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Seznam stopwords
a, abychom, aby, ačkoli, ač, aha, akorát, ahoj, ale, anebo, ano, aneb, asi, ani, aniž, aspoň, alespoň, apod,
atp, atd, ať, až, během, bez, beztak, beze, blízko, bohužel, brzo, bude, budeme, budeš, budete, budou,
budu, bude-li, buď, buďto, by, byl, byla, byli, bylo, byly, bys, být, byť, čau, část, částečně, často, častý,
či, cca, chce, chceme, chceš, chcete, chci, chtějí ,chtít, chuť', chuti, co, coby, copak, cokoliv, cosi, což,
čtrnáct, čtyři, dál, dále, další, daleko, další, daný, děkovat, děkujeme, děkuji, den, denně, deset, desítka,
desetkrát, devatenáct, devět, díky, dle, do, dobrý, docela, dokonce, dole, doslova, druhý, dva, dvojka,
dvacet, dvanáct, dvě, druhý, ehm, ergo, hodně, já, jakoby, jako, jaký, jakýsi, jak, jakýkoli, jakkoliv, jakož,
jakože, jakmile, jaksi, jde, je, jeden, jedenáct, jedna, jednak, jedno, jednou, jedou, jeho, její, jelikož,
jejich, jemu, jen, jenž, jenže, jenom, ještě, jestli, jestliže, jí, jich, jim, jím, jít, jimi, jinak, jiný, jo, jsem, jsi,
jsme, jsou, jste, k, kam, každopádně, kde, kdežto, kdesi, kdo, kdy, kdykoliv, kdyby, kdysi, když, ke, kolik,
konkrétně, kromě, která, které, kteří, který, kvůli, kupodivu, leccos, leckdo, leč, leda, lze, má, mají,
málo, mám, máme, máš, máte, mé, mezitím, mě, mezi, mimo, mimochodem, mi, mí, mít, mně, mnou,
moc, moct, mohl, mohou, moje, moji, možná, možný, musí, může, my, na, nad, nade, nám, námi,
nakonec, napodruhé, naposled, naproti, například, naopak, nás, náš, naše, naši, ne, ně, něco, nebo,
nebyl, nebyla, nebyli, nebyly, něco, nedělá, nedělají, nedělám, neděláme, neděláš, neděláte, nějak,
nějaký, několik, nejsi, nejen, někde, někdo, někdy, některý, nejprve, nemají, nemáme, nemáte, neměl,
němu, není, nestačí, nevadí, než, nic, nijak, nich, ním, nimi, nikoliv, nikterak, nula, obvykle, od, odtud,
ode, o, oba, on, ona, oni, ono, ony, opak, opět, osm, ovšem, osmnáct, pak, pakliže, pan, paní, patnáct,
pět, po, podle, pod, pokud, poněkud, poté, potažmo, pořád, pouze, potom, protože, proto, pozdě,
prvý, před, předem, především, přece, přes, přesto, přestože, přese, při, přičemž, přitom, příklad,
právě, pro, proč, prosím, prostě, proti, protože, první, rámec, rok, rovně, samozřejmě, samý, si, sice,
se, sem, sedm, sedmnáct, šest, šestnáct, skoro, smějí, smí, snad, spíše, spolu, současně, svůj, sta, sté,
sto, ta, tady, tak, takto, také, takhle, taky, takový, takže, tam, tamhle, tamhleto, tamto, tato, tě, tebe,
tebou, ted', tedy, téměř, ten, tenhle, tento, teprve, ti, tím, tisíc, tj, tisíce, to, tobě, tom, tohle, toho,
toto, totiž, třeba, tři, třetí, třikrát, třináct, trošku, tvá, tvé, tvoje, tvůj, tu, ty, určitě, u, úplně, už, v, vám,
vámi, vás, váš, vaše, vaši, ve, věc, večer, vedle, velmi, velice, včera, vlastně, včetně, však, všechno,
všichni, vůbec, vůči, vy, výš, vždy, vždycky, vždyť, za, zejména, zač, zatím, zatímco, zase, zároveň, z, zas,
ze, zcela, zda, zjevně, zrovna, zřejmě, že, žel
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Seznam operacionalizovaných pojmů
Ideová bipolárnost My vs. oni
Ignorovat
Tomio Okamura
naprostá ignorace vůle občanů
náš názor prostě a sprostě ignorují
tak vy jste občany nejen ignoroval
ignorování názoru občanů ze strany vlády
po léta lhal, kdo vás ignoroval, kdo plival na váš názor
nás můžou ostatní politici a vláda ignorovat, ale ne dlouho
tato vláda ho stále ignoruje
nás hodně a že se nenecháme ignorovat
chce to velkou dávku ignorace, nazývat fašisty ty
a zesměšňují nebo v lepším případě ignorují
ignorovali politici
ignorace politiků
voliče ignoruje vládní pravice i levice
mohli politici ignorovat. nás všechny
Martin Konvička
média a vláda tuto skutečnost samozřejmě ignorují
Pátá kolona
Tomio Okamura
mnohem nebezpečnější 5. kolona: evropská komise
pátá kolona nepřátelských cizinců
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nebezpečná 5. kolona
existence páté kolony muslimského obyvatelstva
financování páté kolony ve vlastní zemi
páté kolony terorismu
silnou pátou kolonu nejenom v islámských mešitách
v5 změnila v pátou kolonu
silnou 5. kolonu islamizace čr
islámskou pátou kolonu za vlastní peníze
sluníčková v.kolona

Martin Konvička
jsou 5 kolonou islamistů
islámskou pátou kolonou
ale vzhledem k obrovské páté koloně ve francii i v německu
ale 5. kolona jeho přisluhovačů
evropské unie, které je pátou kolonou islamistů v evropě
naší vlastní pátou kolonou
sluníčková v.kolona
Elity
Tomio Okamura
takzvaným intelektuálním elitám
společně se musíme postavit kosmopolitním elitám
protože tyto elity nereprezentují národy
kosmopolitní elity žalují
elity a média nám lžou
bez diktátu občany nevolených elit eu
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nejvíc ohrožuje elity
z čeho mají elity strach
ve jménu demokracie elity potlačují demokracii
hlavní silou proti demokracii je strach elit z občanů
potlačováním demokracie stejně nakonec končí prohrou elit a vítězstvím demokracie
zástupci takzvaných elit
elitáři říkají, že lidé jsou prý neschopní kvalifikovaně rozhodnout
podle našich elit jsou hloupí
elity demokracii nechtějí
současné krize politických elit
odpor dosavadních elit
společenskou a kulturní cenzurou a politickým elitářstvím
lidé v plné nahotě vidí jednání elit
pohrdání a ignorování demokracie ze strany elit
samozvané elitářství a neskutečná nenávist ke všemu
mlčení takzvaných uměleckých elit
umlčování pro "elity" nepohodlných názorů
výsledkem zadání nadnárodních elit
strany se staly pouze zkorumpovaným nástrojem elit
sice občanům elity v čele s havlem slíbili
férovost nejen nepřišla, ale vláda elit přinesla bezbřehý klientelismus
rádoby demokratické elity
kontrolu vás občanů nad elitami
vládnoucí elity vůbec nezajímá
vládnoucí elity ještě utáhnou okolo krku smyčku islámu
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evropským byrokratům úzce spjatými s podnikatelskými elitami
elitářským odpůrcům demokracie a milovníkům islámské ideologie
vládnout nikomu neodpovědné stranické elity
ji stranické elity rozdají islámským kolonistům
s jejich zeměmi si může bruselská elita libovolně nakládat
stávající tzv. elity, tedy vládnoucí oligarchie
stávající elity musí prohrát
stávajícími evropskými elitami soutěžit
svobodné názory a informace se bruselské elity horečně snaží ucpat
ohrožující proud vůči stávajícím elitám v evropě
zatím vládnou politické elity bez ohledu
velká část z jejich elit je profesně absolutně neschopná
stávajícím elitám, kteří odmítají demokracii
proti elitářům a globalistům
boj starých, zkorumpovaných, elitářských struktur
bruselské politické elity v tom však vidí ohrožení bezpečnosti
představitelem globálních a multikulturních elit
hájili své občany, ne pražskou elitu zaprodanou bruselu
zrušily naše pravicové elity
sluníčková elita tímto svátkem opovrhuje
protidemokratické elity
občané a nikoli omezená skupinka vybraných elit
dosavadní elity se dostávají do defenzivy
prosté lůzy musí vládnout vyvolené elity
chtějí zachovat elitářskou oligarchickou nadvládu vyvolených
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snaží stávající elity zoufale nálepkovat
nikoliv názory dosavadních vládnoucích elit
slíbily občanům všechny polistopadové elity
se to nepozdávalo porevolučním elitám
hřebíček do rakve" stávajícím bruselským elitám
prováděly vládnoucí elity
zlodějské elity
bruselské politické elity
politické elity v tom případě přestaly ohánět demokracií
stávající politické elity, největší korupčníci
svět hroutí za potlesku evropských vládnoucích elit
stávající vítačské elity
zlikvidovaly ho později pražské a bratislavské elity
disidentské elity
revoluce ovšem brzy začaly prohrávat s elitami
prostým občanům elitami ukradeno
vyrovnání rozdílů mezi stranickou elitou a prostými lidmi
vyvolalo mezi pražskými intelektuálními elitami šok
vládu stranických elit, proti které se občané
hloupost stávajících evropských vládnoucích elit
diskuzi všech – nikoli vybraných elit
mainstreamové elity naopak opoziční názory dehonestují
prolhanost tvrzení evropských elit
válce s ruskem, kterou západní elity po léta připravovaly
čím nás tady naše elity krmí
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patos obyčejných aktivistů revoluce nevyhovoval elitám
evropské a světové politické elity, které jsou odpovědné za rozvrat
zvolen občany a ne samozvanými elitáři
představitelé elit a takzvané „pražské kavárny"
naše elity dostaly k absolutní moci
vládnoucí elity snaží před občany všemožně utajit
opozici proti americkým stranickým elitám
ukázalo současným elitám děsivou realitu
elity panikaří
konec vlády elit
odpor elit proti komukoli
mainstreamových elit
česká povaha nedovolí sáhnout elitám k násilným krajnostem
i předcházející elity si v listopadu 1989 mrtvého studenta
stávající elity doopravdy zešílely
stav našich ohrožených elit se bude jen zhoršovat
vyhraje nad vládou stranických elit
pozice našich elit výrazně oslabuje
přestávají být spokojeni s vládou stranických elit a žádají skutečnou demokracii
ukradly pražské disidentské elity
mocenských elit
disidentské elity
dodnes elity odmítají
prostým občanům elitami ukradeno
extrémních tendencích současných elitářů
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elitářský a namyšlený člověk
vládním politickým elitářům
zmoudření alespoň části německých vládnoucích elit
k tomu se elity dobírají až dnes
samozvané elity zpochybňují demokratický proces
takzvané elity
tzv. elitami
elitám se pochopitelně nelíbí naše přímá demokracie
nikoliv vládu samozvaných elit
jsme si vládu elit bez odpovědnosti vyzkoušeli
odvahu tvrdit, že elity se chovaly moudřeji než občané
ani moudrost elit
proti selhávání elit
elity odvolávat
rušit elitami přijaté zákony
zastupitelský systém nutí občany věřit elitám
elity jsou nuceny masy ohlupovat
svého advokáta proti elitám
části elit v zemi nelíbí
takzvaných elit
nejsem elitář
méně elitářská – pravda
nikoliv ve prospěch stranických elit a stranických oligarchií
elitář ve skutečném významu
elitář podle pražských sluníčkářů
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elitář je nekonečně zahleděný
z takzvaných elit
takzvanými elitami dokonale duševně vyprázdněn
pokud vládne elita
vládne úzká elita, která je občany nekontrovatelná
islamizace je plánem evropských politických elit
strachu evropských politických elit z názorů občanů
vítačské elity
elitám bohapusté lhaní a podvody
Martin Konvička
nejvyšší čas ukázat bruselským politickým elitám
jourová, lokajsky plní úkoly bruselsko-berlínských elit
současnou politickou eurounijní elitu, že to dopustila a nezvládá
jsou si navzájem světy "elit", a normálních lidí.
ve lžích a podrazech západních "elit", i v tuposti západního
o ústavě, ale nikoliv mezi elitami a politiky
je to tím, že naši elitáři nemají testosteron? nebyli na vojně
představitelé politických a akademických elit rezignovali
svým podlézáním masmédiím, elitám a útokům proti národním potřebám
ve snaze získat si migranty a elity na svou stranu levicovou stranou
byli naklonění patricijským elitám
část humanitní inteligence, většinu politických elit
mezi producenty a neproduktivními vrstvami – elitami i úpadkovými vrstvami.
politická elita ví, že nikdy nezíská vaši
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pokrytecké elity: dokud připrchlíci žili daleko od
z galerie "elity národa"
recept na dobro, no prostě elita
"politickým elitám", že většina občanů české republiky nehodlá předat vládu
Andrej Babiš
jsme schopný národ. jen nás řídí nemehla
gazdík hájí nemehla z minulých vlád
než vzpomínat na nemehla či, chcete-li, na minulé vlády
Proti vůli většiny
Tomi Okamura
proti vůli většiny
proti vůli občanů
na úkor pracující většiny
přes odpor ze strany spd a většiny občanů čr
odporu drtivé většiny obyvatel
zrazuje zájmy většiny občanů
vláda měla zastupovat zájmy většiny
monolog, který nijak nenarušují názory většiny občanů
vlády je přímo proti zájmům většiny občanů
že menšina respektuje rozhodnutí většiny. v naší společnosti jsou ale
nadřazována právům většiny
jsou nekompromisně popírána práva většiny
na řešení nespravedlností slušné pracující většin
proti vůli drtivé většiny občanů naší země
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proti vůli drtivé většiny obyvatel
dehonestuje názory drtivé většiny českých občanů
vymáhat svá vlastní pravidla na úkor většiny
místo hájení práva slušné a řádné většiny
těch, kdo naopak zastupují hlasy většiny občanů, dělají populisty
nejedná v souladu s přáním většiny občanů
nekompromisně hájit práva a bezpečnost slušné většiny
odporující rozumu i názoru drtivé většiny občanů
dochází k nevratným krokům poškozujícím zájmy většiny obyvatel
v příkrém rozporu s míněním naprosté většiny české společnosti
tedy v souladu s přáním většiny občanů, nikoliv v přímém rozporu
frustrace slušné pracující většiny pouze narůstá
proti domácí české většině
Martin Konvička
politickými neziskovkami vynucovaných výhod nad většinou
z menšin nadřazené a privilegované nad většinovou heterosexuální populací
peníze, které vytváří právě ta většina, na kterou tyto neziskovky útočí
Andrej Babiš
to si u nás nedovedu představit, něco takového by naši lidé neakceptovali
většina muslimská a belgičanům to nevadí, řekl bych, že nám by to vadilo

Lid
Tomio Okamura
respektujte moudrost lidu
to je prostě demokracie – vláda lidu
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ignoruje princip svrchovanosti lidu
porušuje svrchovanost lidu
asi patřím také k tomu lidu
nad názorem lidu ohrnuje nos
vláda lidu
strach europapalášů před narůstajícím hlasem lidu
země patří lidu
jsou na straně českého lidu nebo bruselu
by měla vycházet z vůle lidu
naplňuje vůli lidu
obživa idu byla co nejlevnější
západní vlády neslouží svému lidu
nerespektování demokratického referenda, kdy hlas lidu promluvil
demokracie – vláda lidu. vládě elit se říká jinak
je jasné, že lid v svých rukou moc nenese
pár týdnů se k moci dostal lid československé republiky
že, lid není schopen pochopit jejich postoje
že prostý lid nic nezmění
být také demokraciemi, kde vládne lid
s tím, co si přeje lid. říká jasně, že většina
skutečné demokracii se této moci může lid zřeknout ve prospěch zastupitelů
politici, kterým lid skutečně vyslovuje důvěru
političtí aktéři proti sobě staví „lid
ve skutečnosti nevládne lid
kde má kontrolu nad veškerou mocí lid
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Martin Konvička
nemohla smířit s tím, že lid nevolil ve volbách správně
což jí, ale polský lid vrátil ve volbách
polský lid tak dal jasně najevo
protože lid volí z jejich pohledu špatně
lid odpustí útlak, odpustí tyranii
co si o situaci myslí polský lid. a brzy tam mají volby
akademici opatrně připouštějí to, co lid neakademický "buranský" taknějak
pražské kavárny. patří tam spíš lidé druhé ligy, kteří se tím
Andrej Babiš
pokud by naši zemi řídili lidé, kteří to myslí s občany
režim, který ovládají nikým nevolení lidé bez veřejné kontroly
s námi by prohráli i slušní lidé v této zemi
je naše vláda opravdu horší? lidé si to nemyslí
vystoupí a pomůžou zvrátit postupně marasmus v česku
největší střet zájmů mají lidé této země s politiky

Občané
Martin Konvička
brání části občanů uznat
setkání s občany zmínil, že naši slovutní politici
občanstvím versus ovčanstvím
aby poslouchali názory občanů
jejich pohrdání občany
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Andrej Babiš
svoboda občanů, kteří překonali pomlouvačné kampaně
donuťme politiky, aby poslouchali názory občanů
proti zájmu všech občanů naší vlasti
jejich pohrdání občany
dlouhodobý výcvik v hlubokém pohrdání obyčejnými lidmi
stejně jako jejich pohrdání občany

Zrada
Tomio Okamura
velká zrada na našich voličích
bezskrupulní zradě všech ideálů 17. listopadu
zradili většinu občanů
opravdu zrada – čeští europoslanci opakovaně hlasují
hlasovali a zradili tak opět občany
bez souhlasu občanů v referendu je zradou zájmů české republiky
zradila většinu občanů
zradili tak opakovaně naše řádné občany
zradit občany
zradila naše občany
vládní zrada
politik zradil nebo zklamal své voliče
akt politické zrady
došlo k bezprecedentní zradě
zradu na voličích
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zrada voličů
zrada na našich občanech pokračuje
zradilo živnostníky
zradu národních zájmů
zradili tak opakovaně naše řádné občany
zrada občanů
zrada jako řemen
kdo zradí jednou, udělá to kdykoliv znovu
zradili mě
zradili i prezidenta
pak mne zradili
vlastní vládci zradili
neuvěřitelnou zradu na občanech
neskutečné zrady politických špiček
nejbrutálnější zrada nás
zradili svou zemi
zradu občanů této země
zradil své občany
po každých volbách zklame a zradí
šílená zrada pokračuje
fatální zrada
absolutně zradila zájmy
zradila naši suverenitu
už jednou zradili a podvedli
lidé, kteří zradili, nejsou přínos pro nikoho
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zrada a pokrytectví
hlasovala a zradila
politici zradili
když vás někdo zradí
tak tu zradu a puč udělá kdykoliv znova
zradila vláda vlastní občany
občany české republiky zradili
kdo dokáže zradit pro peníze
zradí kdykoliv znovu
zradí českou suverenitu
je to zrada
zradu českých zájmů
vláda svou zradou
zradila naše národní
zjevná zrada na občanech
zradila nejen občany
zradila svůj národ
zradily vlastní občany
zradili zájmy občanů a svých zemí
další zrada
zradili tak naše občany
zrada od nejbližších
zrada těch, kterým jste dopomohli do
ta zrada bolí
zrada a neschopnost současné vlády
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zradou na voličích
zradila tak občan
není to zrada
zrada sobotkovy vlády
definitivně zradila
zradili tak naše občany
zradili republiku
zradili tak občany
zradili naší republiku
tihle zradili
je na místě použít slovo „zrada"
zradit program
zradili mě
zrada na voličích
protestuji proti zradě
kdo vás jednou podrazí a zradí
velkou zradu na voličích
zradu voličů
zradilo principy
zradila svůj původ
zradili tyto strany
zradu vašich voličů
tolikrát zradili a podvedli
Martin Konvička
podělal v politice co mohl: zradil přirozené spojence, ohrozil bezpečnost
21

za zradu, ovšem, dostane od merkelbáby
zradit zahraniční spojence
zradit visegrádskou čtyřku a podpořit migrantské kvóty
čím dál víc lidí, zklamaných zradou či slabostí západu
vidíme, že hujer-islámofilní-obecný nemá problém zradit cokoli
zrada potenciálních spojenců je to nejhorší
"západ" zradil evropskou myšlenku a dáví se ve
zradily všechny své deklarované zásady
zradili své zásady, tudíž nevěřím
usa zradily všechny své principy
považujeme za zradu českých národních zájmů
Andrej Babiš
zrady, kterou na mě po třech letech společného vládnutí nachystal
Zrádce
Tomio Okamura
zrádné vlády
ostudné kampaně zrádců a zaprodanců
kdo je tady vlastně zrádce
zrádců národa
zrádce těchto hodnot
odpustil už zrádcům, kteří ho o prezidentský
všichni rychle spojit, abychom těmto zrádcům zabránili devastovat naší republiku
nejsem zrádce ani přeběhlík
nejsem přeběhlík ani zrádce
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naivkové, hlupáci, zrádci nebo zaprodanci v naší vrcholové politice
Martin Konvička
za jeho zrádné služby, nabídne pohodlné korýtko s
nelze označit jinak, než za zrádný xindl
však houdek v hate-free funguje jako zrádce české homosexuální komunity
slova: dobroseři, kozomrd, zrádce
neseriozní“, následovat bude“ zrádce“, no a nakonec,

