
52 

 

Seznam příloh 

Příloha 1  

Já: Jak dlouho používáte e-mail, kolik let? 

R1: Kdy to založili, ani nevím. Facebook je něco jiného?  

Já: Ano, Facebook je něco jiného.  

R1: Tak já nevím, asi když jsem si koupil počítač, takže tak 10 let. 

R2: 2008 

R3: 7 let  

R4: asi 8 let, nebo tak nějak  

Já: S kým na tom e-mailu komunikujete? S rodinou nebo s kamarády nebo .... 

R2: Tak já s kamarády, s rodinou, s příbuznými a potom i s nekamarády, když mám něco 

odeslat nebo vysvětlit. Jo a to by asi tak bylo všecko  

R3: Já především s kamarády ve většině, něco málo s rodinou  

R4: Já su na tom stejně  

R1: My máme všichni okruh kamarádů, okruh pracovní, okruh rodina. A právě to přeposílání 

e-mailů je na úvaze, kdy to komu chceme poslat. Jsou to přání, které hned přeposílám ženě, 

aby je poslala. Ty profesní ty se hned zpracují. A víc okruhů ani nemůže být, protože nějakým 

cizím...teď jsou tu takové ty nebezpečné maily, které má člověk strach otevřít, když neznám 

adresáta, tak to házím do koše.  

Já: Dobře. Jaké zprávy si posíláte?  

R1: Ale tak jsme kamarádi, takže různé takové ty vtipy, které kolují po internetu a když je 

někdo dostane a myslí si, že je to sranda, no tak to pošle kámošovi, ten to pošle dalšímu. 

Potom jsme skupina, kde žijeme spolu, jezdíme na různé akce a když někdo něco nafotí, 

kolega je fotograf velmi dobrý, tak to zpracuje a pošle.  

R2: Většinou spřízněné politicky.  

R1: Ano, je to tak. Většina mailů, které si přeposíláme, jsou ty se kterými souhlasíme. 

Já: Dobře.  

R2: Ano, čerpáme z životní zkušenosti, profesního prostředí 

R4: To je totéž jako přeposílání zpráv z naších zkušeností, dřívějších a přání k narozeni… 

prostě přání příbuzným k příležitosti nějakého výročí. 

Já: Takže když jste zmínili, že si posíláte i ty politické e-maily… 

R2: Určitě. Vtipy, satiru 

Já: ...mhmhmm a…. 
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R1: A nejen to, přeposíláme si i ty věci, které se v této době snaží být ututlané, které v té době 

byly dobré a dneska jsou zkreslované hlavně pro tu mladou generaci. Nechci říkat gumování 

mozků, ale to co tehdy bylo skutečné, tak dnes je řečeno úplně jinak  

R2: Nám se někdy zdá, že se ta historie předělává k obrazu vládnoucím elitám.  

R4: To musím souhlasit s těma ostatníma, že oficiální zprávy se často velmi příčí s tímto, co 

my přečteme na internetu.  

R1: Když to porovnám, tak třeba ČT1 strašně milujeme, tak neinformuje o různých 

záležitostech, které jsou běžně ve světě prezentovány. Maďarská, slovenská televize, polská… 

Ale tak ten náš okruh spřízněnců je široký, ne že bychom byli nějaká strana, ale když se to 

naživo nahraje s překladem dole, například v polsku v určité situaci, o které se v česku ani 

neví, protože to není v souladu s politikou… 

R2: Především veřejnoprávní televize jednička nebo 24, tak ta nám dělá v tom paseku  

R1: A právě i některé maily jsou výstižné v tom, jak je mladá generace u vymytá, že mají 

třeba ty sluchátka, jdou přes přechod a srazí je auto. To už je až takový černý humor. A pak 

nás tu starší generaci nazývají dementi nebo zbytečný. No a to všechno je na internetu. Tak já 

to posílám svým dětem, aby si to přečetli. Dává to určitý obraz co si genderové (řečeno 

genderové) organizace snaží do té hlavičky vtlouct. Třeba vy věříte tomu, že můžete mít 10 

pohlaví, my tomu nikdy věřit nebudeme, ale na internetu je toho nejvíc. A to je špatně.  

R4: Fakt je ten, že tam můžou být i zprávy nereálné, vymyšlené. Ale většinou se domnívám, 

že jsme schopni to rozlišit co je jěště… 

R1: To je pravda, protože jsme ještě schopni používat selský rozum. Můžeme číst o Putinovi, 

že je zlatý nebo je to masový vrah, to si můžeme přečíst všude. Ale mám ještě dostatečný 

zdravý rozum, že si to můžu posoudit sám. Tak mám trochu přehled, že vím, že ČT to trochu 

zkresluje, ale vy nad tím tak přemýšlet už neumíte. Mladá generace už je tak zmanipulovaná, 

že vás to zaprvé ani nezajímá, bych tak řekl, politika vůbec, protože zvolit piráty, to může 

jenom člověk, který nemá zodpovědnost a který… no co si od toho slibovali nevím. Proč je 

volili, protože mají dlouhé vlasy… 

R3: Naušnice, piercingy 

R1: a tak dále. My jsme ta starší generace a máme to štěstí, že jsme schopni používat vlastní 

úsudek. A to, že jsme byli vychováváni za socialismu, to s tím vůbec nesouvisí. To že 

Sovětská armáda osvobodila republiku a ne americká, my o tom víme a můžeme to historicky 

doložit, ale hold naše média z toho udělali úplně něco jiného. 

