek.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
27. 08. 2014
Generální ředitel českého rozhlasu dostává zvláštní odměny ve výši cca 900 tis.Kč/rok.
Ohlásil:
12. 08. 2014
Historik a publicista Petr Schnur napsal- cituji: "Postavit se do latě výměnou za tučné redakční prebendy se stalo
vůdčí filozofií většiny „svobodných masmédií“, této bývalé kontroly moci a strážní instance demokracie.....většina dříve
slušných a relativně svobodných médií během posledních zhruba patnácti let zcela opustila metodu analytické reflexe a
proměnila se v nástroj primitivní propagandy hospodářsko-politického komplexu.
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:
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