Vlastizrádný
Tomio Okamura
vlastizrádná a odnárodněná politika
vlastizrádná vláda
to je otázka na zmíněné vlastizrádce
vláda servilně a vlastizrádně kývla
zločince či vlastizrádce odstaví
vlastizrádci jako premiér
vlastizrádně odsouhlasila
vlastizrádná česká vláda
vlastizrádných českých a evropských politiků
vlastizrádci včetně naší vlády
vlastizrádnou politiku
nevolte vlastizrádce
vlastizrádného jednání
vlastizrádných neziskovek
skvěle placené vlastizrádce
parlament, zbavený všech alkoholiků, vlastizrádců
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vlastizrádné a servilní české vlády
jednání vlády je extrémní a vlastizrádné
vlastizrádné a v mnohých směrech kriminální jednání
Martin Konvička
to doby, kdy se za vlastizradu .... však víme
zesnulý kard. vlk byl vlastizrádce, neomarxista nebo kolaborant s islámem

Zkorumpovaný
Tomio Okamura
zkorumpovaní a nedemokratičtí politici
evropské vlády jsou natolik slabé, zkorumpované
za pomoci zkorumpovaných nebo hloupých politiků
přehlasovat v referendech zkorumpované politiky
zkorumpovaní politici a největší tuneláři
zkorumpované a hloupé politology
zkorumpovanému systému
starými zkorumpovanými stranami
zkorumpovaným partajím
hloupé a zkorumpované politické elitě
zkorumpovanými elitami
zkorumpovaní a neschopní politici
zkorumpovanost) euroúředníků
zkorumpovatelnými politiky
zkorumpovatelné politiky
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zkorumpovatelnými politiky
zkorumpování politici
zkorumpované politiky
zkorumpovanému režimu
Martin Konvička
oligarchického režimu, přiklání opět ke zkorumpované straně
Andrej Babiš
fakt naštval na naši zkorumpovanou politickou scénu a vstoupil do politiky
mých zkušeností je to klientelistická a zkorumpovaná parta lidí
zkorumpovaných politiků
poslední pokus porazit tento zkorumpovaný systém tradičních stran
zkorumpovaný stát je na nic
u nás vládne právo a ne zkorumpovaní politici
rezort zdravotnictví stále ovládá zkorumpovaná parta kolem marka šnajdra
vyzývám hejtmany čssd, aby nebyli zkorumpovaní
Nedemokratické
Tomio Okamura
nedemokratický diktát
nedemokraticky ovlivňují názory voličů
nedemokratický zkorumpovaný polofašistický systém
nedemokratičtí politici
nedemokratický, že potlačuje svobodu
nedemokratické metody
nedemokratické je také pravidlo uzavíracích klauzulí
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nedemokratickou podstatou eu
nedemokratickým praktikám
diktátorsky a nedemokraticky
absurdně nedemokratičtí
neuvěřitelně nedemokraticky
celá tato vláda postupuje neuvěřitelně nedemokratickým způsobem
převládne cizí nepřátelská a nedemokratická kultura
obhájit si své nedemokratické chování
stejně jako nějaká diktatura, úplně nedemokraticky
nedemokratické metody
nedemokratické procesy
nedemokratickými prostředky
na rovině s jakýmkoli jiným nedemokratickým režimem
nedemokratičnost politického systému v české republice
názory, které jsou nedemokratické
bez mandátu od občanů je nejen nedemokratické
manipulace veřejným míněním jako další nedemokratická fáze boje
nedemokratické, xenofobní
volby za stávajících nedemokratických pravidel
nedemokratičtí političtí
ješitného a nedemokratického uskupení
žijí v umělém nedemokratickém
nedemokratického systému vlády stranických elit
skoncovat se současným nedemokratickým režimem, který ovládá stranická oligarchie
je nedemokratické, jelikož znemožňuje rovnocennou soutěž
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Korupčník
Tomio Okamura
ale dopadl by na tuneláře a korupčníky. slušní lidé by se neměli
odstavit od koryt politické korupčníky
korupční klientelistické a zprofanované tradiční partajnické elity
strany otevřeně hájící tuneláře a korupčníky
neuhájil právo proti podvodníkům a korupčníkům
k moci může dostat korupčník
všechny korupčníky a zloděje trestat
vlastizrádců, eurofilů, korupčníků
ne v zájmu lobbistů nebo korupčníků
naše země zůstane dál pod nadvládou korupčníků
chcete-li skoncovat se všemi korupčníky
nemají vládnout političtí šíbrové, korupčníci
vymést zloděje a korupčníky
stopku všem zlodějům a korupčníkům
je prostě korupčník
Andrej Babiš
hejtmani čssd řídí kraje od roku 2008. bohužel špatně. jejich korupční historie je opravdu boh
atá
není takový soud na světě, aby mě donutil omluvit se největšímu symbolu korupce a největší
mu korupčníkovi po revoluci
čtyřiadvacet let je naše země spravována amatéry a korupčníky
Korupce
Tomio Okamura
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o korupci narůstající ve státní správě a byrokracii
urychleně začali šetřit možnou korupci
dalším příkladem korupce nebo totální neschopnosti
nadále pokračuje korupce
důkaz tolerované politické korupce
uvidíte, jak nám raketově klesne korupce
tyto dotace jsou předmětem korupce
pseudořešení naopak pomáhají lépe korupci maskovat
to povazuju nejen za korupci, ale rovnou za podvratnou protistátní
protože z krádeží, korupce a podvodů žili různí političtí exponenti
absolutní neschopnosti agentur nebo politickou korupcí
korupce, amatérismus, pochybení
problémem je korupce, kdy značná část z dotací
tvrdý boj se zloději a s korupcí
dotace nastartovaly obrovskou vlnu korupce
proti korupci ve veřejném sektoru
proti korupci a proti diktátu bruselu
politická korupce, mafiánské metody a arogance
samotný plán je směsicí hlouposti a korupce
různé formy takové "korupce" jsou páteří našeho politického systému
nebo to lze prostě označit slovem korupce
je příkladem politické korupce
bráním se politické hlouposti a politické korupci
prokazatelně podporuje korupci
neřeší exekuce, korupci
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strany následně skutečně dovolí, abychom korupci důsledně šetřili
stranických klik s sebou samozřejmě nese korupci a zneužívání moci
systému dotací, které jsou zdrojem korupce a plýtvání
a také našeho, rozkrádání, korupce
nebýt korupce bývalých politiků které trvala několik let
otevřenou českou republiku bez korupce
kdyby u nás nebyla korupce, tak máme dost peněz
zastavte bordel a korupci
nehorázná korupce panuje u nás
zločinec bárta byl souzen za korupci
nikoli bordel a korupci, která panuje dnes
z toho pak pramení korupce. nejenže vlády padají každou chvíli
dnes se také už korupce odehrává jinak
politickoekonomická propojení a korupce
s varováním, že tu máme korupci
protonové centrum je typickým případem korupce
je typický případ dlouhodobé a řízené korupce
kdyby nebylo plýtvání a korupce, peníze by byly
obohacování kmotrovských stranických mafií.
korupci a rozkrádání veřejných prostředků
boj s korupcí a kmotry
čelit od ostatních stran vydírání, korupci
obohacování kmotrovských stranických mafií. za korupci
je sám zdrojem a důvodem korupce, ekonomických a politických krizí
slibovali boj s korupcí a pak se vesele vzájemně upláceli
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kalouskovým kumpánem – pro korupci
domlouval na příkaz nečase – korupci
lidé podezřelí z korupce a tunelování
exposlanců ods neznamená, že ke korupci za veřejné peníze nedošlo
Martin Konvička
proti představitelce politické korupce, oligarchie a úpadku spojených států
Andrej Babiš
korupce. šíří se jak zhoubná nemoc
nebýt korupce, nebyl bych v politice
kdyby korupce nebyla, to by bylo krásné
korupce rozežírá ekonomiku
ž mají dost korupce a starých pořádků
každý rok mizely díky korupci minulých vlád
jak zatočit s korupcí
právě v krajích je teď nejvíc korupce. potřebujeme to vymést
aby kraje hospodařily transparentně, bez korupce a klientelismu
kde politika není postavená na korupci
za každou cenu udržet netransparentnost a korupci v systému českého zdravotnictví
českého zdravotnictví, která je protkaná korupcí a úplatky
bojoval s korupcí nejen v politice
nad vyšetřováním korupce se zavřela voda
by tenhle náš klíčový zákon proti korupci vykastrovali
bojoval s politickou korupcí
pokud opozice bude podporovat podvodníky a korupci
že mě kritizuje tenhle symbol korupce
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Oklamat
Tomio Okamura
aby byla veřejnost oklamána a podvedena
lidé se však oklamat nenechali
nenechte se znovu oklamat
aby křesťany oklamali
když se toto oklamání muslimům povede
cíleně oklamáváni a manipulováni
oklamat neinformovaného občana
oklamat občany
o vstupu do eu byli oklamáni
se vás snaží oklamat
Hanebný
Tomio Okamura
hanba pro všechny parlamentní strany
hanba stran napříč politickým spektrem
že je hanba nefackuje
eu a nato hanebně selhaly
hanebné selhání premiéra
hanebně selhal
vláda hanebně kapitulovala
sobotka bude mít v učebnicích nečestnou prioritu politika
Martin Konvička
jedna z největších hanebností "vyspělé západní evropy"
Podvést
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Tomio Okamura
s cílem zase podvést občany
že se vás někdo pokusil takto | podvést
obyčejných lidí, podrazit je a | podvést
bylo podvedeno a obelháno desetitisíce lidí
začínají cítit, že jsou podvedeni
zase podvedete občany
občané se cítí podvedeni
když je politik podvede
veřejnost oklamána a podvedena. lidé se však oklamat nenechali
při volbě splést, být podvedeni
své voliče podvedl
podvede nebo okrade voliče
okraden či podveden
voliče podvedli
podvede voliče
své voliče totiž podvedla
voliče sprostě podvedli
Andrej Babiš
je namířena proti těm, kdo podvádějí, neplatí daně a okrádají nás
navíc tenhle podvod na vás na voličích
podvod na voliče
podvod na vás na voličích
Establishment
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Tomio Okamura
k hnutí, které establishment dehonestuje a ostrakizuje
neschopností či všehoschopností současného politického | establishmentu
odstřihne stávající establishment od moci
stávající establishment si nepřeje, aby měl vliv
odmítáme spolupracovat se stranami dosavadního establishmentu
někteří zástupci stran dosavadního establishmentu prozřeli

Martin Konvička
establishment se jej bojí víc a víc
jejich největší zločin! to jim establishment, neboli "navoněná lůza"
po volbách? jak budou naši establishmentový politici mluvit po volbách?
příliš spjata se současným establishmentem a nereprezentuje dostatečně
co jsou proti sluníčkovému globálnímu establishmentu
i donald byli a jsou proti establishmentu. no kdo ví?
v tuposti západního mediálního a akademického establišmentu
pokud se západní establišment čím dál častěji uchyluje k podvodům
"vlastně byla linie části západního establišmentu - spíš toho okolo byznysu
slovenský establišment si bude muset vybrat
odpověď establišmentu na džihád v berlíně?
"krvi" těch, kdo establišmentu nebaští jeho lži i s navijákem
hujerský politický establišment netuší, co dál
celému establišmentu šlape na paty marine le pen
akademicko-kulturní establišment, takzvaní pravdoláskyplníci či "vzdělané
by konvička někdy někoho zrepresoval. establišment, jakož i šedá zóna
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je oblíbený klacek na lidi mimo establišment
zda se establišment řvoucí směrem ven o populismu nedopouští
ne-myšlení, k němuž dospěl evropský establišment ve svém myšlenkovém zahnívání
Zaprodaný
zaprodaná česká vláda
zaprodaných politiků
zaprodanou vládu
politici zaprodaní
politiky a strany, které zaprodaly vlastní zemi
politiky, kteří se zjevně zaprodali
Martin Konvička
psycholog oblíbený pražskou kavárnou, který zaprodal svou duši grantům eu a euroelitám
to je taková sonda do duše zaprodancovy

Vytváření jazykových stereotypů z konkrétních osob nebo společenských
skupin
Pražská kavárna
Tomio Okamura
pražská kavárna ještě vybírá nejsilnějšího kandidáta
v současnosti se jí říká „kavárna"
zpoza oken pražské kavárničky pro elitní synky
lidská práva mají nejen intelektuálové z pražské kavárničky
samozvaná intelektuální vrstva, v současnosti se jí říká „kavárna
eurofašisty, psychovítače, pány a dámy z pražské kavárny
protože je chrání před těmi ,,zmetky z prahy“ a před ,,kavárnou“ a, ,bruselem“?
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fašizující tendence pod taktovkou takzvané „pražské kavárny
fašizující tendence tady čím dál víc sílí od pražské kavárny
kam jsme se dostali s tzv. pravdoláskaři, pražskou kavárnou, tzv. elitami
fašizující a extrémní tendence politiků a novinářů kolem tzv. "pražské kavárny
sobotkové, dienstbierové, pelikánové, redaktoři a vedení české televize a českého rozhlasu a
další představitelé elit a takzvané „pražské kavárny
sdružených pod prapory tzv. pražské kavárny
těží proto může kohokoli oslovit - když pomineme kus pražské <kavárny
nebyly to žádné kavárenské feministky, byly to prosté dobré matky
když to bude někdo z "pražské kavárny", tak co nejvíce liberální společnost otevřená všem mi
grantům světa
druhá polovina národa si odplivává výhradně přede mnou a odsedává si ode mne ve svých kav
árnách
a pochopí to snad i kavárenský intelektuál
nemám čas číst výlevy každého kavárenského intelektuála
proč se tito kavárenští obhájci lidských práv bojí skutečné demokracie
Martin Konvička
sice to kavárnu nepotěší, ale je to dobrá zpráva
mu někdo veřejně přál, aby umřel. kavárně je to, ale jedno
navzájem pořád na ruku... spojené kavárny & islámské sviňárny
sluníčkovým liberálem a čekat velkou kavárenskou lásku
abych ilustroval jak strašně je "kavárna" mimo
byla záplava až neuvěřitelně nenávistných reakcí z pražské kavárny
lidový psycholog oblíbený pražskou kavárnou, který zaprodal svou duši grantům eu a
jsou povětšinou zbabělci, takže útočí maximálně od kavárenského stolu na internetu, kde sedí
celý den
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a na svůj pitomý kavárenský "feminismus", hledají vinu v západní
byla za to adorovaná "kavárnami" celého světa, václav havel z ní
představa, že svět je washingtonská kavárna nebo davoský konferenční sál - a nic navíc
kavárna udělá velké "přimknutí k berlínu"
ale jen svých zelenorudých kamarádů ve vídeňských kavárnách
ne každý intelektuál patří do pražské kavárny. patří tam spíš lidé druhé ligy
když si maloměstská kavárna hraje na pražskou kavárnu
národ, než jaký nám neustále podsouvá "kavárna"
varšavská kavárna
vládnutí redaktorských klak a jejich kavárenských přátel
kteří by podle teoretiků "kavárny" měli toho strašného konvičku nenávidět.
dokud jsi islám kritizoval jen od kavárenského stolu, podporoval jsem tě
no z toho musí kavárna pěnit víc než jejich fair - trade kapučíno
Sluníčkář
Tomio Okamura
sluníčkářská média
větší ostuda je, že dnešní sluníčková elita tímto svátkem opovrhuje
sobotkovi a dalším podobným politikům, sluníčkářům a jiným „vítačům"
podle pražských sluníčkářů je však ještě
pojmenujme konečně věci pravými jmény bez sluníčkářského blouznění
amerikofilní sluníčkáři jako je schwarzenberg, dienstbier
sluníčkáři
takzvaní sluníčkáři
naši sluníčkáři v čele s vládou
naši sluníčkáři - gay paráda je první cíl
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sluníčka či pravdoláskaře - kteří ochotně přistoupí
různých multikulti aktivistů a sluníčkářů. všichni tito lidé jsou přímými
až nějaký sluníčkář zmíní dotace
Martin Konvička
že nikde v médiích není psáno o potyčce sluníček s policií
slunka v akci
muslimka je muslimka stejně, kdežto každá sluníčkářka sluníčkuje jinak
v jednom mají slunčata obhajující islám pravdu
soudit dnešní sluníčkové soudy göringa, franka, kaltenbrunnera
přidají se tak na stranu sluníček a neomarxistů
budu ještě drsnější než ty sluníčka, zelení, neomarxisté
to, že jsou to sluníčka, zelení, neomarxisté, to už víme
sluníčka to chápou jinak
sluníčka proti afd (video) týden po volbách
ne za sluníčkování, ne za politiku, ale za totální
okresní slunka z perly
obviňování z kariérismu až po válení se vykazované sluníčkářky
žili jako předtím. lenivě, tolerantně, sluníčkově, v očekávání
že to děláme i kvůli mladistvě zmateným sluníčkovým klučinům, s nimiž by se islám nemazal
ze sluníčkového tábora začínají vylézat zrůdy, které nám tvrdí
musí vědět, že jeho sluníčkoví kámoši a kámošky jsou blbí, nebo koupení
sepsalo petici, jako by to byli všechno sluníčka!
a taky odhaluje základní slabinu sluníčkového vidění světa
sluníčkáření jako neopuritánský fašismus
a tak mi tak nějak docvaklo, proč slunčatům tak strašně vadí zeman
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koncept "evropy sluníčkové" skončí bouřemi a hromadami mrtvol
ne nadarmo se sluníčkovému dobroserství též říká neomarxismus
naopak jsme realisté „ahoj sluníčkáři!“ pozdravil pak své příznivce šádí shanaáh
no tak sluníčkáři asi budeme
asi budeme, no, kdo nemá rád sluníčko, ať už na obloze nebo v duši
shrnutí "sluníčkových" argumentů na plátku svobodné forum
naprostý amatér, rozený pacifista, skoro "sluníčko"...
a o všechny se postarají sluníčka z celé evropy
ve srovnání se "sluníčky" zaujme jednak víc starších lidí, což
škaredší ani hezčí, než děvčata z demonstrací sluníčkových
proč policisté na antiislámských demonstracích zasahují proti "sluníčkářům
že to jsou sluníčkáři, ne řečníci a demonstranti, kdo pokřikují
si pokoj a nedají, co na to sluníčka?
to by mě zajímalo jaká sluníčka z eu tohle platí?
sluníčka z osn se můžou zbláznit
se chtělo, tak by to šlo i sluníčkům k vzteku
zatímco se národ bavil masakrováním sluníček u jílkové
prostě sluníčkující
slunka ozdobila universitu
co sluníčkového říšského protektora
věnováno epickému výkonu plzeňského slunčkářského guru
a už od začátku je jasné, že sluníčka sou kokoti
jste zlí... jak to těm sluníčkům můžete dělat
se někteří mí kolegové snaží vyrovnat ve „sluníčkářtví“ svým kolegům z uk
zejména mezi zelenými, jakož i dalšími odrůdami sluníčkářů
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sluníčka z toho byla nešťastná
sluníčkář "j.x.d., přijal pozvání do debaty
tak milá sluníčka, jak nás asi může obohatit tahle nelidská
v boji proti židům, stejně jako dnes sluníčky milovaní tibeťané
není náhoda, že sluníčka milují islám a tibet, jak islamisté
jeden z transparentů ze "sluníčkové" antidemonstrace
sluníčka to poměrně dlouho tajila, ale už prozradila
řvou samozřejmě sluníčka, a hlavně ty z famu
je to multikulturní sluníčkové zombie, nepodařený experiment
těch pár vysoko postavených "sluníček", kteří by myšlení možná byli schopni
a po usa, kde je centrum současné sluníčkové úderky
s nějákou českou sluníčkářkou žijící v barceloně po telefonu o tom
spěchají na pomoc těm zm * dům sluníčkové britské žurnalistky
sluníčkářů, zelených, eurohujerů a islámofilních dylinek
paradox sluníčkové doby: v čele průvodu proti wildersovi kráčí
sluníčka zelený vegetariánský a veganský, taky nemají rádi
sluníčková v.kolona v polsku, eurohujeři všeho druhu a
ale těžko by pak mohla být zase tím sluníčkovým liberálem
to zajímavé, co by na to naše sluníčka řekla, ale zjevně by to jen vyvolalo
75 lety, by ho za to německá sluníčka
tak jim říkají slečny sluníčkové
barborka má prostě to srdíčko, sluníčko naše... má oblíbená moderátorka čt
pak je to buď muslo, nebo sluníčko nebo idiot
většina lidí tam jsou tzv. "sluníčka"
německá sluníčka
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v rámci boje za "sluníčkovej ráj", plnej kamenování holek, házení
homosexuálů ze střech a upalování politických oponentů, sluníčkovej ráj
o sluníčkářkách
mladá sluníčka ve své líhni
vším tím sluníčkováním, blokováním, tancováním proti nenávisti a pliváním
pratáta všech sluníček
z jakési dnešní sluníčkové akce
co jsou proti sluníčkovému globálnímu establishmentu radost a slavili
lidi (až na pár sluníček>) začínají být fakt naštvaní
naše sluníčka - pravdoláska jsou povětšinou zbabělci
v té sluníčkové zemi vážný průšvih
zkusím chvíli myslet jako sluníčko
by měl wilders prosadit i zákaz pobytu cizích sluníček na území holandska
"staré eu" je sluníčka cenzurují, pokutují, umlčují
v trumpově americe se sluníčka akorát tak ztrapňují
jak říkají slunčata "žádní tady nejsou"
sluníčka se ani nestydí
kanaďani si holt zvolili sluníčkového multikulturalistu
tak jestli tohle byla od začátku slunčí p.r., tak klobouk dolů před ďáblem
to německý slunka, jsou radikálové
dvě nejdebilnější výmluvy sluníčklových debilů
ono se to sluníčkaří, když vás za to ti blbci platí
udávané sluníčky za příklad
"sluníčka" prostě hrát fér nebudou
sluníčka hrát fér nebudou - a to nikdy
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svět vyvíjel, tak, aby se slovy sluníček: "nakonec měli všichni rádi"
sluníčka v sále mu za to samozřejmě zatleskali
sluníčka, zelení, rudí, anarchisté, muslimové
takže si sluníčka už nedovolí s hlasy manipulovat
zpráva o sluníčkové toleranci
pokud někoho hofer děsí jsou to sluníčka jako je durnová
chápu, že je to pro čt a sluníčka jako je durnová problém
tak se mu sluníčka a pravdoláska smála
německé sluníčkové suity feťáků, deviantů a euroislámofilů
protest sluníček & ilegálních imigrantů
švédská sluníčka & ilegální imigranti požadují
sluníčkoví muslimové v indonésii požadují
sluníčkách a jejich sebevražedných tendencích, které ohrožují nás
sluníčka proti trumpovi
odsluníčkovávat sluníčkářky
Vítač
Tomio Okamura
vítačské neziskovky
milovníkům islámské ideologie a vítačům migrantů
mnoha lidem spát. euro-globalisté, vítači migrantů, multikulturalisté
bruselisté a vítači migrantů bojují o všechno
tady státem financovaná multikulturní centra, vítače migrantů
vítači migrantů, multikulti aktivisti
bruselisté a vítači migrantů bojují o všechno
většinu roku zatím u vlády stávající vítačské elity
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máme zde tzv. „vítačské" neziskovky placené z norských a
politikům, sluníčkářům a jiným „vítačům"
vítačské neziskové organizace a vedení evropské unie
aby stejné prozření potkalo i naše vítače i bez nutnosti zažít zkušenosti
blouznění státem placených vítačů v našich médiích, se migranti
Martin Konvička
učitelka se snaží dětem vnutit vítačskou ideologii
jako vzkaz pro šílenou kancléřku vítačů angelu merkel!
anna šabatová, pofesionální vítačka faltová, ministryně valachová,
jourové jedna z největších "vítaček"
na mírnou obhajobu "vítačů" se musí uznat
váňa, poslanec za stranu vítačů
za jednoho z hlavních rakouských vítačů. zelenorudá internacionála nakonec nezazpívala
postavila berlínu, merkelové a vítačům a to i přes to
sílu těch cca 20 "vítačů" a snaží se shodit
Pravdoláskař
Tomio Okamura
tendencích současných elitářů a tzv. pravdoláskařů
multikulti aktivistů a různých "pravdoláskařů"
jsme se dostali s tzv. pravdoláskaři, pražskou kavárnou, tzv.
je nemilosrdně médii, takzvanými pravdoláskaři či pracovníky vládou placených tzv.
je to projev extrémizace tzv. pravdoláskařů, kteří v odporu vůči prezidentovi
je však jiná- tzv. pravdoláskaři bohužel dospěli do bodu nenávisti a
v současnosti označených jako sluníčka či pravdoláskaře
většina politiků a takzvaných pravdoláskařů
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to naše pravdoláskařské politiky na americké ambasádě jistě nepochválí
naši multikulti politici a pravdoláskařští aktivisti
i když by si to asi pravdoláskaři a vládní koalice přáli. vidím
naši multi-kulti politici, pravdoláskaři společně se zmanipulovanými
našich daní poteče do peněženek těchto pravdoláskařských organizací
multikulti pravdoláskaři dehonestovali a poplivali
islám a „multikulti pravdoláskaři"
multikulti pravdoláskaři typu schwarzenberga, dienstbiera, halíka
multikulti pravdoláskaři, kteří by nejradši sem nastěhovali
média a někteří pravdoláskařští politici nás přitom na jaře kvůli
Martin Konvička
naše sluníčka - pravdoláska jsou povětšinou zbabělci
familie pravdolásky prostě umí!
já musím konstatovat, že pravdoláskyplníci jsou úplní impotentní chudáci
tak se mu sluníčka a pravdoláska smála
akademicko-kulturní establišment, takzvaní pravdoláskyplníci či" vzdělané vrstvy"
horší to s pravdoláskou už být nemůže
Pseudointelektuál
Tomio Okamura
kavárenské pseudointelektuály
plebejský pseudointelektuál
pseudointelektuálů se samozvaným patentem na rozum
pseudointelektuálové budou strážit lidská práva agresorů
podle našich elitních politiků, pseudointelektuálů a zmanipulovaných médií
z obav a pomluv pseudointelektuálů
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pseudointelektuály a politicky korektními politiky
takzvaných pseudointelektuálů
takzvaným intelektuálním elitám
intelektuálně diskvalifikovaný člověk
tristní intelektuální a politické neschopnosti
je umělec nebo intelektuál schopen dělat reálnou praktickou politiku
kdy tu naši pivní kulturu intelektuálové poplivávali
samozvaná intelektuální vrstva
samozvaní intelektuálové
z opětovných intelektuálních selhání
komentovat výtvory téhle intelektuální podúrovně
který intelektuálové nazývají politická nekorektnost
veřejností nezbortila legenda o kulturním, intelektuálním disidentovi
je fakt, který by ani intelektuál neměl pominut
které tito pseudo intelektuálové označují za extrémisty
nemám čas číst výlevy každého kavárenského intelektuála
a pochopí to snad i kavárenský intelektuál
by měli našim intelektuálům a elitám vysvětlit
tak jste onálepkován českými médii a intelektuály jako extremista
romská intelektuální elita pak dokonce klesla tak hluboko
ro romské intelektuály je romská žena s jiným názorem
pro české intelektuály je okamura populistický blb
kde nacházíte zdroj pro své intelektuální elitářství
naopak tím čestným a miláčkem intelektuálů je miliardář schwarzenberg
z šeptandy a spekulací svých blízkých intelektuálů
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nebo se bojí médií ovládaných intelektuály
intelektuální prostituti
Martin Konvička
přiškrtilo, takže tento "pseudointelektuální lumpenproletariát
většinu toho protibělošského běsnění obstarávají bohatí bílí intelektuálové
je holt údělem intelektuála pochybovat - a údělem služebného intošidla papouškovat
islám - poslední stádium vývoje českého intelektuála
nenávistí. přesně, jak psal o amerických intelektuálech
islámem a jsou z toho doživotně poznamenány. intelektuálovi je to - jedno
v mediálních vystoupeních metají koláž asociací s proměnlivou intelektuální hodnotou, kterou
vydávají za renesanční vzdělání
zrno jsou všichni intelektuálové, co pohrdají "plebsem"
od toho jsou tady intelektuálové jeho zrna
intelektuální impotenci. přiznání se cení!
když jsem prokoukl problém těchhle splašených muslofilních intelektuálech
islámofilní intelektuál
intelektuálně poctivý islámofil
obecná pošahanost, typická třeba pro levicové intelektuály
že je chytrý, čestný nebo intelektuálně poctivý. jeden naprosto blbý docent
i když intelektuálně o třicet pater níže a rétoricky mnohem agresivněji
totálního intelektuálního selhání
hrozně si hraje na intelektuála, jenže po něm neštěkl ani pes a
co jsem našel. jakoby intelektuální rozbor mého "nevědectví"
ukazuje celou bídu "intelektuálních" sympatizantů s islámem
Muslim
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Tomio Okamura
kde nejsou problémy s muslimy. nemám tu muslimská ghetta
prosté občany před barbarskými útoky muslimských fanatiků neochrání
muslimská kolonizace evropy
muslimských kolonistů z afriky
muslimským kolonizátorům
válka muslimů o světovou nadvládu nikdy neskončila
k dobytí evropy muslimy se otevřeně hlásí
muslimští teroristé
věrní a poslušní muslimové, pečlivě dbající všech rozkazů
masová migrace nepřizpůsobivých muslimských migrantů
neznámé a neidentifikované muslimy do evropy po statisících
které si muslimové vymáhají svým nekonečným ukřivděnectvím
muslimskou agresí
muslimský teror
poloviční lež, že každý muslim není terorista?
kolonizace evropy muslimy
že s nacisty ani s muslimy nelze uzavřít mír
existence páté kolony muslimského obyvatelstva ve francii
muslimové ve francii v mešitách vyzývají
moderní historie ukázala, že muslimové podporu a pomoc nikdy neoplácí
a stejně se nakonec tihle muslimští teroristé stvoření američany
jsme ve válce s muslimským terorem
u nás usadí deset dvacet muslimů, že tím to skončí
invazí muslimů
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jasným důkazem spojení přistěhovalectví z muslimských zemí s terorem
nastěhovává muslimské migranty, kteří obtěžují
aby se politici postavili muslimskému diktátu v evropě
a muže v boji proti muslimskému fanatismu
jasně, pokud tady nechceme muslimský teror, tak tady nemůžeme
že muslimové, kteří se neumí přizpůsobit
atentátů, které na něj muslimové chystali
snadno nalézají teroristé útočiště v muslimských enklávách