Já: A můžete… 
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R1: Já vám ještě něco řeknu. V Maďarsku je prosazovaná občanská výchova na školách, 

Polsku to samé no a v Česku se tyto hodnoty ztrácí a to právě podporují ty etilní lidé, kteří asi 

chtějí, aby tady bylo stádo ovcí . 

R3: Tak další otázka.  

Já: A když nám teda ta ČT něco zatajuje, tak máte nějaký konkrétní příklad? Vybavíte si 

něco?  

R1: To není jen ČT, média obecně.  

Já: Oukej, média obecně. Něco třeba co jste se dozvěděli z těch e-mailů a nedozvěděli jste se 

to ze zpráv.  

R4. Nerozuměl jsem otázce.  

R1: No něco co nám média zatajila.  

Já: Nonono, přesně tak, 

R4: Aha.  

R1: Ale tak toho je strašně moc. 

R4: No toho je hodně.  

R3: O prezidentovi je spousta věcí, jako o Zemanovi, jako který jsou… 

R2: Uvítání v Číně 

R1: To byla světová událost  

R2: Světová událost a u nás to nebylo ani minutu jo 

R1: Ale to nejen Zeman, ale i Babiš, protože nejsou z jejich řad  

R3: A když už tak jenom negativní věci jako, žádný pozitivum, že ta cesta byla drahá  

R4: Takže není to objektivní zpráva  

R1: Je tam třeba, co Zeman a Babiš vyjednali pro republiku a že tam bylo 180 podnikatelů, 

kteří mohou být partnery a pro ČR je to obrovská zpráva. No ale oni je nepodporují to 

znamená, Zeman není jejich člověk. Takže cokoli Zeman, Babiš nebo jejich vláda udělá, na 

ČT1 a ČT24  tak to bude jako špatné 

R2: A z mezinárodního hlediska třeba o Ukrajině, čína no a těch věcí je strašně moc  

R1: Národní hrdinové banderovci Ukrajiny, my co víme, co to byli banderovci, neboť já jsem 

to zažil jako děcko  

R4: Ale zažili jsme to tehdá  

R1: Jak může naše republika mlčet, když oni vraždili na našem území? Na Ukrajině z nich 

udělali hrdiny. Nebo v Litvě pochodují eSeSáci, tak to je negování všeho, co jsme my 

dokázali  
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R4: A nejen to, vem si třeba Plzeň, tu úplně rozbombardovali Američani, ale jsou to ti nejlepší 

osvoboditelé  

R1: Ale hele něco na tom historicky pravdy je, že osvobodili, ale nesmí se to moc dávat do 

popředí.  

R2: Ano 

R4: Ano 

R1: V minulé éře, to bylo naopak, že sovětský svaz vyhrává, ale my si to uměli zhodnotit 

kriticky  

R4: Každý má svoji zodpovědnost, každý má svoje a nesmí se přehnaně říkat, že jen proto, že 

se změnila situace, že ti jou ti nejlepší.  

R1: No ano, a jak jsou ty státní složky, jak je ta BISka, doporučují ministerstvu školství, aby 

přepsal historii. To je svinstvo vyloženě, protože se vyučuje ještě podle ruských osnov, 

R4: Říká se podle Ruských osnov, ale tam nic Ruského není 

R1: No ale není tam nic, na co jako Čech máš být hrdý  

R3: Nechte ji říct další otázku.  

Já: Ne, já jsem naprosto spokojená, protože postupujete úplně přesně podle těch mých otázek. 

(smích) 

R1: Dobře, urychleme to. 

Já: Ty e-maily, které vám někdo přepošle, tudíž vy je dostanete do vaší e-mailové schránky, 

čtete je všechny?  

R3: Já se přiznám, že ne ty dlouhé čtu všechny, přeskáču jenom fotograficky jako a když se 

mi to nezdá, tak nečtu.  

R2: Já to samé, že se seznámím s tím mailem v kostce a pak podle mého názoru. Buď je to 

nějaké falzum nějaká ta propaganda, tak to neposílám. Proč bych to někomu posílal, ale to 

čemu věřím, o čem jsem přesvědčený, to pošlu svým kamarádům.  

R4: Ano. Taktéž postupuju i já… 

R2: A pokud můžu ještě jsem nedomluvil a pokud můžu říct o takových těch lechtivých 

mailech, tak ty jdou úplně mimo, ty mažu. Ale pokud je něco vtipného tak ty pošlu podle 

svého úsudku.  