Martin Konvička
kořen toho zla leží u těch katedrových muslimů co nosí evropské obleky
vyhrožování muslimskou komunitou, sledovačky
a neříkali náhodou v čt, že muslimové nemají s terorismem
muslimský starosta londýna, muslimský starosta birminghamu. jdou na to chytře
zvláštní zacházení s muslimskými pacienty
"zvláštní zacházení" zahrnuje výhody pro muslimy
implicitně se tím vlastně přiznává, že muslimský pacient je něco jiného, než jiný pacient..."
předpokládá, že ti sekularizující muslimové mají na vývoj islámu nějaký vliv
wilders prý přehání a muslimové, za to vlastně nemůžou, je to...
muslim z kosova útočil
mohli by rovnou rozdávat muslimům nabroušené sekery, klíče od kamionů a zbraně..."
nicméně ten muslim to udělal, a německá policie to potvrdila
kdy je šikanováno muslimskýma výrostkama. ten boj bude ještě krutej
v případě nekompatibility osob s muslimskými kořeny s modernitou
ilegální imigranty z muslimských zemí označuje za oběti
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co si přejí muslimští propagandisté
muslimové - které máme akceptovat - jsou totiž krajně
že největšími oběťmi islámu jsou - samotní muslimové. prosím, zdržte se agresívních koment
ářů
svobodu ženám a gayům, nebo vycházet vstříc muslimům. obojí najednou nejde
neexistují "umírněný muslim" nebo "umírněný islám"
na krymu žije muslimská menšina - sice snad pokojná, ale radikalizovatelná
dobrý muslim nesmí být tolerantní k homosexuálům, naopak je
na základě nekompatibility muslimské (= islámské) kultury a kultury zdejší
sluníčka, zelení, rudí, anarchisté, muslimové, lgbt komunita ti všichni
a žena má pro toho dobrého muslima zcela nerovnou cenu jedné poloviny muže
zelené, socialisty, komunisty, anarchisty, muslimy, neziskovky, lgbt komunitu atd
teroristická organizace muslimské bratrstvo, je i členem muslimské organizace, která sdružuje
nemuslimské francouze
řešit kriminalitu v muslimských ghettech
sluníčkoví muslimové
deprivovaným muslimem
na ně zaútočil dav mírumilovných muslimů
podporuje jak gaye, tak muslimy, kteří jsou povinni je ve jménu své
jenom muslima. to trochu smrdí, ne?
nezná muslimské rituály
veřejně prohlásil, že už mě nebaví odmuslimovávat muslimky
každá muslimka je muslimka stejně, kdežto každá sluníčkářka sluníčkuje
a muslimové a muslimky, včetně chuděrek konvertitek s mozky vymytými strachem...
muslimky do plynu
odpadlíky, pochybovače, umírněnce a "špatné muslimy"
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muslim nemá kvůli islámu žádnou čest
hodnej muslimek
a kakaově muslimskou evropou. islámský genderový apartheid
kde je hodně muslimů, tam útočit budou, a basta
muslimidla
v "evoluci muslimky" každá konvertitka začala jako
protože po nich ani pes neštěkne, natož muslim
katedrové feministky pokládají muslimský oděv za obranu před dehumanizací sexuality
jako vtělení zla, před nímž se mohou muslimové ubránit jen tím, že se islámu zbaví
legitimitu represivních opatření vůči muslimům, respektive uprchlíkům
něco vám prozradím, ale psst: umírněné muslimky šátek nenosí
ona indonésie byla ještě nedávno "vzorová umírněná muslimská země"
kterou v německu platí všichni věřící kromě muslimů
sňatkový apartheid, nerovná práva muslimky a nemuslimky s ohledem na sňatky s nemuslimy
nepřipusťme invazi muslimů do české republiky
takto divokou reakci jsem naposled viděl nikoli od muslimů (ti mlčky skřípou zuby, asi)
muslimské gangy specializované na sexuální zotročování britských školaček
ještě by mohli psát, že se tady muslimské dcerky spouštějí s nevěřícími
chce muslimy zbavit jejich antropologické podstaty
že islám je mír a zlí evropané muslimům ubližují
totální kraviny, že evropští muslimové s těma útokama nesouhlasí
procesy s členy muslimských znásilňovacích gangů
vysvětluje, že něco takového by "dobří muslimové" rozhodně neudělali
muslimském zotročování evropanů
se bude trápit a ostatní muslimové jej nebudou brát vážně
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toho chudáčka muslima zatkli neprávem
být muslimkou, kterou ponižují, znásilňují, kamenují
je muslim víc, než nemuslim
sváděním, zašátkováním a oplodňováním konvertitek
co vyprávějí jiné muslimky, které se setkaly s fyzickými útoky
útoky na muslimky v metru "jsou samozřejmě výmysl, kterým..."
islámem je prostě realita. více jak tisíc muslimů v jednom dánském městě
muslimové se radikalizují tím, že mají čtyřnásobně horší..."
jako bychom polobílého muslima obamu mluvit slyšeli
lži o "mírumílovném islámu" a "muslimských spojencích" nevedly, nevedou a nepovedou
jaký holubník byly americké tajné služby za muslima obambiho
proč jsou muslimové sexuální devianti
jde možná o útok mladých muslimů, co cvičil islámský stát? no rozhodně
co tím chtěl ten prďola říct. "muslimská vlna se musí přiškrtit"
si ten islám zaslouží - ideálně dělat "muslimku" nějakému imámovi
manipulativní ideologie. žena, které je vyhrožováno muslimskou komunitou
dostává se jim opovržení jak z muslimské komunity
Migrant
Tomio Okamura
už ani jeden migrant z kulturně nepřátelské země
jasné, že v boji o migranty nejde vůbec o žádné uprchlíky
migranty z nepřátelských a nekompatibilních kultur
ekonomičtí migranti
nechá deportovat africké migranty kvůli problematickému soužití s místními obyvateli
nepřizpůsobivých islámských migrantů
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kulturně nepřátelských migrantů
nepřizpůsobivých muslimských migrantů
nepřizpůsobivých migrantů
Martin Konvička
nelegální migranti jsou jen jedním ze zdrojů
žáci vysláni dělat rozhovor s migranty. nebezpečné
úkol na ulici rozhovor s migranty. rodiče neinformovala a vystavila
příchodu migrantských hord
s přispěním migrantů, posílila neomarxistická a multikulti
ve snaze získat si migranty a elity na svou stranu
jenže migrant, kterého si přivezeme
právě jen kvůli sexu s migranty
že to nepáchali migranti, kteří jsou nově příchozí
připlul trajekt se "zachráněnými migranty"
Andrej Babiš
nedovolili žádný masivnější příliv migrantů. nám se po republice nepohybují “osamělí vlci ”
připravení udeřit jako ve francii
nebudu respektovat kvóty. situace se změnila. v evropě vidíme reakce migrantů. v turecku je
diktátor. musíme reagovat na potřeby a obavy občanů své země
Imigrant
Tomio Okamura
imigrantskou invazí
násilí imigrantů na evropských ženách
zvykat na násilí a brutalitu imigrantů
tolerance k násilí imigrantů z islámských zemí
příchod nelegálních imigrantů a islamizaci
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příchod imigrantů, islamizaci a ekonomické vykořisťování
přísun imigrantů, salafistů a zamaskovaných válečníků
ne imigrantům, ne parazitujícím
závažných nemocí, které nelegální imigranti s sebou přináší
nelegální imigranti dnes prokazatelně představují bezpečnostní riziko
upřímně věří v integraci muslimských imigrantů, je stejně naivní
to znamená: žádní islámští imigranti, žádná islamizace
imigranti preferují život v paralelních společnostech
imigrantská ghetta
zemích, které přijaly islámské imigranty, nyní probíhá džihádistická válka
před nepřizpůsobivými imigranty z nepřátelských kultur
imigrant sexuálně zneužil 6 letou holčičku
diskutovat o problému kriminality mezi imigranty
brno od září rájem pro imigranty
migrace milionů nepřizpůsobitelných imigrantů do evropy
kořist, což je pro imigranty velice motivující
imigranti se sem nepřichází schovat
aktivisté, kteří sice milují imigranty, ale nenávidí svoji zemi
přemění v uzavřené komunity islámských imigrantů
v průběhu několika generací přemnožením imigrantů
příchod velkého počtu imigrantu z cizích kultur
na přijímání islámských imigrantů. nechceme tady žádné vraždící
další sebevraždě imigrační vlnou nepřizpůsobitelných
otiskneme v humoristickém občasníku veselý imigrant
Martin Konvička
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by řecké námořnictvo potopilo několik prvních lodí s imigranty, už by další nevypluly
pařící a skoro nemuslující imigrant z pákistánu
trochu víc muslující imigrant z čečny a několik dalších "problémových mladíků“
že šlo o brutální násilí. část imigrantů se vrátila skvotovat dům
ilegální imigranty, islamizaci
ilegálních imigrantů z afrických zemí. mladíci a muži
dítě, které koupil afghánský imigrant od syrských uprchlíků
zaplavil vídeň ilegálními imigranty
tak na 100 tisíc imigrantů připadá až 10 730 trestných činů, což
muslimští ilegální imigranti jsou problémem
protože nezvládá situaci s rozpínavostí islámu a ilegálních imigrantů
milion ilegálních imigrantů z afriky, kteří se narodili v uprchlických
protest sluníček & ilegálních imigrantů
švédská sluníčka & ilegální imigranti
ilegální imigranty. je zcela evidentní, že degenerace vikingů
mohamedánských imigrantů
imigrantskému útoku
predpovida, ze brzy bude mit kazdy nemec imigrantske predky
lodě ilegálních imigrantů a neziskovek do italských přístavů
Mohamedáni
Martin Konvička
aby tady nestrašili jen samí mohamedáni
mohamedáni či mohamedánky
ať tady nejsou jen samí mohamedáni
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hodní mohamedáni neměli strach
je jeho obava, aby mohamedáni - viníci
mohamedáni už léta rozjíždějí zvlášť odporné
a my vám, milí mohamedáni, opravdu, ale opravdu
ne nadarmo člověka napadají mohamedáni
jako to dělají v mekce mohamedáni. co jsme chtěli kamenovat
nejvíce obětí na životech vyrábějí mohamedáni
podle něhož jsou mohamedáni přirozenými spojenci homoušů a lesbiček
aby tady nebyli jen samí mohamedáni
mohamedáni takto lidi dělí
není to "arabstvím" mohamedánů, ale jen islámem
samozřejmě velký kámoš mohamedánů
nebo komunita složená ze samých mohamedánů
miliony mohamedánů v evropě už usazené
slavný komentátor snažil zavděčit tuzemským mohamedánům
abych neotravoval s mohamedány
a přitom zůstal mohamedánem
když celé mohamedánství je radikální
mohamedánskými požadavky
mohamedánskou fanatičkou
mohamedánský útok
zvěrstev osmanských, tj. mohamedánských
vylízanost mohamedánských universit je spíš vtipná
mohamedánská propaganda
pokus vysvětlit mohamedánskou misogynii a anti-hédonismus
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odkud by nastalo rychlé mohamedánské pronikání do té chudé
jaký je osud žen v mohamedánském světě
mohamedánských imigrantů
další mohamedánské napadeníčko
další mohamedánské opičárny
brala do huby mohamedánské "patriarchální hodnoty"
že když se v mohamedánském táboře objeví děvče tohoto typu
číňani dávají takový kouř mohamedánským ujgurům
za každou mohamedánskou drzost na ně dupnout
bílé, ateisty a mohamedány, tak to skončí špatně
syrské mohamedány a africké mladé muže
před mohamedánským záborem
jen částečně mohamedánský
Machometáni
Tomio Okamura
prostě nám ti kluci machometánský měknou, chudnou
machometáni nemají šanci!
čechy s nalepenými vousy od machometánů, češtinu od arabštiny.
krásný příklad, když nutíte machometánku podřídit se stejným pravidlům
jenže když machometáni nemají k dispozici dost nevěřících
ras, ba dokonce ani machometánům by neublížili
mu byla vláda nad stamiliony machometánů
všichni ti navenek ohromně slaďoulincí machometáni z vedení českých mešit
machometánská logika: "cizímu bych
jak evropa tejrá nevinné machometány
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Uprchlíci
Tomio Okamura
nejde vůbec o žádné uprchlíky
tzv. uprchlíků
co je to uprchlík, černoušek, nebo že
56 uprchlíků v čr za obrovskou hrozbu
nájezd armád uprchlíků
tzv. uprchlíky
pod převlekem takzvaných „uprchlíků" přicházejí nás ovládnout
proč migranty a takzvané „uprchlíky" nepřijímají muslimské země?
radikalizuje a pokud evropa přijme uprchlíky, čeká ji katastrofa.
takzvané uprchlíky
většina uprchlíků nejsou ve skutečnosti uprchlíci
schovaných za neexistující „uprchlíky"
o žádné uprchlíky, jelikož cestou prošli mnoha
prostě v uvozovkách ubohý „uprchlík"
že se nejedná o žádné uprchlíky, kterým v iráku hrozí
případ takzvaných iráckých křesťanských uprchlíků ukazuje na výraznou možnost korupce
onen migrant je skutečně politický uprchlík před smrtí
přijmout v uvozovkách „uprchlíky" z řecka, itálie
vyřešit tuto spletitou situaci - uprchlíky, islamisty, teroristy
migrantské invaze - jde o uprchlíky ze sýrie
nemáme házet migranty, uprchlíky a teroristy do jednoho pytle
že se jedná o uprchlíky před válkou?
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kuvajt a další - nepřijímají uprchlíky, ale financují jejich útok
navíc se vůbec nejedná o uprchlíky před válkou
zdravím všechny imigranty, uprchlíky či nepřizpůsobivé obyvatele české republiky
čas od času i nějakého uprchlíka odstřelí
že se jedná o chudáky uprchlíky či běžence
ekonomické imigranty, nikoliv o uprchlíky či běžence
těch skutečných běženců a uprchlíků před válečnými zločiny je
kdyby šlo o uprchlíky a běžence
je to celé divadlo s uprchlíky a imigranty strašlivě nefér vůči
příliv uprchlíků, zvýšené nebezpečí teroristických útoků
exodus uprchlíků do evropy sebou přinese i
buďto budeme se schopni o uprchlíky postarat, nebo nás zaplaví
izraeli podle premiéra nejsou skuteční uprchlíci
jen málo z nich jsou uprchlíci. zbytek jsou nelegální vetřelci
většina uprchlíků nejsou ve skutečnosti uprchlíci
jsou to prý uprchlíci z válečných zón… ale
jako v uvozovkách „ekonomičtí uprchlíci" zaplavují mladí muži
tady přestali používat to slovo uprchlíci. jsou to normální ekonomičtí
pobřeží, kde se vyloďují uprchlíci, přesněji řečeno nezákonní ekonomičtí
přičemž víme, že křesťanští uprchlíci mezi těmito lidmi přicházejícími přes
to nejsou uprchlíci
abychom přestali používat ten termín uprchlíci
žádní uprchlíci, jsou to nezákonní imigranti
tito uprchlíci mají hodnoty neslučitelné s našimi
že nezákonní migranti nejsou žádní uprchlíci
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že nelegální migranti nejsou žádní uprchlíci
přestaňme už prosím používat slovo uprchlíci. jsou to nezákonní migranti
takzvaní uprchlíci
nejsou to uprchlíci. jsou to přistěhovalci
jen skuteční uprchlíci před válkou
představují jen teroristé, nikoliv uprchlíci - těm je prý třeba
zdejší muslimská komunita umírněná, uprchlíci jsou hodní a teroristé mezi
tvrdí, že jsou váleční uprchlíci ze sýrie a jsou lékaři
, říkají, že „uprchlíci jsou naši spojenci proti terorismu
uprchlíci buď zneužívají své souputnice
protože je při minulých výjezdech uprchlíci ohrožovali na životě
nejsou mezi nimi syrští křesťanští uprchlíci, to jsem si prověřil
kde jsou tedy ty křesťanští uprchlíci, o kterých mluví vláda
nejsou to uprchlíci, je to invaze nepřátelských
imigrují do evropy, jsou uprchlíci bojující o život. nejsou
nejsou to uprchlíci ani běženci
skuteční běženci a uprchlíci vypadají jinak
největší protesty dělají uprchlíci proti jídlu. nechutná jim
kdyby to byli uprchlíci či běženci
téměř žádní imigranti či uprchlíci nejsou
tito uprchlíci sebou do evropy přinesou i
u nás nejsou žádní političtí uprchlíci

Martin Konvička
zen bylo sexualne napadeno "uprchlik
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lež o údajných syrských uprchlících
útokama nesouhlasí, a musíme uprchlíkům pomáhat, musíme být humanisté
úřad vysokého komisaře osn pro uprchlíky" se snaží klást rovnítko
znásilnění uprchlíkama ji přijde k smíchu
do září 2016 spáchali uprchlíci 214 600 trestných činů.
nejsou to uprchlíci - jsou to kolonisté
ty uprchlíky prý ještě s kolegyněmi sexuálně
tzv. uprchlíky
opatření vůči muslimům, respektive uprchlíkům
jak vypadá opravdový uprchlík
kromě bombastu "tisíců uprchlíků, kteří prošli mýma ručkama
Připrchlíci
Martin Konvička
mediální dojem, že národ připrchlíky vlastně chce
mnohamilionovou "připrchlickou" armádu před branami evropy
pro mladistvé připrchlíky
že se téhle zemi připrchlíci v poslední době spíše vyhýbali
dokud připrchlíci žili daleko od jejich čtvrtí
takto "solidarita" s připrchlíky končí
německý účet za připrchlíky jen dosud
zhruba 800 000 na jednoho připrchlíka
Romové
Tomio Okamura
byl ve vězení nějaký nevinný rom
slušného pracovitého roma bude mít každý rád
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z těchto peněz budou mít prospěch romové
když na mnohých místech působí romové problémy
mají na svědomí bohužel hlavně romové
pak začarovaný kruh, protože romové pak nemají vzor
do majoritní společnosti totiž potřebují romové hlavně kultivovat
se jim romové při tom smějí do očí
drtivá většina z nich jsou romové
vadí mi ti romové, co masivně zneužívají sociální
daně jako ovce, ale romové se jim při tom smějí
naší republice všichni - nejen romové, muslimové či arabové,
a z velké části také romové, i když nejen oni
romové jsou jako medúzy - neužitečné
rumunští a bulharští romové byli v loňském roce vyhošťováni
snědí romové zpívají a kradou
medúzy jsou jako romové. "neužitečné a vždy
právě romové nejvíc trpí přílivem nekvalifikovaných laciných
nepřizpůsobiví romové jsou problém
imigrace a nepřizpůsobiví - tedy romové jsou dobré téma do eurovoleb
s jakým elánem mladí romové studují, či spíše nestudují
je běžné, že mladí romové nedokončí základní vzdělání
opilí romové zmlátili metrovým dřevěným hranolem
romové chodí po vsi a vykřikují
romové také hází dlažební kostky
romové vymlátili okna u sousedních domů
ne českému romanistánu! romové terorizují vesnici strýčkovice na domažlicku
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"multikulturním" problémem zřejmě romové. ať mi odpustí
aby romové začali vynikat a vydobyli si
aby si sami romové přestali stěžovat a co nejrychleji
jak romové terorizují vesnici strýčkovice na domažlicku
romové jsou uměle používání jako nástroj
romové se musí naučit
že ve vězeních žádní romové nejsou
mezi nepřizpůsobivými je 90% romů
s problémem se značnou částí romů, kteří dělají ostudu
posledních 70 let stoupl počet romů v české republice 32 krát
u nás žilo 10 tisíc romů, tak letos je to
hájit na prvním místě zájmy romů, zájmy muslimů
těm parazitickým neziskovkám, které romy přímo navádí
za sociální dávky pro české romy v londýně
není problém s imigranty či romy vyřešit
sociální dávky pro romy činí přibližně 20 miliard korun
kontrolu přenosných nemocí mezi romy
neměly velké země eu s romy problémy, tak kritizovaly čr
vláda bude podporovat nepřizpůsobivé romy místo slušných českých občanů
každý před těmito romy raději uhne z cesty
vy všichni jste naštvaní na romy
chci vystěhovat romy, aby tu neotravovali
a spíš se za ostatní romy stydí
Martin Konvička
svých videích opřela i o romáky
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běžný romák je osoba spíše bázlivá
" uprchlíci" jsou pro romy pochopitelným konkurentem o veřejné peníze
hodit romy a machometány do jednoho pytle
Cizinci
Tomio Okamura
kriminality už i v případě jiných cizinců
nepřizpůsobivé cizince
růst počtu těchto cizinců je jedním ze zdrojů problémů
cizinci přikazují
našim potřebným lidem, ne nezvaným cizincům
kriminalita cizinců v české republice stále stoupá
pátá kolona nepřátelských cizinců
kriminalita cizinců u nás stoupá
nárust trestné činnosti cizinců v naší republice
neexistuje majoritní vlastník nemuslimský cizinec
nárust trestné činnosti cizinců v naší republice
s rozkradením země cizinci
cizími občany, kteří se nezákonně derou
o lidských právech cizích vetřelců
kdo z cizinců do systému nepřispěl, nemá nárok
bojuje i za sociální dávky pro cizí ekonomické turisty
Martin Konvička
které jsou plné cizinců, protože se bojí násilí
relativně hodně "neislámských" cizinců usnadňuje konspirování
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zákaz pobytu cizích sluníček
pět pachatelů, kteří měli cizí přízvuk
Nepřizpůsobivý
Tomio Okamura
odebrat parazitujícím a nepřizpůsobivým občanům
parazitujícím nepřizpůsobivým skupinám obyvatel
od nepřizpůsobivých a parazitujících směrem k řádným
parazitující a nepřizpůsobivé skupiny obyvatel
že ti, co žijí nepřizpůsobivým parazitním způsobem života
od nepřizpůsobivých a parazitujících směrem k slušným
nepřizpůsobivým a parazitujícím občanům
nebo mu v okolí ponechají nepřizpůsobivé, nepracující
parazitující nepřizpůsobivé obyvatele
nepřizpůsobivým obyvatelstvem
jde o sociální demagogii podporující nepřizpůsobivé občany odmítající práci
nepřizpůsobivé lidi odmítající práci
brát peníze na sociální dávky nepřizpůsobivým z výdělku těch
rozdíl od tři sta tisíc nepřizpůsobivých lidí, kteří bezpracně parazitují
nepřizpůsobivých komunit
nepřizpůsobivých lidí
nepřizpůsobivých lidí
nepřizpůsobivých rodin
nepřizpůsobivé skupiny
od nepřizpůsobivých pouze směrem ke slušným
radikálové ani nepřizpůsobiví
našim slušným lidem, ne nepřizpůsobivým
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nepřizpůsobivým jedincům
zvyšování kriminality nepřizpůsobivých
nepřizpůsobivých skupin
parazitování nepřizpůsobivých občanů
nepřizpůsobivé a potenciálně nebezpečné migranty
ne nepřizpůsobivým
nepřizpůsobivé migranty
nepřizpůsobivým skupinám
podporuje nepřizpůsobivé
migranti navíc zatíží svým nepřizpůsobivým chováním českou republiku
parazitním způsobem života
nepřizpůsobivých lidech
nepřizpůsobivá rodina
nepřizpůsobivé občany.
nepřizpůsobivé migranty
nepřizpůsobivé menšiny
nepřizpůsobivých žáků a jejich rodičů.
v nějakém ohledu jiné nebo nepřizpůsobivé
nepřizpůsobivé dítě
nepřizpůsobivé ekonomické vetřelce
nepřizpůsobivých obyvatel parazitujících
ghetta nepřizpůsobivých migrantů
davy nepřizpůsobitelných turků
musíme nepřizpůsobivé naučit
nepřizpůsobivé pojďme naučit
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opatření vůči nepřizpůsobivým
nepřizpůsobivých muslimských rodin
nepřizpůsobiví spoluobčané
nepřizpůsobiví či chronicky nepracující občané
cílem pro nepřizpůsobivé
skupinu nepřizpůsobivých
z nepřizpůsobivých kultur
nepřizpůsobivými imigranty
nepřizpůsobivých vetřelců
sociálně nepřizpůsobivých
výzva imigrantům a nepřizpůsobivým
nepřizpůsobivých lenochů
roste počet ghett a nepřizpůsobivých
Vetřelec
Tomio Okamura
nadržený a celkově nespokojený nezvaný vetřelec má v sobě potenciální
ani jeden nelegální vetřelec nesmí hranice překročit
nelegální vetřelci
u nás ani hosty ani vetřelci
vláda pozvala minimálně 6000 nelegálních vetřelců, potencionální teroristy a zločince
invazi nepřátelských a nezvaných muslimských vetřelců
nájezdů radikálních muslimských vetřelců z jihu
se při invazi tisíců muslimských vetřelců
nýbrž o prachsprosté ekonomické vetřelce , kteří chtějí pouze parazitovat

65

aby se k nám vetřeli a usídlili se zde
nepřizpůsobivé ekonomické vetřelce
summitech o lidských právech cizích vetřelců
hranic před nezvanými nezákonnými agresivními vetřelci
nyní tedy budou nezvané muslimské vetřelce
kam by tyto nechtěné vetřelce vnutila
kam se nelegálně a protiprávně vetřeli
je vyhoštění maxima muslimských nezákonných vetřelců z evropy
často oprávněný strach z nezvaných vetřelců
odsouhlasila přijetí tisíců muslimských nepřátelských vetřelců
naší zemi a tolerovat nepřátelské vetřelce, kteří nenávidí naši kulturu
nezákonní vetřelci, vyznavači islámu
nezákonných islámských vetřelců
měnit své zvyky kvůli nepřátelským vetřelcům
nezvaných vetřelců
nepřátelským vetřelcům
před vetřelci uchrání
že je tu invaze nechtěných vetřelců
cizí nezvané vetřelce
nepřizpůsobivých vetřelců
nezvané vetřelce
tisíců nechtěných vetřelců
osídlenecká invaze nepřátelských vetřelců a islamizace evropy
nelegální vetřelce
nechtěných vetřelců
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své země před vetřelci uchrání
ilegální vetřelce
milion vetřelců do evropy
vetřelci mohli volně cestovat
aby nás zaplavily hordy nepřátelských vetřelců
o žádné vetřelce nestojí
před invazí vetřelců dlouhodobě v předstihu varovali
nezvaných vetřelců z nepřátelské kultury
není volba, než těmto vetřelcům hranice neprodyšně uzavřít
příval vetřelců musíme ihned zastavit
na rozdíl od vetřelců, kteří přijeli k hotovému
invaze vetřelců z rozvrácených islámských zemí
hordám vetřelců
nepřizpůsobivému vetřelci, který ohrožuje demokratické zřízení
někým řízení vetřelci
střelit cizího vetřelce
Martin Konvička
si uvědomujeme, že islamští vetřelci jsou neskutečně obludným nebezpečím
Znásilnit
Tomio Okamura
turistku, kterou po hromadném znásilnění chtěli pachatelé utopit
tisíce jsou zraněny včetně znásilněných žen i malých děvčátek
každoročně rostoucí počet zavražděných a znásilněných? kolik mrtvých ještě musí
podvodech, kapsářích, znásilněních a tak podobně
do pátku do styku: znásilnění, znásilnění, loupež,
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na zdraví, pokus o znásilnění, znásilnění, vydírání a
v něm opakují, nejčastěji znásilnění. a národnosti lidí
podle islámského práva šaría není znásilněním, jestliže manžel vykoná sex
který je obviněn ze znásilnění a z dalších pěti případů
afghánec, který se pokusil znásilnit zdravotní sestřičku
české soudy tolerují propagaci znásilnění či manželství s dětmi
viděli již na pokusu o znásilnění zdravotní sestřičky v nemocnici
afghánský migrant se pokusil znásilnit zdravotní sestřičku v nemocnici
který 30. října znásilnil na infekčním oddělení nemocnice na
afghánec, který se pokusil znásilnit přímo v nemocnici zdravotní sestřičku
od znásilnění již uběhl měsíc a premiér
nebohá česká žena nemusela být znásilněna? uvědomujete si, že
budete osobně kontaktovat tuto znásilněnou ženu a vysvětlíte jí do
skandální vyjádření premiéra sobotky ohledně znásilnění české zdravotní sestřičky afghánský
m migrantem
nemocnice na bulovce v praze znásilnit zdravotní sestřičku
je neuvěřitelná odpověď. od znásilnění uplynulo už téměř čtrnáct dní
dnech, kdy k tomu znásilnění afgháncem došlo 30. října
migranti už znásilňují české ženy
afghánistánu podezřelý z pokusu o znásilnění zdravotní sestry
co bude zabíjet, znásilňovat nebo krást
v islámu se znásilnění
znásilnění je označováno za kulturní zvyk
naposledy znásilnil 40 letý muslimský migrant
nárůst počtu znásilnění ve švédsku jsou zodpovědní především muslimští migranti
počet znásilnění páchaných muslimskými migranty je největší
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žebříčku, který znázorňuje počty znásilnění
která byla proti své vůli znásilněna, pronásleduje křesťany a ateisty
by ty stovky mrtvých a znásilněných, mezi kterými jsou i
stovky mrtvých a znásilněných nezastavilo úžasný uprchlický business
a mnoho židovských dívek bylo znásilněno
vám hrozící vraždění či znásilňování našich občanů na ulicích našich
muslimové pomatení příkazy islámu znásilňují a vraždí i nemuslimy
a brutálními chladnokrevnými vraždami a znásilněními páchanými muslimy
bruselu a v paříži či znásilnění jsou všichni ti sobotkové
dětí a kolikrát chtějí být znásilněné? 4) imigranti prý
tam si „zalaškují" znásilňováním evropských děvčat a sbírají síly
až i u nás budou znásilňovat a vraždit komanda radikálních muslimů
bazénu a pak tam také znásilní nějakého chlapečka jako se to
s přicházejícím jarem a létem znásilní nevinnou českou ženu
, který se přiznal ke znásilnění desetiletého chlapce ve vídeňském bazénu
ve vídni do šatny a znásilnil jej. chlapec šel vše
kriminální tlupy afričanů a arabů znásilňují nevinné slušné evropské ženy.
by ty stovky mrtvých a znásilněných, mezi kterými jsou i
ani stovky mrtvých a znásilněných nezastaví úžasný uprchlický business
proti hromadnému sexuálnímu harašení a znásilňování němek imigranty
až i u nás budou znásilňovat a vraždit komanda radikálních muslimů
nebo že si žena za znásilnění může sama, což by
svobodu znásilňování pro ženy v minisukni
ukamenování, protože jako oběti znásilnění se dopustily nevěry
ochránit slušné německé ženy před znásilňováním a dalšími zločiny páchanými tlupami
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organizovanému násilí brutálních davů. znásilňují, zneužívají, loupí
kolik reportáží čt odvysílala o znásilněných ženách v uprchlických táborech
na prvních dvou místech ve znásilňování žen
řezat hlavy, mučit, znásilňovat, krást. a ničit
somálci na prvních místech ve znásilňování
imigranti ve velkém znásilňují evropské ženy a dívky
to reakce na vysoký počet znásilnění, jichž se dopouštějí přistěhovalci
ze všech jednotlivců obviněných ze znásilnění. neudržitelná situace
afričané z eritreji minulý víkend znásilnili 25letou dívku
další znásilnění ze strany imigrantů
moje děti budou podřezávat nebo znásilňovat, je naprosto přirozené a
a tu a tam někoho znásilnit. chovají se často jako
na prvních dvou místech ve znásilňování žen a právě eritrejci mají
švédska či norska jsou všechna znásilnění za poslední roky způsobena muži
ve švédsku strhli rekordy ve znásilňování švédek, tak švédská vláda
ženy, jelikož prakticky všechna znásilnění v západní evropě mají na
mluvíte s muslimem, který znásilnil ženu, často uslyšíte argument
který ve francii postupně mnohonásobně znásilnil 15 bílých žen
tu a tam někoho znásilní a hlavně denně obtěžují okolí
ke "špičce" ve znásilňování žen. a jen připomínám
budou jen zevlovat a znásilňovat naše ženy, promluvil okamura
a dívky a občas někoho znásilnit. doložím vám to čísly
údajů z norského osla všechna znásilnění za posledních deset let provedli
na prvním místě žebříčku znásilnění žen jsou somálci a eritrejci
norské dívce, když ji znásilňoval
70

podle norské policie byla všechna znásilnění v hlavním městě norska oslo
střílet z kalašnikova, někoho znásilnit a případně odpálit bombu.
počatý při znásilnění. co si myslíte vy
norské dívce, když ji znásilňoval. napadl ji ve chvíli
denně vraždí, zotročují a znásilňují křesťanpčé či jiní nevěřící
že muslimové zotročují křesťany, znásilňují nevěřící v alláha
jménu islámu se vraždí, znásilňuje, zotročuje a obchoduje se
víry vraždí, mučí a znásilňuje
koncentrační tábory s dětmi, znásilňoval, otročil, to jsou
státě otročí, zabíjejí, znásilňují křesťané
jako je řezání hlav, znásilňování nebo kamenování
krádež, vražda, znásilnění a jiné, pak se
to jsou drogy, znásilnění, vraždy
písně, kde se oslavuje znásilňování a mučení žen?
naturalisticky zobrazeno a oslavováno perverzní znásilňování ženy nucené požívat výkaly
Martin Konvička
spáchal pokus o znásilnění
jejichž členové během poslední dekády znásilňovali
končí znásilňováním, rabováním, vražděním
muslimkou, kterou ponižují, znásilňují, kamenují, nosí pytel
toho německa, kde islámisté znásilňují, zabíjejí a terorizují
vděčná, až ji hromadně znásilní, seřežou a navlíknou do
tam ji několik hodin opakovaně znásilňovali
obtěžování a samozřejmě také samotné znásilnění
neumíte německy, znásilníte čtyřleté dítě
71

mlátili železnými tyčemi, nebo znásilňovali jiné dívky
v pozdější fázi. žádné znásilnění dětí cestou ze školy
pomáhá po tom šoku a znásilňování jsou modlitby
mučení, řezání hlav či znásilňování