Já: Dobře a když se zaměříme na ty politické e-maily, tak když s něčím souhlasíte, tak to 

pošlete a když ne, tak to neposíláte. 

R4: Ne, ne s čím nesouhlasím, co se nám nezdá objektivní a nesprávné.  

R2: To bereme jako spam. Vyhazuju to  
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R1: Já jsem mezitím zapomněl, co jsem chtěl říct. Jsem si to tak pěkně zformuloval a bylo to 

důležité…. Jestli mají některé 15 minut, tak to je zbytečné to číst Nejlepší je tak do 3 minut a 

aby tam byla ta podstata  

Já: Takže když jsou ty dlouhé a nečtete to, tak to neposíláte, prostě to vyhazujete.  

R1: Ani to nečtu, vyhazuju.  

R2: Oni v těch mailech chodí občas celé knihy  

R3: Přesně tak no.  

R2: Tak se podívám, o čem ta kniha je, většinou si ji uložím, že někdy možná nastane čas si ji 

přečíst, až se k tomu dostanu a ty i přepošlu  

R3: I já si je uložím, ale ne vždy se k nim potom dostanu samozřejmě, 

R1: Občas tam jsou reklamy, ale na ty já se stejně nekoukám, prostě čekám až přejde.  

R3: Ale ty reklamy máš už přímo v tom e-mailu.  

R1: To já vím, vždyť ty maily se platí těmi reklamami, ale prostě tohle je můj názor, že 

reklamy mě otravují všeobecně. I v těch e-mailech.  

Já: Tak...mmm…no, vy mi odpovídáte na ty otázky, aniž bych vám je položila. 

R1: My jsme si mysleli dopředu na co se budeš ptát.  

Já: Haha, to už bylo v těch mailech, haha 

R3: Tušili jsme co po nás chceš  

R1: Hlavně aby z toho byl nějaký závěr  

Já: A berete ty e-maily jako relevantní zdroj informací? Jakože když vám to někdo přepošle, 

třeba vám tady *jméno* pošle mail, tak jestli je to pro vás relevantní zdroj, odkud čerpat 

informace.  

R4: Nene, všechno se nedá brát, člověk to musí v mysli trochu probrat jestli je to skutečně 

fakt nebo jestli to není fakt a pak to kdyžtak smažu  

R3: Totéž dělám taky, probírku jako a pak to mažu  

R1: Nevím no, i když věřím, tak spíš ne. Vám tlučou do hlavičky, to je o tom zdravém 

rozumu, že Rusko se nyní mnohem více přibližuje natu (NATO). To si přečtete všude. 

Normální člověk ví, že NATO se přibližuje Rusku, protože Rusko je pořád za svými 

hranicemi, ono má právo mít své vojska na svých hranicích a Evropa, ta západní Evropská 

Unie, to hodnotí tak, že Rusko ohrožuje Evropu teď mnohem více, protože se přibližuje natu. 

Vy o tom nevíte a to je to nebezpečné. Že my když ty maily dostáváme,  ale vám tím 

vymývají mozky, tak já se nad tím zasměju, nebudu tam psát, že s tím nesouhlasím, jediné co 

udělám je to, že to nepřepošlu dál svým vnukům a děckám, abych jim nevymýval mozky. 

Jako ty média, který vám, kteří se o historii ani neučili. My jsme se neučili, že Amerika má 
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nejhlubší kaňon tam a tam a hentoto toto. My jsme se učili, kde v Československu je nejvyšší 

hora a kde jaké řeky, ale na Ameriku jsme kašlali, teď vy víte všechno o americe, ale o vaší 

zemi nevíte nic, když se to tak vezme. Proto jste tak lehce manipulovatelní. Když vám někdo 

poví, že Rusko ohrožuje západní demokracii, protože se pořád přibližuje k natu. že to tam je 

furt.  

R4: Ano 

R1: Když se podíváte na mapu Evropy nebo světa, tak když je ta mapa zpracovaná na základě 

skutečnosti, že Rusko je obklopené základnami Ameriky nebo NATO a Rusko nemá kromě 

Jemenu, myslím, základnu mimo území Ruska.  

R3: V Sýrii mělo. 

R1: No tak v Sýrii mělo, ale to bylo mezinárodní… 

R4: Ale tam mají i Američani  

R1: s mezinárodním souhlasem. Ale v Jemenu mají myslím. Tohle byste si měli vy tím 

selským rozumem vyhodnotit. Teď je to tak, že to berete jako bernou minci a že Rusy 

ohrožují. 

R3: Tak pojďme dál  

Já: Děkuju, takže všechny ty e-maily hodnotíte jako selským rozumem.  

R2: Ne selským rozumem  

R1: Našimi zkušenostmi  

Já: Vašimi zkušenostmi… 

R4: No tím, co jsme zažili  

Já: Takže si třeba nevyhledáváte navíc informace z těch e-mailů, nebo jo?  