Sebezbošťující výroky a falešná sounáležitost
Jsem mezi lidmi

Okamura
dnešní večer trávím mezi lidmi na pilsnerfestu v plzni a moc
dnešní večer jsem mezi lidmi na labském létu v ústí nad
dnešní odpoledne trávím mezi lidmi v dubí u teplic na dubských
moc hezká atmosféra, diskutuji s lidmi, nabírám konkrétní podněty
hezká akce, diskutuji tady s lidmi, nabírám konkrétní podněty
protože mám rád přímý kontakt s lidmi, člověk se dozví, co
dnešní večer jsem mezi lidmi na pivních slavnostech v chocni v
v pardubickém kraji, diskutuji s lidmi, poslouchám hudbu, nabírám podněty
dnešní pozdní odpoledne jsem mezi lidmi na akci retrovesnička v obci mladkov
historické vojenské techniky, diskutuji s lidmi, nabírám podněty a také sbírám..."
právě jsem mezi lidmi na každoročním srazu amerických aut
názvem hradecká v8, diskutuji s lidmi, nabírám konkrétní podněty, prohlížíme
slavnostech v domažlicích, diskutuji s lidmi, nabírám podněty a také sbírám
stejně jako vloni, diskutuji s lidmi, nabírám konkrétní podněty
dnešní odpoledne trávím mezi lidmi na josefínských slavnostech v terezíně
je to skvělá akce se skvělými lidmi a moc děkuji mnoha lidem za
právě jsem mezi lidmi v tachově na husitských slavnostech
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je to skvělá akce se skvělými lidmi, posloucháme hudbu, diskutujeme
nás, kteří jedeme přímo za lidmi a o problém se zajímají
před místnostmi řadu neformálních rozhovorů s lidmi a tu a tam jsme narazili
já jsem konkrétně mluvil s patnácti lidmi, kteří se ho účastnili
je to skvělá akce se skvělými lidmi, moc děkuji mnoha lidem za
tak jako každý víkend – mezi lidmi. tentokrát však apoliticky
dnešní poledne jsem mezi lidmi na pouti ve starých splavech u
dnešní večer jsem mezi lidmi u máchova jezera ve skvělém rekreačním
pokud hovořím s lidmi, tak zpravidla moje práce a
považuji právě práci s lidmi, prosazování jejich oprávněných požadavků
že chodíme na setkání s lidmi, aby se lidé mohli ptát
dnes se budeme setkávat s lidmi, diskutovat a nabízet řešení jednotlivých
teď jsem mezi lidmi v obci světlá hora u bruntálu
dnešní noc trávím mezi opravdu skvělými lidmi na sportovních slavnostech v obci chuchelná
právě diskutuji s lidmi na novojičínském hudebním létu v novém
beseda s lidmi na náměstí v jičíně byla skvělá
den na různých místech diskutovali s lidmi. přikládám fotografii z tradičních slavkovských
dnešní odpoledne jsem strávil diskusí mezi lidmi na skvěle zorganizovaném mezinárodním fot
balovém turnaji
republice po besedách a setkáních s lidmi, tak jsem na moravě na
dnes přes poledne jsem mezi lidmi na rockovém festivalu masters of rock
diskutuji s lidmi na každoročním gulášfestu ve valašském meziříčí
právě jsem mezi lidmi na pekařské sobotě ve skanzenu v
právě jsem mezi lidmi v pardubicích na velké pardubické
celý večer jsem tisíci mezi lidmi na hudebním festivalu pekelný ostrov
právě jsem mezi lidmi na pouti v Klatovech
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se být neustále v kontaktu s lidmi, abych nabíral podněty pro svoji
dnešní večer trávím mezi lidmi na hudebním festivalu vysočinafest v jihlavě
jako vždy plný pracovní program mezi lidmi ve svém senátním obvodě
radost potkat se s tolika lidmi, které můžeme nazvat přáteli
dnes jsem mezi lidmi na hudebním festivalu rock for people
hradci králové, kde diskutuji s lidmi a nabírám podněty pro mojí další
u plzně, kde diskutuji s lidmi a nabírám podněty pro mojí další
na jednom náměstí s některými jinými lidmi, kteří jiné věci říkají a
tady diskutuji s mnoha lidmi a nabírám podněty pro mojí další
na různých místech diskutujeme s lidmi o našem politickém programu
ústeckém kraji, kde diskutuji s lidmi a nabírám podněty pro mojí další
dnes jsem si šel povídat s lidmi na havířský průvod v jihlavě
kde si opět povídám s lidmi a nabírám podněty. je tady
strnad. povídám si tady s lidmi, nabírám podněty
s velmi příjemnými lidmi, kteří otevřeně vyjadřovali podporu našemu
včerejší večer jsem byl mezi lidmi na městských slavnostech v kralupech nad
dnes odpoledne jsem trávil mezi lidmi na dni kozla ve velkých popovicích
právě jsem mezi lidmi v pelhřimově na festivalu rekordů a
týden po celé republice potkávám s lidmi, diskutuji a nabírám podněty
dnes se potkávám a diskutuji s lidmi v teplicích
právě jsem na setkání s lidmi ve frýdlantu u liberce na valdštejnských
dnes odpoledne jsem mezi lidmi ve slaném na městských slavnostech
dnes odpoledne a večer jsem mezi lidmi ve žďáře nad sázavou na svatojánské
celý rok po celé republice s lidmi diskutuji, podávám si ruku a
právě jsem mezi lidmi v litoměřicích na autosalonu zahrada čech
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každý týden po celé republice s lidmi diskutuji, podávám si ruku a
dnešní den trávím mezi lidmi ve strakonicích v jihočeském kraji na
občany plzně, kde jsem mezi lidmi na oslavách osvobození
dnes jsem již byl mezi lidmi na oslavách v rokycanech
dnes odpoledne jsem mezi lidmi v rokycanech na oslavách osvobození a
rok po celé republice diskutuji s lidmi, podávám si ruku a nabírám
dnes večer jsem mezi tisíci lidmi v trutnově na každoroční dračí historické
týden po celé republice diskutuji s lidmi, podávám si ruku a nabírám
dnes jsem mezi lidmi v berouně na jarních hrnčířských trzích
dnešní prvomájové odpoledne trávím mezi tisíci lidmi ve vlašimi na májové slavnosti
na 1. máje diskutuji mezi lidmi, byl jsem již na jarmarku
dnešní večer trávím mezi lidmi v napajedlích ve zlínské kraji na
odpoledne jedu na setkání s lidmi ve vlašimi. potkávám spoustu příjemných
na 1. máje diskutuji mezi lidmi, teď jsem na jarmarku v
pomáhat, radit a diskutuji s lidmi
rok jsem na kontaktních setkáních mezi lidmi po celé republice
právě jsem spolu s tisíci lidmi na historické bitvě v libušíně
jsem na kontaktních setkáních mezi lidmi - dnes jsem ve středočeském kraji
dnešní podvečer trávím mezi lidmi v ostrožské nové vsi na zlínsku
snažím se pomáhat a diskutuji s lidmi
odpoledne mě ještě čeká setkání s lidmi na velké šermířské bitvě a pouti
na závěr dnešních mnoha setkání s lidmi v moravskoslezském kraji jsem navštívil v
odpoledne jsem si zašel povídat s lidmi na festival jídla a pití
pondělí se těším se setkání s lidmi v havířově
kde jsem byl odpoledne mezi lidmi na flóře, a i teď
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dnes večer jsem byl mezi lidmi na majálesu v hradci králové
nabírám podněty a diskutuji s lidmi. podívejte se na video
večer do pondělí budu jezdit za lidmi po moravskoslezském kraji
dnes odpoledne jsem mezi lidmi v uherském brodě na zlínsku na
dnes jsem celý den mezi lidmi na akcích ve středočeském kraji
nabírám podněty a diskutuji s lidmi. postupně dnes navštívím lysou nad
v nymburce a pak jedu za lidmi do žleb a do kutné hory
právě jsem mezi lidmi ve zlíně na hokejové extralize
teď jsem mezi lidmi v plzni na souboji titánů
tento týden jsem byl mezi lidmi na hokeji v českých budějovicích
celý den diskusí a setkáváním s lidmi včetně přilehlé matějské pouti
při setkáních s lidmi po celé republice nabírám konkrétní podněty
dnes jsem celý den mezi lidmi v praze na výstavišti na matějské
celoročně každý týden při setkáních s lidmi nabírám konkrétní podněty
právě jsem mezi lidmi na hokeji v pardubicích - super
během setkávání s lidmi na fašankách
po celé republice na setkání s lidmi, kde nabírám konkrétní podněty pro
právě jsem mezi lidmi na hokeji v olomouci - super
po celé republice na setkání s lidmi, kde nabírám konkrétní podněty pro
všude při svých celoročních setkáních s lidmi nabírám konkrétní podněty
další den mezi lidmi po obcích a městech ve zlínském
všude při setkáních s lidmi nabírám konkrétní podněty pro mojí politickou
tak jako každý víkend jsem mezi lidmi po celé republice - právě jsem
zítra budu jezdit za lidmi po masopustních průvodech po celém zlínsku
včera jsem zajel za lidmi na vysočinu a na plese
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teď jsem mezi lidmi na smíchovském masopustu na praze 5
zítra jedu na setkání s lidmi na vysočinu. všude nabírám konkrétní
setkávám se a mluvím přímo s lidmi, nabírám konkrétní podněty pro svojí
krok ke změně. mluvte s lidmi v zaměstnání, ve svém okolí
podněty mezi pražáky - setkání s lidmi na hokeji v praze bylo velmi
navštívil plzeňský kraj - setkání s lidmi na hokeji v plzni bylo velmi
bylo velmi milé setkání s výbornými lidmi. doprovodili mne naši krajští zastupitelé
po hokeji jsem ještě zašel za lidmi do ostravy a do haviřova
celé dnešní odpoledne trávím mezi lidmi ve staré boleslavi
zašel jsem si popovídat s lidmi na adventní trhy v brně
setkávám se a diskutuji s lidmi po celé české republice a nabírám
nazývá problémy, mluví s obyčejnými lidmi
dnešní večer trávím mezi lidmi v českých budějovicích na hokeji
dnešní odpoledne jsem mezi lidmi na výlovu rybníku rožmberk u třeboně
právě jsem mezi lidmi v obci druztová u plzně na
dnešní večer trávím mezi lidmi v plzni na hokeji a moc
celoročního setkávání s lidmi v regionech celé republiky jsem navštívil
se mohl následně s co nejvíce lidmi osobně pozdravit
právě jsem mezi lidmi v hradci králové na hokejové extralize
dnešní odpoledne trávím mezi lidmi na dnech medu v pardubicích
to perfektní akce se samými skvělými lidmi a moc děkuji opravdu mnoha lidem
dnešní dopoledne trávím mezi lidmi na dni vzdušných sil armády čr
právě jsem mezi lidmi na tradičních hodech ve velké bíteši
dnešní noc trávím jsem mezi lidmi ve velkých bílovicích na jižní moravě
být neustále na ulici mezi běžnými lidmi - například tento týden jsem celé
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dnes odpoledne a večer jsem mezi lidmi na palávském vinobraní v mikulově
právě jsem mezi lidmi na slováckých slavnostech vína v uherském
a úkolů. chodím takto za lidmi celoročně, abych měl neustále přehled
skvělé odpoledne s výbornými a odvážnými lidmi. můj projev, který jsem
dnešní večer trávím mezi lidmi na módní přehlídce v praze v
to moc pěkná akce s příjemnými lidmi, hezky jsem si popovídal
z podia, ale budu mezi lidmi, abychom se osobně potkali
hnutí – být v kontaktu s lidmi, nasávat jejich problémy, zpětnou
dnešní dopoledne jsem mezi lidmi na tankovém dni v lešanech na
proto, že se stýkám s lidmi
dnešní večer jsem mezi lidmi na dočesné v žatci
Martin Konvička
není nad setkávání s lidmi přímo v ulicích
mezi tolika fajn lidmi
mluví s těmi lidmi na místech
prostě komunikuji s lidmi, kteří na ta náměstí

Andrej Babiš
do ní krutony, mluvil s lidmi z prahy, z ostatních koutů
dal jsem si s lidmi sraz před kinem
bylo vidět, jakou má mezi lidmi autoritu
hlavně musí usmívat a mluvit s lidmi. pak to jde skoro samo
se snažili pokecat s co nejvíc lidmi, protože zájem byl velký
povídal jsem si s lidmi i uvnitř výstaviště
pořádný kus kraje, debatoval s lidmi, dohadoval se s odpůrci
jsem debatoval s lidmi a rozdával mou knížku
kde jsem si večer povídal s lidmi o jejich názorech na politiku
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tenhle týden jsem byl pořád mezi lidmi, to jste si asi všimli
mi ukázaly tři dny strávené mezi lidmi na severní moravě? hlavně to
s autogramiádami, při kterých s lidmi můžu i trochu promluvi
do severních čech bavit se s lidmi o bytové politice
po ulicích a povídal si s lidmi. odchytil mě jeden pán
svou knížku a bavím se s lidmi většinou pod širým nebem
a skoro dvě hodiny debatoval s lidmi a rozdával svou knížku
v opavě a povídal si s lidmi před nákupákem v centru
byl poprvé až letos. s lidmi jsme se bavili o aktuální situaci
politiků budu povídat už jen s lidmi, na kterých opravdu záleží
těch nesmyslů, co kolují mezi lidmi je spousty. a tak jsme
ale já se pořád setkávám s lidmi a podnikateli, abych jim odpověděl
ale pořád se fotil s lidmi. přišla i veronika
to užil, byl jsem mezi lidmi a podařilo se mi i malinkej
královéhradeckém kraji, bavil se s lidmi na ulici i ve školách a
cítím se hrozně dobře mezi lidmi, kteří nic nepředstírají a mluví
olomoucko, popovídal si s lidmi ve fakultní i ve vojenské nemocnici
být premiérem, pokud si to lidé budou přát
jsem v politice stále jako občan, který se nevydržel dívat
cítím se hrozně dobře mezi lidmi, kteří nic nepředstírají a mluví
Udělám všechno pro to
Tomio Okamura
že udělám maximum pro to, aby u nás
rád bych se proto maximálně zasadil o to
udělám všechno pro to, aby žádní imigranti
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udělám vše pro to, abych vaši
Andrej Babiš
řekl jsem jim, že udělám všechno proto
udělám maximum pro jeho prosazení
rád to udělám ještě jednou. díky všem za tu vaši
a já udělám všechno pro to, aby se měli občané
Budu bojovat ze všech sil za vás
Tomio Okamura
já budu vždy bojovat
budu za nás bojovat. a nezradím
po vašem boku a budu nezlomně bojovat
budu do posledního dechu bojovat
budu bojovat za větší bezpečnost na stadionech
budu vždy bojovat za přísnou kontrolu kvality potravin
to se snažím od loňska bojovat
naše voliče nikdy nezradím a budu bojovat
budu do poslední možné chvíle bojovat
budu do posledního dechu bojovat za dobré podmínky pro naše živnostníky
budu bojovat proti diskriminaci slušné většiny
je nejvyšší čas začít společně bojovat o tyto hodnoty
proti takovéto zvrácené evropské unii budu bojovatze všech sil
ale budu nadále bojovat
ze všech sil budu bojovat
já nikdy nebudu spolupracovat. budu bojovat
budu až do konce bojovat
budu vždy bojovat v první řadě
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do posledního dechu budu bojovat za to
snažím se neustále bojovat za práva obyčejných lidí
budu nadále bojovat
snažím se proti tomu bojovat
budu nadále neúnavně bojovat
nadále ze všech sil bojovat
ale umožněte mi bojovat ve více lidech
nenechte mě bojovat za přímou demokracii osamoceně
budu každodenně bojovat za
a nikdy bych nemohl bojovat ve vícero lidech za
budu bojovat za to
budu bojovat
již několik let vytrvale bojuji proti přesile
bojuji za vysvobození českého občana petra jaška
ze všech sil bojuji
bojuji z opozice za naší bezpečnou budoucnost
bojuji ze všech sil
jak bojuji opakovaně za změnu zákona o zaměstnanosti
jak ve sněmovně bojuji
jak bojuji ve sněmovně, bohužel osamoceně
jak bojuji ve sněmovně proti vládě za bezpečnost
bojuji za demokracii a za právo občanů
být stíhán za to, že bojuji proti radikálnímu islámu a ilegálním imigrantům
jak bojuji za naše spd proti
bojuji proti ze všech sil
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bojuji ale dále a prosím vás
jak ve sněmovně bojuji za bezpečí občanů proti zločincům
jak bojuji proti korupci ve sněmovně
bojuji o právo našich občanů
bojuji proti islámu a nepřizpůsobivým
jak bojuji s celým úsvitem proti zdražení elektřiny
bojuji ze všech sil za vytváření nových
jak ze všech sil bojuji za drobné podnikatele a živnostníky
jak bojuji ve sněmovně
já bojuji proti lidem, kteří zneužívají náš
jak proti nim neustále bojuji. já vám ale slibuji
podstatné to, že navrhuji a bojuji za přímou demokracii
každodenně bojuji
bojuji, aby střední čechy byly co
nikdy nedopustím, aby nás zaplavily hordy nepřátelských
Andrej Babiš
okrást nenecháme a budeme za ně bojovat. teď ale mám pro vás
to nedopustíme. proto chceme bojovat
nikdy nepřestanu bojovat za větší bezpečí
do té doby budu bojovat
a budu bojovat i dál
zůstanu v opozici a budu bojovat za náš program, za naše
ale neuteču. budu bojovat
Nikdy vás nezradím
Tomio Okamura
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nikdy nezradím živnostníky a malé podnikatele
názory pevně stojím a vás voliče nezradím
čechy, moraváky a slezany nezradím
živnostníky, drobné a střední podnikatele nezradím
bojovat za naše národní zájmy a nezradím naší republiku
který jsem vám slíbil a nezradím vás
Slibuji Vám
Tomio Okamura
doslova fatální. a já vám slibuji, že my v spd boj
slibuji za naše hnutí, že jejich
našim voličům za podporu, a slibuji, že budeme nadále dělat transparentní
vážení občané, vám slibuji, že já i naše hnutí
a slibuji, že náš program nezradíme
děkuji za vaše hlasy a slibuji, že je nepromarníme
velice si toho vážím a slibuji, že vás nezklamu
já vám vážení a milí kolegové slibuji, že nepovolím v boji
slibuji, že se samozřejmě pokusíme ve
slibuji, že nepovolím v boji proti
já vám slibuji, že já i naše hnutí
děkuji a s největší pokorou vám slibuji, že vaši podporu využiji
a slibuji, že pakliže budeme po příštích
veřejně slibuji, že pakliže budeme po volbách
slibuji, že udělám maximum pro to
slibuji, že já a naše hnutí
slibuji, že já a naše hnutí
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slibuji, že budeme na půdě parlamentu
slibuji, že budu nadále dělat vše
já vám slibuji, že to nevzdáme
slibuji, že udělám maximum pro to
vám slibuji, že tento boj
slibuji vám, že v našem hnutí
slibuji, že vás nezradíme
slibuji, že my živnostníky
za sebe slibuji, že budu nadále neúnavně bojovat
slibuji, že budu nadále prosazovat zájmy
slibuji, že budu nadále vždy bojovat
slibuji, že udělám maximum pro to
za sebe slibuji, že budu až do konce
slibuji, že budu vždy bojovat v
slibuji, že budu nadále dělat maximum
já za sebe slibuji, že se budu snažit
za sebe vám slibuji, že budu dělat nadále maximum
slibuji, že budu neúnavně bojovat v
za sebe vám slibuji, že budu nadále neúnavně bojovat
slibuji, že budeme nadále pokračovat
slibuji, že budeme i nadále bojovat
slibuji, že nadále budeme bojovat za
děkuji vám všem a slibuji, že i já budu vždy
slibuji, že budu nadále neúnavně bojovat
slibuji vám, že budu nadále neúnavně
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velice si toho vážím a slibuji, že budeme nadále ze všech
slibuji, že pro to budeme dělat
slibuji, že my v úsvitu budeme
slibuji, že za vyřešení problému exekutorů
za úsvit vám slibuji, že budeme nadále bojovat
slibuji, že budeme bojovat
slibuji, že budeme nadále ze všech
já vám slibuji, že my v úsvitu nezradíme
slibuji, že my v úsvitu
slibuji, že úsvit bude nadále bojovat
slibuji, že budu nadále bojovat
slibuji, že my v hnutí úsvit
já vám ale slibuji, že to nevzdám!
slibuji, že pakliže pošlete hnutí úsvit
slibuji vám, že budu nadále ze
slibuji, že peníze využijeme účelně
to, co slibuji voličům, začal navrhovat v podobě
slibuji, že budu dělat maximum pro
co mohu slíbit je, že neustoupíme v našich
vám mohu slíbit, že českou republiku
já můžu slíbit - já i úsvit budeme nadále
jsem vám slíbil ve volbách
abych vám dnes slíbil, že práci, kterou budeme
znemožnili prosadit program, který jsem slíbil voličům
a tak jak jsem slíbil, poté, co jsme získali
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s programem, který jsem vám slíbil ve volbách
je prosazovat program, který jsem slíbil
o prosazení programu, který jsem slíbil občanům
za program, který jsem vám slíbil a nezradím vás
co jsem slíbil voličům
co jsem slíbil voličům
plnil to, co jsem jim slíbil
který jsem lidem slíbil
tak jsem veřejně slíbil, že v případě zvolení nebudu
splnění programu, který jsem vám slíbil
voličům, včetně těch zlínských, slíbil, že budu ze všech sil
dále jsem slíbil například hmotnou a trestní odpovědnost politiků
jsem před rokem v senátní volbě slíbil, že pro splnění svého programu
svým voličům jsem slíbil, že pro splnění svého programu
nejsilnějším mandátem program, co jsem slíbil voličům
jsem slíbil voličům, že nebudu řadovým senátorem
že nebudu řadovým senátorem, slíbil jsem, že moje práce bude
pro prosazení toho, co jsem slíbil
ano. voličům na zlínsku jsem slíbil
udělám maximum abych splnil co jsem slíbil. to znamená- budu každodenně
prosadil program, který jsem vám slíbil
bojovat, tak jak jsem vám slíbil, za prosazení programu za který
že budu šest let senátorem, slíbil jsem, že budu ze všech
program, který jsem slíbil
který jsem občanům slíbil ve svém programu
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Martin Konvička
slibuji, že žádného z podobných duševně
Andrej Babiš
moje vize mají úplně jinou váhu než to, co slibují tradiční politici
oni totiž už zase slibují, zatímco já říkám co chci dalšího pro tuto zemi
korupci v politice bude mít vždycky dost materiálu. ale slibuju, že se s tím nikdy nesmířím
uděláme to, co politici bez výsledku slibují, od roku 1994
co tady od roku 1994 politici slibují každý se na to vykašlal. takže pokud chtějí poslanci prodl
oužený víkend, nemusí se vymlouvat na mě.
Slibuju že už tento rok vás nebudeme otravovat a budeme si strašně moc vážit, když přijdete j
eště jednou
viděli naposledy, tak jsem mu slíbil, že se za ním přijedu
jak jsem slíbil, vzal jsem si dneska
už před rokem jsem slíbil jedné slečně z vizovic
slíbili jsme to a splnili
majiteli výčepu branická formanka jsem slíbil další snížení dph
tady 29. května 2015 a slíbil jsem pomoc
svůj slib, že přijedu, jsem splnil
dodržel jsem slib a brzy ráno přijel na přednášku
středu se mi konečně podařilo ten slib splnit. dělá fakt skvělé zákusky
a ještě jeden slib ženě se mi podařilo splnit
poslední zbytky sil, abych dodržel slib, který jsem dal studentům
plním slib
plním sliby z krajských voleb
Společně
Tomio Okamura
společně se musíme postavit
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společně symbolizujeme plamen
společně se bráníme
společně jsme vítr změn
společně spolupracujeme na společné vizi evropy
společně přímo ovlivnit politiku směrem
držme spolu a dokážeme společně změny dříve či později prosadit
bychom měli společně chránit a opatrovat
všichni za jednoho - společně to dokážeme!
musíme se společně pokusit změnit politickou mapu
pokud bude spolu s občany havířova jednotné v odporu
jestli nepochodíme ani spolu, tak doufám a žádám občany
držme spolu
držme spolu a nedejme se!
Martin Konvička
zastavme společně islamizaci evropy a nepřipusťme invazi muslimů
držme normálním němcům palce
ještě nejsme zaplaveni islámským zmarem! držme v4!
držme tureckým vojákům palce!
Andrej Babiš
jedeme v tom společně
najdeme společně nějaké řešení
rád bych vás všechny pozval, společně s kolegy
teď musíme všichni společně zabrat!
ale věřím, že společně to zvládneme
společně makat
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společně jsme začali měnit zemi k lepšímu
jen společně můžeme něco změnit
přišel i náš milan hnilička a spolu jsme stříleli na hokejovou branku
je to skvělá příležitost si spolu pokecat
spolu máme šanci tuhle bitvu vyhrát
pořádně si odpočiňte, ať to spolu zvládneme. já teda odpočívat budu
nadávali do zlodějů, pak jsme spolu popili a skámošili se
ale zůstali a makali spolu s ním na lepších podmínkách
s námi by prohráli i slušní lidé v této zemi
po roce, co jsme se spolu dali do řeči mi poslala

Přijďte
Tomio Okamura
přijďte říct spolu se mnou jasně
přijďte proto spolu se mnou naší demonstraci
přijďte také spolu se mnou na demonstraci spd
přijďte proto spolu se mnou naší demonstraci do brna
přijďte říct spolu se mnou jasně a nahlas vládě
přijďte spolu se mnou na mega demonstraci
přijďte ukázat spolu se mnou vládě
přijďte říct spolu se mnou vládě
spolu budeme budovat křesťanství a humanismus
se spolu osobně uvidíme v plzni
držme spolu a bojujme za budoucnost nás
republika patří těm, kdo ji spolu se svými předky vybudovali
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je legitimní tyto zájmy hájit spolu s každým
připravme se na to, držme spolu a hlavně tomu nevěřte
Martin Konvička
nedejte se vyprovokovat, přijďte k volbám a podpořte náš program
kdo je z toho kraje, přijďte
kdo tomu nadále nevěří, přijďte za mnou na besedu dnes
bylo nás opravdu hodně, příště přijďte i vy!
přijďte říct ne islámské imigraci praha
přijďte opravdu všichni!
Andrej Babiš
přijďte na kus řeči
pokud si najdete čas, přijďte si pro knížku a taky na kus řeči
přijedu v 11, tak si přijďte pokecat! budu vám plně k dispozici
přijďte se zeptat na všechno, co vás zajímá
udělejte to jako já a přijďte zítra do práce v modrém oblečení
petrem jandou z olympicu. určitě se tam přijďte podívat
těšíme se na vás, prosím vás, přijďte všichni, je to důležité
nedělali trhací kalendář jako doposud. tak prosím přijďte, zabere vám to jenom pár minut
sobotu se rozhodne, tak prosím přijďte všichni
přijďte proto už dneska podpořit našeho jardu
prosím přijďte a nezapomeňte
jan lipavský je ve finále. tak prosím přijďte
přijďte mu dát hlas už dneska
volby jsou už dneska. prosím, přijďte
zaslouží i zbytek republiky. tak prosím, přijďte dneska k volbám
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přijďte k volbám!
udělejte si už dneska čas a přijďte k volbám
přijďte dneska k volbám
přijďte mu dát hlas
přijďte k volbám a volte našeho
udělejte si už dnes čas a přijďte k volbám. záleží na tom budoucnost vašeho
to bych vám všem strašně přál. přijďte už dnes k volbám!
přijďte, prosím, k volbám
přijďte mě podpořit
všichni, kdo můžete, určitě přijďte

Jako jediný jsem na nebezpečí upozorňoval
Tomio Okamura
jsem na tuto věc opakovaně upozorňoval, ale bohužel
jsem veřejně upozorňoval již před rokem
osamoceně upozorňoval na hrozící nebezpečí islámu a migrace
kdy jsem na něj už upozorňoval před eurovolbami, jako jediný ze
je to, že jsem léta upozorňoval na nebezpečí nezákonné imigrace
několik let osamoceně jako jediný politik upozorňoval
upozorňoval jsem na to vládu ve sněmovně
na nebezpečí imigrační krize už dříve upozorňoval, mluvím o tom několik let
ministře, na co jsem vás upozorňoval v podstatě už loni na jaře
nicméně problém, na který jsem upozorňoval, a to je taková právní
a už jsem na to upozorňoval vloni, proto se na to
protože já už jsem na to upozorňoval vloni, i tady pana ministra
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xenofobové a populisté, když jsem upozorňoval dva roky na to
já na toto téma upozorňoval několik let. ani média si
nakonec se ukázalo, že jsem upozorňoval na reálný problém, který tu
a já jsem na to upozorňoval už dlouhou dobu, že jsme
jsem již tehdy veřejně kritizoval a upozorňoval na chyby
na problém s imigranty jsem upozorňoval již celý loňský rok
jsem jako jediný parlamentní politik vloni upozorňoval na nebezpečí
že jsem na tyto metody upozorňoval již před mnoha lety
navíc na to on několikrát upozorňoval
na vysávání rozpočtu nepřizpůsobivými upozorňoval v neděli šéf úsvitu tomio okamura
tyto skutečnosti kolem okd již veřejně upozorňoval vloni
v zákonech provázejících volbu prezidenta jsem upozorňoval již před měsíci
Martin Konvička
někdy okolo roku 2010, snažil upozornit na problém konvertitek k islámu a
Andrej Babiš
dlouhodobě jsem upozorňoval
Zbyl nám pouze obyčejný rozum obyčejných lidí – selský rozum
Tomio Okamura
to co nám zbylo, je obyčejný rozum obyčejných lidí
takže to vezmu z pohledu obyčejného selského rozumu
jestli s mým bojem za obyčejné občany a s mými slovy souhlasíte
bojovník za spravedlnost obyčejných lidí
mluvit jako laik, který uvažuje selským rozumem, přičemž mám dvacetiletou
ale jeho bonus je zdravý selský rozum
člověka, který se řídí pouhým selským rozumem
92

normální selský rozum to nebere
takže to vezmu z pohledu obyčejného selského rozumu
české republice tomu ale říkáme zdravý selský rozum
zdravý selský rozum, který intelektuálové nazývají politická
je to jinak. dokonce ani selské počty nefungují
stačí selský rozum a každý si umí spočítat
stačí k tomu selské počty
neměl mít podle prostého selského rozumu
můj selský rozum mi říká ne
Martin Konvička
aby zdravá českomoravská nekorektnost a selský rozum zněl stále hlasitěji!
stačí to, mít víc rozumu než všichni" lídři evropy"
tím zmást, uchovejme si vlastní rozum
a stačí to, mít víc rozumu
Andrej Babiš
něco jsem vybudoval, používám selský rozum a mluvím jazykem, kterému lidi rozumí
pro mě je vzorem zdravého selského rozumu
pro mě je vzorem selského rozumu a manažerských schopností
doufám, že čtenáři mají vlastní rozum
doufám, že i tady zvítězí zdravý rozum
Zdravý rozum
Tomio Okamura
že skutečně přichází čas na zdravý rozum, který razíme oproti sociálním multikulti
pozornost a přeji nám všem zdravý rozum a sílu v něm vytrvat
ve francii prohrál zdravý rozum a pud sebezáchovy
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mají normální lidé zdravý rozum
principiálních otázkách je nakonec hlavní zdravý rozum
kteří mají zdravý rozum
ale věřte - zdravý rozum obvykle zvítězí
a pokud zdravý rozum chybí, pak nepomůže ani parlamentní
bude posilovat zdravý rozum a voliči řeknou ne politikům takzvaného
a každý, kdo má rozum a srdce na správném místě
zdravý rozum říká jednoznačně ano
další lidi, kteří mají zdravý rozum a k němu odvahu říkat nahlas
zdravý selský rozum, který intelektuálové nazývají politická nekorektnost
uchovali ve skutečnosti zdravý rozum
tohle už skutečně postrádá zdravý rozum
nadále musím věřit, že zdravý rozum zvítězí
na váš zdravý rozum
vezměme konečně rozum do ruky a udělejme skutečně něco
já mohu jen poděkovat za zdravý rozum
zdravý rozum tedy říká
zdravý rozum zcela jasně říká, že jediný

Podrývání důvěryhodnosti médií
Média
Tomio Okamura
nenechal zastrašit poté, co ho média
média nám lžou
sluníčkářská média
nás média ignorovala
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pokud bychom měli v médiích prostor jako konkurenční strany
nám podsouvají média
překrucování a dehonestování v mainstreamových médiích
mainstreamová média manipulují s fakty
pro média jsme okamurovci
pokud vás média straší okamurou
média dnes straší ruskými weby
česká média přecházela před lety první informace
proč média už druhý rok mluví o ruských
pravidla, která nedovolí zneužívání médií ke lhaní
abych od začátku vyvrátil pláč médií o nějaké cenzuře
mainstreamová média svorně ignorovala
elit a s nimi propojených médií
média a konkurenční strany už teď dávají
jakkoliv to média a politický mainstream popírá
nás média ignorovala
mainstreamová média manipulují s fakty
proti spd kvůli tomu poštvává jeho média
bohužel tak věří prolhaným a zmanipulovaným médiím
to bude zase křiku od prolhaných médií
přes odpor kalouskovců a českých prounijních médií
až zase budou spolu s mainstreamovými médii lhát
kalouskova bloku a s nimi spojených médií
s podvodnými novináři z babišových stranických médií
s médií tuneláře bakaly
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podvodnými médii jako je česká televize
nemá smysl sledovat taková média, která prokazatelně lžou
cenzurováni a média neinformovala
televize ignorovala poslance spd
takzvaná média
o kom se v médiích mlčí
otevřeně útočí média
pravdivosti těchto médií si dnes nelze dělat iluze
zkorumpovaných a neprofesionálních médií
v případě médií, které korektně a profesionálně informují
o zmanipulovaných médiích a novinářích
bloku a s nimi spojených lživých médií
na základě diktátu médií
cenzurovaných médií
lžích bakalových a babišových médií
notoricky prolhanými médii
lži babišových médií
média nás po volbách nejvíce špiní
média tuneláře bakaly
média nemá smysl číst ani kupovat
mainstreamová média a stávající vládnoucí politické elity
česká mainstreamová prolhaná média
média, lžou
provokace části médií
média proto permanentně špiní
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média jsou probruselská
médií tak, aby méně lhali
politizaci veřejnoprávních médií
média se snaží vymýšlet umělé kauzy
snižuje kredibilitu veřejných médií
média, aby o podobných incidentech informovala
nízkou kredibilitu veřejných médií
hrozbě čelit, jelikož vedení veřejnoprávních médií
nemáme podporu mainstreamových médií
Martin Konvička
tenčící se konto + chřadnoucí zájem médií + vypatlaný mozek
věříme někdo jediné slovo německým médiím, a merkelistánu obecně?
média mají ráda kandidáty, kteří neoplývají
mainstream média už šílí! hlavně čt24!
za všechno může putin, nám média nahrazují babišem
francouzský pas, takže policie a média napíší, že šlo o atentátníka
a jak se to z mainstreamových médií nikdy nedozvíte
s majiteli? to se z médií asi nedozvíme
vyčištění veřejnoprávních médií
když se nám eu a naše média, politické neziskovky a mainstream politici
média uváděla, že se to stalo
rozkrádat stát a využívat důležitá média
ti nemají šanci ovládat hlavní média a podplácet lidi
prosíme média a veřejnost, aby k hodnocení
to ministerstvo vnitra zveřejní, a média, a vysvětlí, nebo to
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skoro vše na efekt, pro média
dělat vše na efekt a pro média
převzetí kontroly nad veřejnoprávními médii
aby došlo k obnovení fungování těchto médií na úkor multikulti propagandy
my dennodenně zažíváme od našich veřejnoprávních médií
budou nás varovat před alternativními médii, populisty
že ta veřejnoprávní média a mediálně-sociální studia na univerzitách máme
zrušit veřejnoprávní média! v celé evropě!
média ztrácejí kontakt s realitou
oficiální média a komentátoři, věrní své mentalitě
jim média a školy nakukaly
propaganda (nevládky? média?) se toho hned chytila
že všechnu tuhle špínu na ni média vytáhnou
o zásadní ústavní změnu, a média nic
zatímco sám v médiích občas plácne něco "radikálního"
média a vláda tuto skutečnost samozřejmě ignorují
média už se začala předhánět s pohádkami
média píší teprve pár dní
média se marně snažila najít nějaké zlomené
jsme chtěli kamenovat, to se média ani štampach nedozvědí
blbý média - blbý docent- blbé úvahy
babišova a státní média už k zostuzení pracují podle hesla
média zase lžou
"panikou" začali blbnout babišova média a prima
mentální rakovina, živená těmi správnými médii, je všude
98

ovce, které papouškují nesmysly z médií, aniž by měly o věci
ale v našich médiích to nebylo krev v nice ještě
zase ve všech médiích - to se zas "cenzorům
zmanipulovanými médii
kteří dokáží média přímo ovládnout
čemu jinému by média a školství měly sloužit? protinárodním
média mají novou hračku
nikde v médiích není psáno o potyčce sluníček
kvůli přístupu politiků i médií se to přehouplo dohněda
a vůbec zpravodajství, jaké vám média nepřinesou
opět poučení o fungování médií
média fakt "jedou po postech
vypadá to, že německým mainstream médiím se podaří to, co se
tehdy ji většina médií nazývala populistkou a snažila se její
zvali si ho do médií, kde vykládal, že islám
a fandí jim část médií, můžeme si domyslet
Andrej Babiš
až vám zas naši oponenti v médiích budou tvrdit něco jiného
vím totiž, že je média okamžitě začnou rozebírat a budou se
víc než jen sestříhané větičky z médií
dokonce i média si všimla
pořád o nás někdo do médií blábolí
zbytečná debata o českých médiích
a můžeme ta česká média probrat. do detailu. určitě
to, jak si to upraví média. ale abych to neměl tak
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přestanu být pod tlakem politiků a médií
že lidé o mě mají z médií zkreslené představy
pasáže, možná tak zajímavý pro média
už dávno, jak o tom média spekulovala
dokonalý důkaz manipulace v médiích
o věcech, které se v médiích neobjevily
média udělala kauzu z článků z médií
tlakem a řada informací publikovaných v médiích je nesmyslná
ze sálu a jste online v médiích. když se vymaníte z jejich
Mediální
Tomio Okamura
vytváří i mediální kampaň
masivní nepřátelská mediální kampaň
mediálních manipulací
mediální bouři vůči nám
mediálním štvaním
neustálých mediálních lžích
zákeřný mediální útok
mediálních útoků
špinavé mediální praktiky
špinavou mediální kampaň
mediální cenzuře
mediálních útoků
ohlupován mediálním prostorem takzvaných veřejnoprávních médii
dehonestování s tím, že mediální rada
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článek o mediálních manipulacích
mediální totalitu
mainstreamová média selektují skladbu
mediální antikampani
mediální manipulace
mediální propaganda
kvůli mediální cenzuře vůbec nemají
mediální masáží
mediálních představitelů
mediální štvanice
mediálního bombardování
mediální kampaň
mediální kampaně
mediální způsob, kterým se uráží vlastenci
řídí přes mediální rady politici
mediálně masírují
mediální agentura pro podporu islámského přesídlování
mediální lži
mediálně cenzurovanou stranou
špinavé mediální kampaně
mediální nenávisti
mediálního veřejného hanobení
štvavých a dehonestujících kampaní
mediální lobby
lživá mediální
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mediální agentury pana víta bárty
čt není na mediálním trhu v ničem lídr
prolhaná média
mediální blokádu
pravdu, je proti politickému a mediálnímu mainstreamu daleko těžší
mediálně nepopulární
mediální cenzura
to je zase manipulace. britská mediální agentura reuters
tuhle drzost obhajují světové mediální agentury
mediální skandály s fotomontážemi
mainstream politický a mediální
mediální elity horují pro pravdu
vyhrocené mediální pomlouvačné kampani
bez jakékoliv mediální podpory
mediální diskreditaci
mediální tlak na občany
mediálních dehonestačních kampaních
mediální svět buď zešílel
ošálit manipulativními mediálními štvanicemi
proběhl bez valného mediálního ohlasu
kdo ovládá mediální prostor
lživé mediální tvrzení
přes veškerou mediální obezřetnost
oběti mediální kampaně
opít mediálním rohlíkem

102

srovnejme si ovšem mediální prostor
se cítím na české politické i mediální scéně hodně osamocený
dehonestační mediální kampani
zachovává čt mediální pluralitu tak jak ukládá zákon?
špinavá mediální antikampaň
ne jen „roztáčet" mediálně jednoho nebo dva lidi
dehonestačních mediálních kampaních
mediální lynč
mediální manipulátoři
pozitivní nebo negativní mediální „humbuk"
mediální dojem pak mohl být tak jak
mediálních polopravd
mediální nálepky
minimální mediální prostor
mediálním lžím
mediální konstrukce
Martin Konvička
ale mohou vytvářet mediální dojem, že národ připrchlíky vlastně
komedie, zvaná onanie mediálních intošidel, pokračuje
multikulti psát o "migraci" mediální práce a podpora novinářů migrace
z čt & naši vzdělanci z mediálně-sociologických oborů uk
které rozhodují navzdory mediálnímu volání po" krvi"
mediální hon na mou maličkost pomalu končí
mediální manipulaci
jsou přesné, to v českém mediálním prostředí není samozřejmost
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ač mě "mediální hulič" jxd pravidelně vysírá
pár polovzdělaných elévek větší mediální moc, než třeba prezident republiky
zejména tedy mediálního pokrytí. především je třeba národu
součást mediálního konsorcia mafra ovládaného ministrem financí čr
porušil smluvený mediální klid a dal panu redaktorovi
mediální zběsilost
že se to dramatizuje mediálně
Andrej Babiš
jsem všem děkoval, že nepodlehli mediálnímu nátlaku a neuvěřili lžím
ty útoky, proto ta nekonečná mediální kampaň
neumím to posoudit. Mediálně to až tak nevypadá
Novinář
Tomio Okamura
si napsali před lety sami novináři
novináři okolo aktivisty
ve spolupráci s podvodnými novináři
slušných a nezkorumpovaných novinářů
zaplacení novináři
novináři mf dnes dnes doslova vymysleli,
novináři a vládní politici nás budou nadále
uplacení novináři
novináři nemají jiné argumenty, než lži
to si čeští novináři pletou
ovlivňuje novináře
novinářská žumpa jenom lže
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co podle vás myslel novinář tím
se podíváme na další vyjádření tohoto novináře
že se jedná o novináře
novinářské žumpy
novináři, že když jim dojdou argumenty
a ona většina novinářů, kteří se snaží komentovat
co podle vás novináři na vás tak strašně vadí
to mi přesně odpovídá úrovni novinářů v čr, kteří nemají informace
jak říkáte, nějaký novinář
několika málo slušným a řádným novinářům opravdu nedělá dobré jméno
se vytratilo neutrální zpravodajství, novináři si pletou zprávy s komentářem
jako česká republika, kde mohou novináři beztrestně lhát
kolika lidem novináři svým lhaním a překrucováním faktů zničili
na vině však nejsou jen novináři, média
novináři beztrestně lhát
novináři v naší zemi odvádí skutečně zvláštní
novináři idnes a hospodářských novin jdou ještě
novináři idnes nesledují mainstreamová zahraniční média
jak si takovou práci výše zmíněných novinářů vysvětlujete?
naši novináři moc rádi zapomínají
mnoho novinářů pochopitelně ani netuší
značná část novinářů však lže přímo vědomě za peníze
smyšlenky „snaživých novinářů"
fašizující a extrémní tendence politiků a novinářů
manipulátorů z řad novinářů a médií
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lživě překrucují čeští novináři
nemá smysl komentovat jakékoli novináře, kteří pracují v hospodářských novinách
volám těch pár zbylých čestných novinářů, aby se rozpomněli
politická korektnost. novináři v čele s českou televizí musí
bez neustálých lží novinářů
novináři se v české televizi ptali
novináři, kteří prokazatelně lhali
novináři, politici a aktivisté
dobře placené týmy prolhaných a zmanipulovaných novinářů
pak přijdou novináři a ptají se nás, co
fašizující tendence proimigračních aktivistů, novinářů a některých politiků
byla požadována cenzura a stíhání pro novináře
s uplacenými nebo hloupými novináři
novináři prostě před veřejností zatajili
aby místní novináři přestali obelhávat veřejnost
novináři, kteří si vymýšlí
z novinářů pseudohumánních médií
novináři začali lhát
novináři evidentně tu informaci nemají
kdyby novináři nelhali
novináři a politici ohlupují
novináře neustále manipulující fakty
novinářů bude prostě muset přestat lhát
novináři buď neumí počítat
novinářů tvrdí, že je zdejší muslimská