R3: Já určitě, i moje paní, na Seznamu se podíváme na jiné informace.  

Já: Takže když dostanete mail.. 

R3: Jednak já odebírám tisk pořád a jednak z toho internetu ty informace čerpám. 

Já: A z jakých webových stránek?  

R3: iDnes, Seznam… 

R1: Ten Seznam je taky takový zprofanovaný, ale člověk může srovnávat  

R2: Ale ten se dá ještě, proti té české televizi  

R3: Já se přiznám, já si tam hledám sportovní výsledky a takové  

R1: Jo tak to jo, ale apriori, a všichni z nás to potvrdí, nejsme negativní proti tomu co ČT1 

vysílá, nám jenom vadí, že nejsou objektivní, některé a ty některé jsou z 90 %. To nám vadí, 

ale ty informace posloucháme a umíme si je vyhodnotit a můžeme s nima souhlasit nebo 

nesouhlasit.  
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Já: A je tedy nějaký zdroj, který je objektivní, ze kterého čerpáte?  

R1: Co nejvíce zdrojů. Já třeba sleduju Slovenskou televizi, kde jsou ty zprávy podané jinak, 

z venku. Slováci se vždycky dívají na Čechy z jiného pohledu než Čechy na Čechy. Češi se 

nasrali i do prezidentských voleb na slovensku. 

R3: Jeden zdroj, to byste byla naivní.  

R4. Nee nedá se říct z jednoho zdroje  

R3: Těch zdrojů musí být několik  

R4: Využívají se všechny informace  

R1: My jsme věděli, že 68 rok byl velmi tragický pro republiku. Vždyť nám v té době bylo 

25, 30 let, ale žili jsme v době, kterou jsme nemohli změnit, tak jsme se přizspůsobili. Když 

jsme měli možnost. Ta kontrarevoluce, to pro nás nebylo nic nového. 

R4: Já když vezmu svoje osobní zkušenosti, kdy já jsem byl vlastně… 

R1: Zkušenosti jsou moudrost  

R4: ...touto komunistickou stranou vyloučen z normální společnosti, měl bych dneska vší 

silou propagovat dnešní režim, ale to co je na tom špatné na tom dnešním režimu, tak budu 

kdykoliv kritizovat. Nebudu se vším slepě souhlasit.  

Já: Já bych se vás teď chtěla zeptat, na pár výrazů, které mám vypsané. Protože od R4, také 

dostávám e-maily 

R4: Něco jo no 

(začnete tam chodit manželka R4 a nabízet škvarky, které jsem jim dovezla k rozhovoru, 

atmosféra se uvolní a následuje debata o škvarkách po dobu minuty a půl) 

Já: Mám tedy vypsaná nějaká slova, která se často vyskytují v těch e-mailech a já bych na ně 

chtěla slyšet váš názor. Jako prvním spojením je Pražská kavárna. Co to podle vás je a co si o 

tom myslíte?  

R3: To je typický výtvor pražanů. Týká se to i jiné části republiky, ale jsou to lidé, já nevím ty 

havlolidi a takový  

R4: Havloidi no, to jsou nadlidi, kteří si myslím, že sežrali všechen mozek  

R3: Po revoluci najednou vyskočili  

R4: A snažili se dostat k moci  

R1: Jsou zprofanovaní  

R3: A vnucují názor celé republice  

R1: Víš kdo to byl Bolševik?  

Já: *přikývnutí hlavou* 
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R1: V Rusku malá skupina lidí, kteří silou, všelijakými sankcemi prosadili nakonec velice 

tragickou pravdu a vznik  sovětského svazu a pražská kavárna, to jsou ti havloidi nebo ti 

bolševici pražský, no prostě revolucionáři po revoluci. A to co oni tam v té pražské kavárně, 

to není to že by chodili do kaváren, to je jen název skupiny lidí. Mají svoji pravdu a kdo s tou 

pravdou nesouhlasí, tak je blbý čech. To na těch internetech taky je, jak se pražáci stydí za ty 

blbečky z venkova, kteří volili Zemana. Oni se stydí za Moravu, kde Zeman získal víc procent 

než v čechách. No a tato pražská kavárna, to jsou ti zloduši, kteří furt vykřikují, že Zeman dělí 

republiku, přitom republika není rozdělená, Zeman je prezident… 

R4: A oni ju rozdělují 

R1: A Zeman jim nezobe z ruky, tak je jejich nepřítel. Oni dělí republiku.  

R3: Oni popírají vlastně demokracii, protože demokracie mám vzrod ve volbách. 

R2: Je to vláda lidu? Je  

R3: A většiny  

R1: A oni organizují červené karty, házení kytic do koše a tohle je jejich demokracie, protože 

oni s tím nesouhlasí, že je Zeman ve vládě a jsou tam vyvěsit rudé trenky. To je pár chudáků, 

kteří, Zeman má pravdu, v životě nic nedokázali a hrají si na svědomí národa.  

R3: A je strašně smutné, že se spousta tadytěch příslušníků rekrutuje k té pražské kavárně z 

vysokých škol. Politologové to je velká většina z nich  

Já: A rekru.... 

R2: Tito prosfesoři a ta pražská smetánka chodí na ty vysoké školy a vlastně tam mají 

přednášky  

R1: Ale co studují? Genderové inženýrství  

R2: No no třeba  

R1: Studují jak proti demokraticky působit, třeba teď působila Pražská kavárna i na slovensku 

ve volbách, kdo myslíte, že zmanipuloval slovenské volby. Když jste tam viděli za Čapůtovou 

stát Kocába, Hermana, Schwarzenberga nebo jak se jmenuje, ne Schwarzenberg je ten 

kulturista ne? (smích) Asi jsem se spletl v tom jménu, ale co. Vy věříte tomu, že ty volby byly 

demokratické a tak dále? Když tu právničku tam někdo za těžké prachy dotáh. Média 

vládnou, oni vytvořili situaci. Víte jak je to nebezpečné vůbec pro svět? Já nemám nic proti 

tomu Porošenkovi. Lidi byli tak naštvaní, že politika už nechtějí, že je to banda zaprodanců, 

no tak zvolili si komika. Ale víte jak je to nebezpečné? Ukrajina je obrovský stát, víte co to 

může způsobit ve světě? Začne s nimi manipulovat zleva Amerika, zprava Rusko, zespod 

Turecko, to může být velmi nebezpečné a lidé též.  

Já: Tak dál, já mám ještě pár těch výrazů.  
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R4: Pár? Já myslel, že tohle je poslední.  

R1: No pojďme to zkrátit.  

Já: Pak tam mám neziskovky, neziskové organizace  

R3: No ty mě pijou krev, to je jedna z nejhorších… 

R1: Počkej, jsou neziskovky a neziskovky 

R3: Ano, ty co dělají charitu a podobné věci a pomáhají  

Já: Třeba Člov… 

R4: Jenom takové by měli zůstat  

R2: Nechte ji položit otázku do konce.  

Já: V pořádku, mluvte.  

R1: Vůbec se nedělí, že je to neziskovka dotovaná norskými fondy nebo Sorošem, protože to 

jsou taky neziskovky, nás ale štve, že ještě berou státní dotace. Víte kolik berou třeba, existuje 

několik desítek možná stovek organizací na pomoc romům, na co jsou? Vždyť nic nedokázali. 

Stačil by jeden nějaký úřad, který by to řešil. Nevím kolik miliard ročně berou na svoji 

činnost a  

R3: A nikdo to nevyhodnotí  

R1: A pak se chovají cikáni, že jsou ta šlechta a dělá se, že se něco dělá, ale přitom se nedělá 

nic. Takové neziskovky jsou špatné, ale jsou neziskovky na pomoc dětím, sirotkům a těch je 

hodně, ale musí se to rozdělit  

R3: Přesně ty neziskovky s politickým podtextem by měl stát skutečně zlikvidovat a 

zlikvidovat tím, že je nebude dotovat že jo. 

R1: Dotovat neziskovku, která už 8 let brzdí dostavbu dálnice u Přerova, protože tam jsou 3 

sysli? Dobře, trochu to zlehčuju. Víte, ty neziskovky mají 3 členy a jsou to díla za několik 

miliard stojící na pár lidech, kteří vždy napadají stavění. A Přerov? To je neprůjezdné město, 

zasmogované a je to nezajímá, protože sysli jsou důležití. Já nejsem pro to ničit přírodu, ale 

odsud podsud, je potřeba mít míru. A toto jsou ty zločiné neziskovky.  

Já: A odkud víte, kolik berou ty neziskovky?  

R1: To se neví, ale Norské fondy se s tím přeci chlubí, koho dotují  

R3: Vždyť to je veřejné tajemství, kolik stát neziskovkám přispívá. 

Já: Ptám se, protože je to i v těch e-mailech, které posíláte, tam je, že neziskovky čerpají 7 

miliard z českého rozpočtu  

R3: Já tu sumu přesně nevím, ale… 

R2: Já si myslím, že se to dá zjistit, kdybych se zahrabal do internetu na ministerstva  

R3: Tak jsou povinni to sdělit  
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R2: oni tam mají svoje statistiky, jakou sumu dostávají neziskovky. Ale to co dostávají od 

nás, to by mělo úplně zmizet, protože oni dostávají peníze i ze zahraniční. Z těch států, které 

to u nás chtějí destabilizovat.  

R1: Nejlepší neziskovou byly sestřičky. Ty pracovaly ve jménu boha zadarmo. Ve velmi 

špatných podmínkách a pomáhaly bližním. To je neziskovka. Když chci někomu pomáhat, tak 

proč bych za to měl ještě něco brát? Dobře ten provoz něco stojí maily a telefony, ale ještě 

potom brát velké sumy za činnost v neziskových organizacích a po ročních výkazech práce 

dělat velkolepé hostiny, to není dobré. To není neziskovka, to jsou ti paraziti.  