106

novináři a komentátoři spustili naplno multikulturní propagandu
novináři lžou
novinářům za jejich nepřátelské psaní
ukažte všem českým novinářům
novináři zase nemají rádi zemana
jsou novináři na prezidenta zbytečně zlí
novináři se snaží
novináři a média rozdělit společnost
novinářů, kteří mají velmi krátkou paměť
co na to naši politici, novináři? pštrosí hlavy v písku!
uvedené si novináři vysvětlují nejčastěji tak, že populista
v neděli si pak novináři přečetli zprávu bis
zbyli ještě alespoň někteří čestní novináři
názory pana schwarzenberga němečtí novináři označili velmi decentně
novináři, podívejte se do archívů
novináři ho ignorují
na chvíli zatemnily spekulace novinářů
ale patří k ní i novináří
novináři jsou lidé, kteří v naprosté
proč tedy čeští novináři podle vás o situaci na krymu
novináři nechápou
novináři moc dobře ví
někteří novináři i politologové kritizují úsvit
po některém vystoupení novinářů i pana gazdíka může přitížit
a řada dalších novinářů, u kterých není těžké zjistit
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pražští novináři se mě pak ani neráčili zeptat
novináři mají prý být hlídací psi demokracie
svobodu slova chápou novináři jako svobodu lhát
prohlásila, že paní tachecí je novinářka
novináři si moje výroky mohou volně cucat
novináři mě obvinili
aby se novinář choval korektně, nepřekrucoval fakta
novinář něco splete
jsem nevěděl, že je tam novinář
s prolhaností a podrazáctvím některých českých novinářů
bránit proti nepravdivým a lživým nařčením novinářů
novináři tím pádem ví, že lhát
zvídavý novinář a napsal o tom článek
začal bránit novinářským lžím
novinářům nastavit zrcadlo
ze mě dělal blbce. takového novináře si musím vážit
novináři uráží, špiní a křivě osočují
je totiž pro tyto novináře signál, že to mohou dělat
redakce opouští staří zkušení novináři
uplacení novináři
s prolhaností a podrazáctvím některých českých novinářů
novinář neřekne „podle mého názoru je
novináři ale pletou hrušky s jablky
novináři mne označují za populistu
novináři ptají, co jsem pro občany
spojených lživých médií
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Martin Konvička
když se to nehodí mainstreamové novinářské klace a jejich euroislámofilním chlebodárcům
respektu, novin které se kdysi dají číst
taky je tohle milé školení pro novináře, které je naučí
podpora novinářů migrace
proto novinářům nabízíme informační servis
když to nebude v novinách, tak to "nebude"
hlavně o tom nepsat v novinách, to by se ovce mohly
nepsat v novinách, mlžit
novinářské vemeno
čech není, že je novinářský nadčlověk
na novinářích je docela legrační
že jsou novináři z bakalovy stáje
to, co dřív byly seriozní noviny
naštěstí jsou státní a babišovi novináři tak vylízaná paka
další novinářský starý kozák říká to, co
a jsem fascinován blbotečností té "novinářky"
že idnes jsou objektivní noviny
v dnešních lidových novinách - to je ten plátek
paní novinářka se asi zbláznila
vám někdy v dějepise nebo v novinách podobnou mapu?
Andrej Babiš
od ledna 2013, kdyby mě novináři zase zkoušeli
ať si novináři a všichni moji nepřátelé říkají co
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ale přesně na to někteří novináři čekali, aby mohli zase něco
aby mohli zase něco v novinách nalhat a překroutit
moc dobře víte z televize a novin, jaká organizovaná a masivní kampaň
novináři občas rádi moje výroky překroutí
někteří novináři a politologové to dodnes nemůžou pochopit
novináři mě neustálými dotazy přinutili podívat se
rád, když to samé budou novináři požadovat po všech předsedech parlamentních stran
nebudu skákat tak, jak novináři pískají. celá záležitost je politická
jak je možné, že novináři mají přístup do spisu
jak ovlivňuju noviny? asi blbě
chápu, že se noviny špatně prodávají, ale jejich obsah
pan anýž z hospodářských novin si našel nový koníček
a protože je babiše v novinách už moc, je potřeba jej
možná o tom napíšou i některé noviny
jak si myslí novináři, ale daň z nabytých věcí
novináři si zvykli, že všecho v
jak vznikají dezinformace: někteří novináři píší
fendrych se řadí do dlouhé fronty novinářů, kteří nechápou
Lživé
Tomio Okamura
idnes.cz lžive píše
lživě očerňuje jejich konkurenty
lživě a neúplně informují mainstreamová média
lživě a manipulativně prezentují česká mainstreamová
lživé, štvavé a nenávistné kampaně
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lživá propaganda ve prospěch proamerických agentů
lživě překrucují čeští novináři
lživě zmanipulovaný elaborát na mojí osobu
lživé kampaně
napsal lživý článek
lživém článku
lživá mediální tvrzení
psát, byť lživě
televize vytvořila | lživou | reportáž
lživou antikampaň
dehonestační a lživé kampaně
lživé články
lživé a nenávistné texty
lživě pomluvit a zesměšnit okamuru
umí jen lživě pomlouvat
lživě očerňuje jejich konkurenty
lživými kampaněmi
veřejné peníze zveřejňuje podvodné a lživé průzkumy
lživě mě pomluvili
šířit lživou fámu
lživou pomluvu
lživá kampaň proti našemu hnutí
lživě a podvodně nás osočila
špatný dojem, který tato lživá informace
lživá štvavá mediální kampaň
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lživým nařčením novinářů
lživě mě pomluvili
dehonestujících nebo lživých textů
lživě urážet
lživými vyjádřeními
lživě uvedla média
Martin Konvička
pořád vymýšlet lži a neříct to jedno jediné slovo
je to už únavné, tyhle lži ... takže pro pořádek
sponzorovaná dvtv se zajímá o kateřininy lži, a nikoli o martin zápas
nenávistnou kampaní, která často šíří lži a hoaxy
Česká televize
Tomio Okamura
na čt24 už kroutí hlavama
dva osamělí vlci... čt24 dneska jede!
má oblíbená moderátorka čt 24, barborka
pár intoušů a v tvojí domovské čt
protože všichni víme, jak čt informuje objektivně
prostě jen euromédia, stejně jako čt
a neříkali náhodou v čt, že muslimové nemají s terorismem
u redaktorek čt pak ta umanutost hraničí s erotickou
je to pořád dokola. na čt24 si jako objektivní odbornici
čt 24 a durnová se chovají jako
chápu, že je to pro čt a sluníčka jako je durnová problém
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o tom, že dramaturgii čt nejde o nějaký multikulturalismu, ale
jen tu islámskou pakulturu čt propaguje furt
čt je třeba zrušit
čt si nedala pokoj
na ní chyběli kamery veřejnoprávní české televize, zjevně návštěvu jednoho z největších
za zelené, většina redaktorek české televize). sluníčka to chápou jinak
o chování "veřejnoprání" české televize - semeniště islámofilních hysterek
mluvit v hlavním vysílacím čase v televizi (nestátní!) a hlavně
vše placeno z veřejnoprávních peněz
jdu se semknout a děkuji čt24, za nebetyčnou prásarnu
co se to děje? na čt24 říkají, že jde možná
už když odešel ten štáb čt24 kvůli vyjádření o hatefree
čt24: 1. šok nebude větší
durnová a redaktory a moderátory na kavčích horách
režisérů nepovažují šéfredaktoři a dramaturgové na kavčích horách za důležitou
rozehnání té hujersko-islámofilní party z kavčích hor bude jedním z prvých úkolů
Andrej Babiš
šaškárna, která běží non-stop v televizi
stejně všichni moc dobře víte z televize a novin, jaká organizovaná a masivní kampaň

Rozhlas
Tomio Okamura
idiotství& chválení genocidy v českém rozhlase
"analytička" z českého rozhlasu

Vnímání globalizace spíše jako konspirace než jako souboru problémů
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Globalizace, globalisté
Tomio Okamura
snaží se bránit proti nekontrolovatelné globalizaci
konflikt mezi globalismem na jedné straně a vlastenectvím
sociální demokracie je globalistická strana
podporuje proimigrační a multikulturní globalistické neziskové organizace
zájmům zákulisních lobbistů a multikulturních globalistů
pokračování globalizace, islamizace a ohrožení svobody
slouží zájmům multikulturních globalistů
je typickým představitelem multikulturních evropských globalistů
proti elitářům a globalistům
globalizace brutálně zneužívá a ničí
politika globalistů a těchto korporací je nebezpečím
tito globalisté chtějí připravit evropským národům
jiná cesta v současném globalizovaném světě není
by mimo eu v dnešním globalizovaném světě neměla nárok na existenci
globální firmy stejně jako globální moc
přináší globální krize
globální přístup k migrační otázce je
globálních bezpečnostních hrozbách
proto je pro zastánce multikulturního globálního světa nebezpečná
budují nový globální světový pořádek
politika je součásti pomatených vizí globálního multikulturního světa
se utká s představitelem globálních a multikulturních elit
multikulturní globální superstát řízený centralisticky z bruselu
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george sorosem vnutit národním vládám globální velkokapitál
státu a pomáhají realizovat program globálního vládnutí
omezení globálního obchodu
globálním úředníkům evropské unie
globální politické ideologie
představa globálního světa řízeného spojenými státy
protivníka moc nadnárodních korporací a globálních mocenských skupin
za nastolení světa podle ideologie globálního řádu a pořádku vedeného usa
zánikem suverenity země v novém globálním pořádku a zánikem našeho národa
tak jako to dnes praktikují globálně za pomoci evropských loutkových vlád
rodin s dětmi neodpovídá programům globálního vládnutí a plánům na přísun
jen pouhými loutkami v rukou globálních finančníků
v jejich globálním vládnutí nemáme místo
snížení úrovně českého školství součástí globálního pořádku
globální vládnutí a nový světový řád
vize globálního vládnutí
republika je tak v této globální hře definitivně jen malou bezvýznamnou
evropě mohla být vytvořena protiváha globálního četníka a centrum skutečné demokracie
že jen hlupák dokáže v současném globálním světě nevydělávat
babiš nic

Konvička
naši zemi! odmítnutí divoké globalizace, umírnění mezinárodních vztahů
zajímavá cestopisná črta o důsledích globalizace
solidarity a globální vesnice přecházejí v nestřežených chvílích
co jsou proti sluníčkovému globálnímu establishmentu
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euro-globalisté i velké korporace začínají mít
Identita
Tomio Okamura
zachovat svoji identitu
naši identitu
naši národní identitu
bránit naši identitu
vlastenectvím a identitou na straně druhé
změna kulturní identity některých států eu
znovu naleznou svou identitu
nutná obrana národní hrdosti a křesťanské identity
udržet svou kulturní identitu
hájí národní identitu
udržet naší kulturní identitu
udržení naší národní identity
má svojí kulturní identitu
na úkor naší bezpečnosti a identity
svou homogenní identitu
narušit identity jednotlivých národů
evropská identita není islámská
kulturní identita s námi roste
zachování národní suverenity a identity
omezovat národní suverenitu a identitu
národní identity a suverenity a ohrožení imigrací
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připravit země o národní suverenitu a identitu
zachovat plně českou identitu
jejich identita pokřivená
programovým potlačováním národních identit
Národ
Tomio Okamura
od evropské unie k unii evropských národů
na straně druhé naše unie evropských národů
navrátit každou zemi jejímu národu
vystoupení čr z eu a spolupráce suverénních evropských států
stavět jinou evropu: evropu spolupráce suverénních národů a svobodných lidí
referendum o vystoupení z eu a suverénní, bezpečnou, prosperující a spravedlivou
naše národní hodnoty chránit
evropa národů
model spolupráce mezi evropskými národy
nárůst národního povědomí
našimi národy
naše národní
volné sdružování našich států a národů
unie evropských národů
rozmělnění národních suverenit
respektování národů
návratu velkých a suverénních národů
ať žijí národy evropy
ochránit tento kousek naší národní suverenity
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unii suverénních národů
jsme pro suverénní národní státy
jedině národní státy mohou ochránit naši národní identitu
podkopává naši národní suverenitu, naši národní identitu,
naředění židovsko-křesťanské a humanistické identity našich národů
chceme zůstat hrdými národy
elity nereprezentují národy a zaprodávají náš národní stát
společně se musíme postavit
v duchu našich národních hrdinů budeme bránit vysokou pevnost svobody
v prvé řadě národní zájmy
národní identitu
přežil jen český stát s národem a v hranicích
nejpřirozenějším a nejodolnějším státním útvarem je národní stát
přirozeně chrání svou rodinu, svůj národ
přátelské soužití dvou suverénních národů
v potlačování suverenity národů
evropa evropských národů - otázka jejich přežití
struktury, která na spojení evropských národů dnes parazituje
nechceme zánik naší národní suverenity a národní identity v totalitním superstátě eu
společné vizi evropy svobodných a suverénních národů
každý z nás hájíme národní zájmy
spolupráce našich stran a národů bez bruselské byrokracie
zachování a prosperita našich národů
hájit svou vlast a svůj národ
hájit svou národní identitu a zájmy vlastních států
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integrace za neslučitelnou se svobodou a národním zájmem čr.
stále více občanů národních států otevře
neustálé obelhávání národních vlád i občanů
direktiv evropské komise
chceme-li přežít jako národy
si lidé vezmou zpět rozhodování o národních záležitostech
prosil za evropské národy
zachování našeho národa
hájit naše vlastní národní zájmy při jednání s eu.
počítal s faktickou likvidací našeho národa
voláme po velkém probuzení národů
národní stát je stále tím nejlepším prostředkem
hájit zájmy své země a národa
evropskou civilizaci vybudovaly národní státy
každý národ a stát musí hájit zájem svých
svobodnou alianci evropských národů, anebo říší řízenou z bruselu
předání moci národních vlád do rukou nevolené a neodvolatelné
jako kterýkoliv jiný národ právo hlídat své hranice
předání moci národních vlád do rukou nikým nevolené
eu je nástrojem zničení suverenity národních států
uprchlíka je potřeba upřednostňovat nad národní bezpečností
budoucnost národa a evropy vůbec nezajímá
existenční ohrožení evropských národů
zvrácená a která rozleptává národní státy
faktickou likvidaci našeho státu a národa
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nesmí potlačovat národní zájmy a likvidovat suverenitu jednotlivých zemí
plánovaná biologická likvidace českého národa
evropské integrace zkrachovala, nerespektuje zájmy národů
aby suverénní národy spolupracovaly, není třeba diktatura bruselské
svobodně shodnou suverénní národy
evropské integrace zkrachovala. nerespektuje zájmy národů
tradiční evropské národní státy mají zmizet
opouští hájení vlastních národní zájmů
zabavuje zdroje národních států
vytvořit multikulturní evropský národ. jde o zločinný plán a
spolupráce v evropě při zachování suverenity národních států
prosazujeme rehabilitaci naší rodiny
darebáckého plánu na zničení národních států evropy
proti zájmům českého státu a českého národa
připravované likvidace evropských národů
veškerá legislativa jen v naší národní gesci
trh svobodných suverénních národních států
nutná obrana národní hrdosti a křesťanské identity
ostraha národních hranic
Martin Konvička
zblbnout německý národ, zglajšaltovat ho
kteří hlasovali proti zájmům své národní republiky
vytvářet mediální dojem, že národ připrchlíky vlastně chce).
jsme národ ukázněný, ovšem v odporu
francouzského obamu s programem národní sebevraždy
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upadající oligarchické pseudodemokracie do znovuzrozené národní republiky
skvělým krokem znovuzrozené národní republiky bylo převzetí kontroly
moc a tou je moc národa, kterému je podřízen stát
zájmy bruslína, nikoliv polského národa
centralizoval soudní moc pod moc národní vlády a prezidenta
je to následováníhodná národotvorná politika
změnám v polské národní republice
andrzej duda otevřít cestu polskému národu k nové a lepší republice
je jen na národu, zda se vydá směrem
je povinností polského národa chopit se každé příležitosti
tak je svatou povinností českého národa inspirovat se v počínání národa polského
území svobodných a suverénních národů
dnes součástí slovanských a pravoslavných národů. jedinou šancí na záchranu
nebo míň, než národ
chce hrát na národní notu ne proto, že
dokud jednotlivé národy východní evropy nepochopí
může stát útočištěm pro západoevropské národy a židy, kteří budou
obyčejnou slušností, zachováním národa
se jasně a nekompromisně k národovectví
elitám a útokům proti národním potřebám a národnímu státu
také varoval před rostoucí silou národních a "populistických" stran
budem-li každý z křemene pak bude národ z kvádru
pro někoho milovaný zachránce národa, pro jiné zase nebezpečný
potřebujeme co nejrychleji obnovit národní nezávislost a soběstačnost
všechny, co nepohrdají vlastním národem, vlastní zemí a nechtějí
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suverénní čr, spolupracující evropu národních států
jiný pohled na český národ, než jaký nám neustále podsouvá
role našeho národa při potírání toho svinstva
zdát, tak značná část národa vede ideovou partyzánskou válku proti dobro*erům, a tím potaž
mo proti islámské expanzi
protože to ukazuje nepoučitelnost národa, se kterými sdílíme
narušení národní jednoty
podle kterého je tento národ smrdutá bílá svoloč
zatímco se národ bavil masakrováním sluníček u jílkové
prostý fakt, že žádný národ nemá zaručené své přežití
jak to přispívá k přežití národa
zradu českých národních zájmů
Suverenita
Tomio Okamura
tak, aby nebyla ohrožena česká suverenita a česká státnost
narušena takto suverenita naší země
suverenita je priorita číslo 1
důležitá je národní suverenita
rozmělnění národních suverenit
v návratu velkých a suverénních národů
unie suverénních národů
ale útok na naší suverenitu
chceme zůstat hrdými národy
komu předáme suverenitu naší země
česká republika by daleko rychleji ztrácela suverenitu vůči evropské unii
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vlastenec odmítající další demontáž suverenity země
hájení zájmů suverenity české republiky
proti pokusům eu o další demontáž suverenity
nikdo cizí nemůže diktovat suverénní zemi
přihlásila k destrukci suverenity naší země
střet je nekompromisní a buď obhájíme suverenitu naší republiky
dokud brusel nevrátí státům jejich suverenitu
hájit zájmy suverenity české republiky
obnovujeme princip suverenity
členské země eu ztratily suverenitu
hra na demokracii a suverenitu skončila
definitivní ztrátu suverenity
k suverénním zájmům české republiky
hrubým útokem na suverenitu naší země
rezignujete na suverenitu země
poškozují zájmy suverenity české republiky
zbavena základních znaků ekonomické suverenity
zničit suverenitu naší země
spolupráci suverénních evropských států
naše obchodní politika by byla zcela suverénní, nijak nesvazovaná
čerpání z pochybných eurofondů se vzdáváme suverenity
nezávislý suverénní stát nikdy nedopustil
bránit její suverenitu
popření suverenity
destrukce suverenity
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posílení suverenity země
v hlubokém rozporu se zájmy suverenity české republiky
bránit suverénní
bránit její suverenitu
zachovat suverenitu
likvidovat suverenitu
narušení suverenity
získat zpět suverenitu
omezování suverenity
brusel a jeho protidemokratický styl diktátu suverénním národům
obnovu naší suverenity
obnovení naší suverenity
ztrátě základního znaku suverenity
destrukce českého státu jako suveréna
zbavuje dalších zbytků suverenity
ignorace naší státní suverenity
respektování suverenity
obhajoby suverenity
ztratili poslední zbytky státní suverenity
bouraly suverenitu
zbavuje státy jejich suverenity
eu, který je proti suverénní české republice
odmítají přímou demokracii a politiku suverénní
k obnovení nezávislosti a suverenity země
obnovit svojí suverenitu
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Martin Konvička
které by transformovalo polsko v suverénní a bezpečný stát
svoboda suverénního lidu
za silnou a suverénní čr
Andrej Babiš
svou suverenitu, sami rozhodovat o imigrační politice a demografii
Integrace
Tomio Okamura
spd považuje současnou podobu evropské integrace za neslučitelnou
podoba evropské integrace vede k potlačení svobody
agonie zkrachovalého projektu evropské integrace
především zájmům tzv. evropské integrace a ne zájmům občanů
integrace eu je zásadní ohrožení bezpečnosti
evropské integrace ohrožuje zájmy české republiky
budeme podporovat zásadní změnu evropské integrace
je také těžkou ranou evropské integraci
Martin Konvička
má to být socialistická integrace a la brusel? kdepak.
Andrej Babiš
selhali lídři evropské unie a pokud jean-claude juncker reaguje, že se musíme více integrovat
tak nic nepochopil, unie potřebuje přece reformu
teď jádro unijních zemí nutilo členské země, jako jsme my, k ještě hlubší a k přijetí
podmínek, které by pro nás nebyly výhodné
Nadnárodní
Tomio Okamura
bojovat a umírat za nějaký nadnárodní cizí útvar
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odmítáme diktát současné nadnárodní struktury
i v naší zemi už nadnárodní firmy vymazávají na prospektech kříže
v maďarsku prodávají cizí nadnárodní řetězce, jsou potraviny horší
výsledkem zadání nadnárodních elit
stali lacinou montovnou pro západní nadnárodní firmy
naše zem přestala být drancována nadnárodními monopoly
bylo umožněno nadnárodním firmám beztrestně drancovat bohatství čr
ukončení investičních podpor pro montovny nadnárodních korporací
z republiky ročně nadnárodní společnosti vyváží miliardy korun
obchodní monopol velkých nadnárodních řetězců, které rozvrátily trh
budeme nadále lacinou montovnou pro nadnárodní firmy a odpadkovým košem
a průmyslu za hubičku získají nadnárodní koncerny
další laciné privatizace do rukou nadnárodních firem
prosazuji kroky proti nadnárodním korporacím
vzdělávání lékařů a odborníků pro nadnárodní korporace a cizí země
ukončení podpory nadnárodních korporací při výstavbě montoven
omezení vývozu zisků nadnárodních firem z české republiky do
hnutí spd prosazuje kroky proti nadnárodním korporacím
závislosti na evropské unii a nadnárodním řízení české republiky
ve prospěch nadnárodních farmaceutických společností
hájí nadnárodní zájmy
produktem těchto nadnárodních zájmů je bezprecedentní rozsah církevních
hájení vlastních národní zájmů. nadnárodní řízení eu reprezentuje rozsáhlá
je to aliance nadnárodních finančních korporací
miliardy odtékají do zahraničí prostřednictvím nadnárodních firem, které z podhodnocené
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nemáme na důchody - a nadnárodní koncerny vyváží rekordní miliardy ročně
nadnárodní koncerny - a nesloužily zájmům
nesmí sloužit k obohacování nadnárodních monopolů a korporací
nikoliv zájmy evropské unie a nadnárodních korporací
návrat české vody z majetku nadnárodních společností
se prodávají méně kvalitní potraviny nadnárodních výrobců
z české ekonomiky montovnu velkých nadnárodních společností
než to, že chrání nadnárodní společnosti před českým zákazníkem
přineslo toto oživení zisk především nadnárodním společnostem
zcela jasně, že ziskovost nadnárodních firem v čr je mnohem
nákladů a vyšších zisků pro nadnárodní korporace. za této vlády
před konkurencí jiných mocností a nadnárodních společností
nikoliv pouze nadnárodní korporace a velkopodnikatele
bude důrazně vystupovat proti moci nadnárodních korporací
moc nadnárodních korporací a globálních mocenských skupin
přestali být poddaní nadnárodního konglomerátu, slepence mnoha národních
ale těží z prodeje surovin nadnárodním společnostem
zároveň značně zvyšuje moc nadnárodních korporací nad veřejný zájem
je tato dohoda v zájmu nadnárodního kapitálu
vše bude odstraněno ve prospěch nadnárodních predátorů
kdy jsou státy žalovány nadnárodními korporacemi, rychle narůstají
je jejich úkolem hájit zájmy nadnárodních korporací
ani naši parlamentní politici zaprodaní nadnárodní bruselské lobby
celku bývá obvykle zájem nějaké nadnárodní lobby
že hrozí další posílení pozic nadnárodních korporací, omezení demokracie
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především nadnárodní firmy totiž zcela programově vyrábí
ubráníme se tlaku nadnárodních žraloků?
protlačovány nadnárodními koncerny, které sledují vlastní
uzákoní se tím nadnárodní legalizace a pravomoci těchto koncernů
státy eu nepotřebuje další posilování nadnárodní byrokracie
vzrostl významně vliv nadnárodních korporací
se podíváte na zisky těchto nadnárodních firem
Soros
Tomio Okamura
kvóty jsou dle něj "sorosův plán", který naplňují
bruselští byrokraté, kteří "sorosovi zobou z ruky"
a otevřel dveře plánům george sorose a zrychlí jejich zavádění
na jedné straně a george sorose, který financuje multikulturní neziskovky
kterou financuje americký finančník george soros, který je sponzorem obamy
miliardáře george sorose, který podporuje přes různé
sorosova škola mohla sídlit
pan soros a jeho organizace nejsou v
rodákem a americkým miliardářem george sorosem
george soros skrze svoji nadaci open society
george soros neváhá využít své neziskovky
za kterou stojí právě sorosův open society fund
george sorosem vnutit národním vládám globální velkokapitál
soros neprožívá zrovna nejlepší časy
soros mimo jiné dlouhodobě financuje americké
soros a clintonová
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soros se tak dle uniklé e-mailové
demokraté se sorosem konzultovali situaci na ukrajině
za poslední roky daroval soros americkým demokratům
v průběhu prezidentské kampaně poslal soros na účet demokratické strany
do portfolia miliardáře sorose a podobných dalších neziskovek
Martin Konvička
sorosem sponzorovaná dvtv se zajímá o kateřininy
václav klaus vyhodil sorosovu nabídku na otevření jeho" středoevropské
soros své operace přenesl do budapešti
Diktát bruselu
Tomio Okamura
brutální diktát
nedemokratický diktát evropské unie
jsme povinni tento diktát evropské unie přebírat
nedovolíme diktát eu a české vlády
ale vyhovuje vám diktát bruselu
nebudeme se ohlížet na diktát eu
vyhovuje jim diktát bruselu
podporují diktát bruselu
odmítáme diktát eu
odmítají diktát eu
odmítám diktát eu
musí skončit diktát státu zvýhodňující určité menšiny
nikoliv jednostranný diktát z bruselu a z berlína
diktát evropské unie
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pojďme společně zastavit diktát eu
je nutné zastavit diktát eu
evropskou unii a její bruselský diktát
dlouholetý diktát usa na celém světě
která se proměnila na diktát, není prospěšná žádné zemi
odmítáme diktát bruselu
absolutně nepřijatelný je diktát frau merkel a pana junckera
suverénních národů a odmítá bruselský diktát
odmítáme diktát bruselu
superstátu a partnerství proměnila na diktát
odmítá diktát evropské unie
striktně odmítá diktát bruselu
poláci již diktát eu odmítli
prolamování české státní suverenity
odmítáme stávající diktát | bruselu
aktivně podpořili diktát kvót pro přijetí migrantů
společně odmítli diktát eu
odmítáme diktát eu na imigranty
kdy přijala bez odporu diktát bruselu
přijala bruselský diktát
naše šance společně zastavit diktát bruselu
bude přijímat diktát evropské unie
diktát odhlasuje český europoslanec
odmítli jakýkoliv diktát bruselu
diktát bruselu na povinné kvóty
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pokud česká vláda mlčky přijme diktát
volný obchod, špatný je diktát národním vládám
diktát elit nebo demokratickou diskusi
je neskutečně drahá byrokracie a diktát eu
posiluje bruselský diktát
Martin Konvička
se nepostaví diktátu eu a islámu
protože ten diktát eu nelze hájit racionálně, vymýšlejí
propad "staré eu", diktátorské chování bruselu a berlína
odmítněme diktaturu bruselských byrokratů a evropské komise