R3: Mě připadá, že si spousta lidí z toho udělala soukromí job.  

R4: Těm organizátorům jde moc peněz.  

R3: A ten dopad na ty příjemce, komu by to mělo přijít, tak ten je potom minimální.  

Já: No a… 

R2: Ne, že je minimální, ale oni ještě škodí tomu státu. Vždyť oni ty neziskovky dotují, 

protože vědí, že tomu státu škodí.  

(souhlasné bručení všech respondentů) 

Já: A tyto všechny informace od někoho víte? Někdy vám to někdo řekl, nebo jste si to 

přečetli?  

R1: Víte, když si 4x denně někdo nekopne do Zemna, tak to prakticky ani nestojí za řeč. 

Babiše odsoudit nemůžou a ani neodsoudí, protože je to všechno vymyšlené. Kdo dává v EU 

podněty proti těmto politikům, protože dělají politiku, která by měla pomoc lidem? Právě to 

jsou ty neziskovky nebo europoslanci, jako Piráti a tak, kteří chodí donášet na ČR, škodit jim.  

R3: Už jsme o tom mluvili, těch zdrojů musí bý víc.  

Já: No to jo, ale  

R1: Stačí sledovat, nemusí to být na internetu, stačí vědět co se děje. Já odebírám noviny 

Mladou frontu, pročítám si Lidovky, to jsou protiproudové noviny a udělám si z toho vlastní 

názor, ale vím co se děje v tomhle světě.  

Já: Dobře já neodebírám pravidelně žádné tištěné noviny, takže tam bych se to dočetla?  

R1: No tak někteří fandí Zemanovi, někteří ho zatracují, ale vím co se tu děje! Červené karty.  

Já: Jo já myslela ty neziskovky… 

R1: To neorganizuje nikdo jen tak, to organizují ty neziskovky, rozdají, zaplatí 10 nebo 100 

demonstrantů, ČT to vezme ze všech úhlů tak, aby jich tam bylo 100 tis. a dává se to na 

média. To nedělají ti demonstranti, ti ani nevědí, proč tam jsou. Ti tam jenom hulákají a 

mavájí červenými kartami a ČT to chce použít proti Zemanovi. Toto dělají neziskovky, nebo 

maximálně ještě topka.  
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Já: A to že se tadyto děje, že to ta ČT nasnímá z různých úhlů, tak kde se dozvídáte tyto 

informace? A jaká je tedy ta opravdová pravda. 

R1: No tak třeba na slovensku tam je to úplně jiné, úplně z jiného úhlu branné, tam se o tom 

ani neinformuje, ale když už tak tam vidíme tu pravdu.  

R3: Nebo je tam pak někdo jinej. Nějakej soukromník, co tam natočí klip a pošle se to mailem 

a koluje to.  

R2: A vy jestli se můžu zeptat, tak jaké rádio posloucháte?  

Já: Já neposlouchám rádio.  

R2: Jak to? Vždyť vy se musíte vzdělávat? Tak to je všeobecně, nejen do knížek nahlížet a do 

skript.  

Já: Já… 

R2: Pustíte si Radiožurnál?  

Já: To jo, když jedu autem. 

R2: No a co je na tom zvláštní, pro mě, já jsem jako původem slovák, ale už české národnosti 

a poslouchám občas Radiožurnál. Občas si poslechnu ty zprávy, abych to mohl zhodnotit, ale 

co mě tam zaráží – za hodinu tam odehrají 15 amerických písniček a jednu českou, možná 

dvě. Od rána do večera, vždyť jsme slovani, proč tam nedají nějakou ruskou 

R3: Protože mladí mají poptávku po anglicky mluvících  

R2: Rozumíte a už z tohoto důvodu vidím, jak je ta stanice orientovaná. Už toho to je vidět! 

R3: Jojo český rozhlas je. 

R2: To je automaticky všecko anglicky, už se infiltrovali i do našeho slovníku. Já se úplně 

divím, když tam politik vysvětluje něco a najednou tam začne házet nějaká anglická slova a 

možná jsem blbec, ale já tomu nerozumím, protože neumím anglicky.  

R3: Protože chce být IN víš. 

R2: Já umím anglicky tak 5 % možná tak 

R1: Ale zase umíme rusky  

R2: No to jo, ale tak jsme slovani ne?  

R1: Přesně tak, ale to je ta ubohost těchto malých států  

R3: To souvisí s tím co R1 říkal s tou hrdostí a výukou, tlačení na to aby člověk nebyl hrdý na 

svůj národ  

R1: A to je chyba! Když už biska (BIS) napadne národní obrození, co by mělo být základem 

vůbec celé státnosti a vytýká se, že se to ve školách učí, tak kde je chyba? Ryba smrdí od 

hlavy. No a Zeman je Zeman, on i prakticky odpovídá tomu jménu, že je Zeman, Zemitý 

chlap.  



63 

 

R3:Vysokoškolák neví, kdo byl Hus. Před vysokou školou se jich ptali, kdo byl Hus. 

R1: Teď byla anketa mezi mladými lidmi, co vám říká rok 1918, že by Havel nebo tak? No 

asi skončila válka a takových bylo víc. No to bylo tak trapné, oni neví ani co se stalo v roce 

89. Neví to ti mladí, protože ve škole jim to nikdo neřekne, protože už ani ty učitelé to neví. 

Za nás byly osnovy, byly jaké byly, ale to je jedno, ale číst jsme se naučili, počítat jsme se 

naučili, fyzika je pořád stejná, dějepis je pořád stejný, Hus se narodil tehdy a tehdy, historie se 

nedá měnit. Teď si to nepamatuju, ale kdysi jsem to uměl.  

R3: Česko osvobodili Američani, teď se tluče dětem do hlavy. Houby Američani osvobodili 

tedyten kout. Rusů zemřelo 200 a Američan jeden. Tluče se do hlavy, že to jsou největší 

hrdinové.  

R2: Víte kolik toho vybombardovali Američani v Plzni? Tam jsou mapy. Mapy, kde je vidět , 

co všechno zasáhli, kdy to zasáhli a i v Praze. Kolik lidí zahynulo a dětí, celá škola, celá třída 

a ani 5 % z tohoto počtu zahynulo Američanů na našem území  

R1: A to jsou vyfocené dokumenty z muzeí 

R2: Ano z muzeí 

R1: Kde jsou vystavené, ale nikdo vám to nepoví. Přitom jsou to jen vyfocené dokumenty, 

které někdo dal na internet.  

R4: A ty vymyšlené pohádky, že se spletli s Drážďanami, když bombardovali Prahu, to byla 

blbost, protože snaha byla tehdy, kdy byla už ta... Košická vláda a byla snaha zničit náš 

průmysl a všechno.  

R1: Abysme přijali Marshallův plán  

R4: Ano. 

R1: To je škoda, že to tak nedopadlo. Ten Marshallův plán by z nás udělal… 

R3: No si pamatujeme nebo to víme, protože někteří z nás to prožili, takže můžeme srovnávat 

R1: Ale to stačí se podívat do historických knih a nemusí nám to nikdo nařizovat  

R3: A nejenom v mailu. 

R1: A není to tak, že do nás bušili, že Stalin byl nejlepší a Česko zachránil Lenin. My jsme o 

tom dokázali i diskutovat, ale to vám budu těžko vysvětlovat. Když mi někdo poví, že teď 

máme všechno a za bolševika...To je právě ta pražská kavárna, která ráda používá: ,,Za 

Bolševika… 

R2: ...a za totality… 

R1: ...a za totality to tu bylo… 

R4: Všechno bylo nejhorší údajně  

R1: Všechno bylo špatné 
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R4: Ale výrobu jsme měli dobrou, ve vysoké úrovni  

R3: ale všecko  

R1: Od lodí až  

R4: Politicky to bylo na...špatné, ale snaha  

R1: Česko bylo na špičce zemědělství 

R4: ale snaha vytvořit pro lidi podmínky, pro život a to všechno bylo podstatně lepší než 

dneska  

R1: Navíc bylo umění krásné. Když viděl člověk obraz, tak buď měl slzu nebo úsměv. Teď 

vám vystavují jako vrchol umění nahé zadky. Obohacuje vás to něčím? Anebo souložící? 

Anebo tamten vytvořil, s prominutím, hovno a oni to nazývají uměleckým dílem a jakou to 

má hodnotu. To nemůže obohacovat. Nás obohacovala krásná krajina nebo i ten surrealismus 

to bylo pěkné, ale toto? To už je ten svět dál.  

R4: Pomaličku to dokončíme.  

R1: Já se do toho tak zapálil! 

R3: A poslední otázka je?  

Já: Jak vnímáte pojmenování Západ?  

R1: Západ. Západ se profanuje no. Západ je světová strana, my furt chceme jít na západ, proč 

nám není dobře ve střední Evropě? Vždyť tu byla velká kvalita, Československo za první 

republiky byla vyspělá zem. Toto všechno je politikum. Zneužívá se to – na západě je dobře, 

na západě jí dobré maso a dobré konzervy, mají vysoké platy a na východě jsou ti chudáci.  

R3: Jak zněla ta otázka?  

Já: Jak vnímáte západ a co pro vás znamená to označení?  

R1: Co vnímáš pod pojmem západ?  

R3: Západ chce mít dominanci na světě.  

R1: No to je druhá věc 

R3: A nebere do úvahy, jak východ, tak Rusko, tak Čínu a jiné velmoci. Západ nechce jiné 

země a vnucuje jim svůj způsob demokracie. Viz všechny...třeba to Arabský jako v Africe  

Já: A co třeba Brusel?  

R3: A že to dělá silou! 

R2: Ještě ten Západ, já vnímám západ jako velmi agresivní už začátkem moderních dějin. 

Anglie začala první obsazovat Afriku 

R3: Kolonizace začíná na západě 

R2: Kolonizace. Ze Španělska se dostali do Jižní Ameriky, vyvraždili Indiány. Z Francie a 

Anglie do Severní Ameriky, že vyvezli tam zločince a vyvraždili indiány, poté, co se s nimi 
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nedohodli a tím vlastně obsadili celý kontinent. Jejich demokracií. Další demokracií obsadili 

zbytek Afriky. Dnes je JAR v podstatě stále kolonií, i když je to samostatný stát. Takže takhle 

já vnímám západ.  

R3: A navíc chtějí hodit ten svůj kolonialismus na východ, aby nenesli zodpovědnost. 

R1: No s tou jejich demokracií, co udělali s Lybií? Co udělali s Irákem?  

R2: Teď jsem si vzpomněl, jak ho vnímám úplně od začátku. Co vzniklo v Americe, to je 

všechno špatně! Z Ameriky máme dobré jen kukuřici a brambory! 

R1: Západní… 

R2: To jsou jediné dvě věci, které z Ameriky přišli dobré. Nic jiného! Nic jiného! 

R1: Z každé války, kdo nejvíce zbohatl na světě? Spojené státy americké jsou nejbohatší. 

protože se neděla žádná válka přímo na jejich území  

R4: Vydělávali na válce  

R1: Od války Jihu proti severu vždy bojoval svět a Amerika… to není tak, že by zásobovala 

zbraněmi jenom Rusko nebo tak 

R4: Všechny!  

R1: Všechny! Kdo dal víc. A to se děje pořád. Západ má jedinou ideu, peníze vládnou a za 

peníze se dá všechno. Tam neplatí morálka.  

R3: Se západem je spojovaná demokracie, že?  

R1: V Anglii vznikla 

R2: Ale to je západní demokracie, západní!  

R3: Ale říká se, že zatím nevymyslel nikdo nic lepšího než demokracii, je to tak?  

Já: Je to tak, říká se to.  

R3: Ale nemůžu přece být demokrat a vnucovat jiným národům svoji vůli. Pohled Indie, Číny, 

Japonska všech ostatních je jiný, než toho tvrdého západu Francie, Anglie…. 

R1: Putin vyhrál obrovským náskokem demokratické volby v Rusku, protože při nich bylo 

tisíce pozorovatelů OBSE, Američanů a dalších a ti sami uznali, že ty volby byly výsostně 

demokratické a vyhrál Putin. To je špatně. 

R3: To je špatně, protože je to diktátor.  

R1: Oni by potřebovali takového slabého Jelcina, protože Putin se stal velmi silným. 

R4: On nechce poslouchat  

R1: Tak z něj dělají zločince, diktátora a všechno. Když není demokracie podle nich tak je to 

špatně.  

Já: A poslední dotaz jak vnímáte tyto předměty e-mailu, který vás nejvíce zaujme?  

R3: Jak který mě nejvíce zaujme?  
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R1: To nerozlišuju, dokud si ten e-mail nepřečtu.  

Já: Dobře, ale když vidíte třeba velká písmena, zaujme vás to?  

R3: Ne to nerozlišuju.  

R1: Jestli mě to má více zaujmout o to se nestarám, jde mi o obsah 

R2: Jestli tam napíše něco malým nebo velkým o to se nestarám, protože to si může každý 

upravit podle sebe, to se dá.  

R4: Já hledám podstatu, ne co je zvýrazněné  

R1: Když to nejsou fámy o  celebritách, které hned mažu, tak si přečtu ty dvě tři slova, které 

mi něco řeknou a podle toho posoudím  

R3: Z toho může profitovat leda tak Blesk nebo bulvární tiskoviny, ty jsou na tom založeny 

R2: No jasně to je ta reklama, že Gott se rozvádí, pak se ale čtenář dozví, že to tak není, ale 

nakladatel prodá a to je právě to svinstvo toho marketingu, že se lže  

R1: Vy studujete marketing, že mladá dámo?   

Já: Jojo  

R1: Takže u mě marketing rovná se zlodějna, lži, podrazy a na konci je co největší zisk, 

protože marketing má jediný cíl a jestli je to objekt jako já jako kupující v obchodě, ale vůbec 

nevím, jestli ta reklama spěje k něčemu nebo že by mě nějak obohatila, to se mi nestalo. 

Pouze cílí na to jak mě okrást  

Já: Dobře  

R1: Říká jenom, kupujte je to v akci. Miňonka za 6 korun, nemám brýle, tak to koupím. Když 

mám brýle tak to otočím a tam je místo 100 g napsáno 66 g. To je zlodějna! Ale vy na to 

studujete vysoké školy, jak se naučit co nejlépe okrást lidi.Teď vládnou peníze. Za nás vládla 

hrdost, za nás vládla čest  

R4: A na závěr ti musím říct, že s takovými názory souhlasí většina nás starších.  

(souhlasné přikyvování všech respondentů) 
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