Andrej Babiš
proto odmítáme kvóty a vydírání bruselu
a dělat z nás v bruselu pitomce
je i na poměry bruselského parlamentu o ničem
nechtějí akceptovat multikulturalismus nadiktovaný z bruselu

Princip nevinnosti národa a cyklické vnější hrozby
Nepřátelský

Tomio Okamura
nepřátelským přistěhovalcům
invazi nepřátelských a nezvaných muslimských vetřelců
nepřátelských migrantů
nepřátelský cizorodý prvek
nepřátelskou ideologii
dobývání nepřátelských území
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nepřátelského státu
nepřátelského národa
nepřátelskou reakci
nepřátelská demokracii
nepřátelských vetřelců
nepřátelského islámu
invazi nepřátelských migrantů
nepřátelské cizince
kulturně nepřátelských migrantů
cizí nepřátelská a nedemokratická kultura
nepřátelským a nelegálním přistěhovalcům
nezákonných imigrantů z nepřátelských zemí
invaze nepřátelských vetřelců

nepřátelské a nelegální migranty
hordy nepřátelských vetřelců
nepřátelském prostředí vlády místních elit a bruselských
nepřátelských menšin
nepřátelské osoby vyhostit
pronikání nepřátelské ideologie
ideologie nepřátelské vůči demokracii
život v nepřátelském prostředí vlastní země
týlu nepřátelského území
Martin Konvička
posiluje se obrana proti nepřátelským silám
jeho pasivními konzumenty či dokonce nepřáteli
sunna je plná příkazů nepřátelit se s nevěřícími
i naši nepřátelé
manželky a podlí meloucháři, nepřátelé to lidstva
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Nepřítel
Tomio Okamura
společný nepřítel
hlavní nepřítel
připravujme se na nepřítele
evropské národy jsou jejím největším nepřítelem
jediným naším nepřítelem
vlastizradou či spoluprací s nepřítelem
spolupráci s nepřítelem stanovit trest zbavení českého občanství
kdy váš odvěký nepřítel tak ochotně zničí sama sebe
našim nepřítelem je v prvé řadě pronikání radikálního
šílenství merkelové a evropské komise slouží nepříteli
splynutí s nepřítelem nebo okolím
existuje řešení boje s nepřítelem uvnitř země
hlavní nepřítel evropy
náš nepřítel je migrační vlna
a nesmí mít v rusku nepřítele
hrozbou a strachem z nepřítele, kterého sami stvořili
znalci umění války pokoří nepřítele bez boje
do zásobování, zázemí a vojsk nepřítele zaneste zmatek 10. oslabte vůli
oslabte vůli vojáků nepřítele bojovat pomocí alkoholu, drog a
cílem kampaní v celé evropě jako nepřítel, zatímco rusové nabízejí spolupráci.
vlastně nepřítel nepřítele mého nepřítele?
spojili v boji proti společnému nepříteli
jejich hlavním nepřítelem
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kdo je náš přítel a kdo nepřítel
co to je vytvářet z ruska nepřítele
vládnoucí politici potřebují nepřítele
hlavní nepřítel pro ně není islámský radikalismus
prohlásila, že největším nepřítelem dneška je agresivní rusko. rusko
nepřítele je nutné zničit všemi prostředky
největším nepřítelem evropské unie je národ
zbrojní lobby zoufale hledala nepřítele
kdo všechno je vlastně pro evropu nepřítel
nebo si z ní vytvoříte nepřítele
americká zbrojní lobby potřebuje jako sůl nepřítele
jako novodobý třídní (společenský) nepřítel
pro boj s vnějším nepřítelem
pro boj s vnitřním i vnějším nepřítelem
je potřeba spojit síly proti společnému nepříteli a vyřešit problém s islámským státem
potřeba vnějšího nepřítele
největším nepřítelem demokracie jsou a budou elity
fanatik, jehož nepřítelem je celý civilizovaný svět
hlupák, diktátor, fašista, nepřítel svobody slova, zkrachovalec, neúspěšný
největším nepřítelem evropské unie je národ
zemi rozvrátíte nebo si z ní vytvoříte nepřítele
ujasnit kdo všechno je vlastně pro evropu nepřítel
hlavní nepřítel pro ně není islámský radikalismus ale demokratičtí
Martin Konvička
islám považuje za nepřítele naší civilizace!
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nepřítel - seznamte se
že jsem žid a nepřítel čisté rasy jsem si zvykl
že jsem zároveň nácek a nepřítel nebílých ras jsem si zvykl
zvyknout, že jsem i nepřítelem křesťanů, pánaboha a společenské
tehdy jsem byl jen nepřítelem lesů, vod a strání

Cizinci, cizí
Tomio Okamura
kriminality už i v případě jiných cizinců
nepřizpůsobivé cizince
růst počtu těchto cizinců je jedním ze zdrojů problémů
cizinci přikazují
našim potřebným lidem, ne nezvaným cizincům
kriminalita cizinců v české republice stále stoupá
pátá kolona nepřátelských cizinců
kriminalita cizinců u nás stoupá
nárust trestné činnosti cizinců v naší republice
neexistuje majoritní vlastník nemuslimský cizinec
nárust trestné činnosti cizinců v naší republice
s rozkradením země cizinci
cizími občany, kteří se nezákonně derou
o lidských právech cizích vetřelců
kdo z cizinců do systému nepřispěl, nemá nárok
bojuje i za sociální dávky pro cizí ekonomické turisty
stafáž cizím zájmům
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nadnárodní cizí útvar
kdokoli cizí diktoval
nerozhodujeme už my, ale nějací cizinci v bruselu
nikdo cizí nemůže diktovat
vize je ale dosavadním vládám cizí
cizí nadnárodní řetězce
nesouhlasíme s cizími vojenskými základnami na území české republiky
slouží zájmům cizích mocností
do cizích rukou se tak dostalo národní bohatství
státní podnik svoji těžební lokalitu pronajímal cizí či jiné společnosti
státních monopolů nepatří do rukou cizím firmám
cizí ekonomické migranty
cizí peníze podporují rozvrat naší země
přizpůsobenou cizincům z třetích zemí utratilo ministerstvo školství
přijímat do čr další a další cizince, tedy migranty
nezákonných cizinců
tak utrácí miliardy za integraci cizinců
cizí vojenské základny
zásadně odmítá přítomnost cizích vojsk na území naší republiky
ovládat obrovské cizí peníze
pod tlakem dezinformací a propagandy z cizích států
odmítáme cizí vojenské základny na území čr.
zatáhnout českou republiku do války v cizím zájmu
ne peníze cizím migrantům, ale našim občanům
100 tisíc korun na cizince
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postoupení naší státnosti cizím mocnostem
chtějí dát cizincům v čr volební právo
kde se náš občan stane cizincem
radši to dáte na integraci cizinců
funkci integrátora cizinců do čr
prodali levně a nezodpovědně naši vodu cizím firmám
tyto cizí firmy díky současnému monopolu vyvádějí každoročně
tady nechceme žádné cizí žoldáky
zpřísnění kontroly pohybu cizinců
žádný cizinec nemá právo žít v našich zemích
aby je za to cizí mocnost platila
vlastní cizí společnosti. já tomu říkám zločin
s rozkradením země cizinci
a císař by nikdy neprodal zemi cizákům
zemi jsme pány my a nikdo cizí
proč jste si vybrali platit za cizí migranty
čr má být postupně okupována cizím obyvatelstvem
skutečně potřebné občany, nikoliv na cizí ekonomické migranty.
vlastních občanů a v souladu s cizími mocnostmi a v zájmu cizích mocností
ve spojení s cizí mocí
cizími občany, kteří se nezákonně derou
cestu ven z cizího područí
o lidských právech cizích vetřelců
není přijatelné tolerovat jakékoliv pobyty cizinců na našem území
kdo z cizinců do systému nepřispěl, nemá nárok
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bojuje i za sociální dávky pro cizí ekonomické turisty
Konvička
které jsou plné cizinců, protože se bojí násilí
relativně hodně "neislámských" cizinců usnadňuje konspirování
zákaz pobytu cizích sluníček
pět pachatelů, kteří měli cizí přízvuk
nemáme problém s půl milionem cizinců, máme, ale problém
novelu, která zpřísní pobyt cizinců v česku a jejich ekonomickou
tmave vlasy a byt z ciziny
ovšem popotahovat za urážky cizího mocnáře, to se děje
karlína, kde je zadržuje cizinecká policie před transportem do bělé
machometánská logika: "cizímu bych to neudělal"
Andrej Babiš
vesnici chrání ozbrojenci, kteří jsou dobře vyzbrojeni a vycvičeni. a když je cizinců na hranicí
ch příliš a mávají sekyrami
Obrana
Tomio Okamura
se postaví na obranu naší civilizace
obranou našich občanů
obraně vlasti
obrana suverenity naší země
obrana zájmů státu a obyvatel
obraně jejích zájmů
obraně hranic eu
obranu před migranty
umožníme policii a občanům v obraně jednat s patřičnou tvrdostí
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burcuje zemi k obraně
potřebujeme napnout síly k obraně
připravit zem a národ k obraně
obranu evropy a křesťanských hodnot
obranou naší země
obranu naší země
obranu naší země
obranu vlastních občanů
musíme my převzít obrannou iniciativu
obranu naší suverenity
obrany české republiky
obnovení obranných schopností občanů země
se začít připravovat k obraně země
zapojení občanů do obrany země
zabezpečení obrany našeho státu a našich hranic
postavila na obranu suverenity české republiky
lidé, kterým záleží na obraně naší suverenity
naším občanským nástrojem obrany proti politickému islámu
musí se připravovat na obranu země
bude prioritou obrana vlastní země
jediná obrana je migranty poslat, odkud přišli
vojenský výcvik pro mladé na obranu naší země
neumožňuje účinnou obranu země
sjednocení k jejich obraně
obrana vlastních hranic
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zapojení občanů do přípravy obrany české republiky
Martin Konvička
k posílení militarizace a obranyschopnosti polského národa
posiluje se obrana proti nepřátelským silám
chopit se každé příležitosti k obraně svých potomků, budoucích generací
co je tedy náš plán obrany? východoevropská integrace
právo použít zbraň na svoji obranu!
posílení obranyschopnosti a obnova občanských ctností občanů
obrana: být také mačo kultura, ale doopravdy. za každou mohamedánskou drzost na ně
dupnout
obrana před islámem
nejlepší obrana je útok
Andrej Babiš
vaším cílem je, zdá se, nikoli ochrana země
dosud nezvládly chránit schengen
Chránit
Martin Konvička
srbové chránili evropu před islámem
chránit ty méně schopné
má chránit práva občanů naší republiky
ono lze chránit jen vládní budovy...
co dělám, dělám abych chránil dámy, jako je ona
rezignaci britského státu na ochranu občanských a lidských práv jejich občanů
co je tedy důvodem k ochraně hranic pane ministře
něčemu stát je, tak k ochraně fyzické bezpečnosti svých poddaných
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Hranice
Martin Konvička
který nemá a nehlídá svoje hranice je státem mrtvým...
jakmile je vyvezou za hranice, okamžitě se imigranti snaží dostat
policie a armáda hlídá hranici a každého z nich vrací do
podporuje dosavadní politiku otevřených hranic a vítání migrace
hranice nezavřel, a jen předstírá
který není stát, nemá hranice a do roka se rozpadne
že by chtěli" svět bez hranic
její přínosy, politiku otevřených hranic
kdy se přes hranice hrne invaze ozbrojená házecími nemluvňaty
střílet do uprchlíků? že ostraha hranic, budování zdí, potápění lodí
dále musí vědět, že hranice byly neprostupné
nebo nedej bůh začali hlídat hranice, tak mi v bruseli sáhnou
jste pro opětovné zavedení kontrol na hranicích?" říkám ano
zavření hranic
otevřené hranice, islámský stát
naprosté uzavření hranic
Andrej Babiš
ilegální migraci vyřešíme jedině mimo evropu, ne na našich hranicích
lodě nato mají bránit hranice
ale za posledním stavením to končí. palisáda, příkop, hliněný val. Hranice
a když je cizinců na hranicích příliš a mávají sekyrami, tak jdou pomoct i odvážní obyvatelé
že bychom jim otevřeli hranice, problém nevyřeší. naopak. zadělali bychom
si na daleko větší. ohrozili bychom svoje bezpečí
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evropa musí co nejdřív uzavřít vnějši schengenskou hranici
tam bychom měli stavět plot. ne na české hranici
je potřeba vybudovat schengenskou hranici
podobně jako řecko, které dřív na ochranu hranic
uzavření německých hranic
zavřít vnější schengenskou hranice
se teď předhání, která víc ochrání své hranice
proč nekoordinujeme společnou ochranu vnější hranice
zločinců a vrahů. a k ostraze hranic
prezident třeba mluvil o nasazení vojáků na hranicích
také musíme chránit evropské hranice. musíme potápět lodě
Zánik
Tomio Okamura
náš kontinent směřuje k zániku rozmělněním, vymazáním významu měst
nechceme zánik naší národní suverenity
zánikem suverenity země
zánikem našeho národa v multikulturním chaosu
hrozí zánik v migrační vlně muslimů
důsledně odmítá zánik české státnosti a islamizaci.
politiky postupného zániku českého státu
začátek zániku evropské civilizace
sledujeme zánik evropy
skončí postupným zánikem evropy tradičních evropských hodnot
se hovoří o zániku západní civilizace
čas od času hrozí zánik každé civilizaci
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eu zaniká pod náporem imigrantů
islámské kolonizaci nebo zanikneme
zda náš národ a kultura zanikne anebo přežije
civilizaci a každá civilizace nakonec zanikla - prakticky pokaždé pod údery
Úpadek
Martin Konvička
západoevropská civilizace je ztracena
švédsko, je ztracená země
západní evropa je ztracena
západ ztratil nejen schopnost bojovat
on už ztratil i schopnost používat propagandu
vidí za příčinou západního úpadku liberalismus
Andrej Babiš
nemůžeme přece ve jménu humanity kontinent zahubit
aby se migranti dostávali do německa a celé evropy v nekontrolovaných vlnách
Hrozba
Andrej Babiš
svět se změnil. jsme vystaveni velkým hrozbám
musí zastavit tok migrantů do evropy mimo evropský kontinent a přestat s tou politickou
korektností, kterou ohrožují němce i i celou evropu
že indiáni také podcenili uprchlickou vlnu z evropy, a kde jsou dnes?
Invaze
Tomio Okamura
masová invaze je nazývána uprchlickou vlnou
permanentní muslimská invaze v řádu milionů lidí
migrační invaze
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muslimské invaze
multikulturní invaze
invaze se tlačí dál na sever
cílená invaze s následnou trvalou okupací evropy
invaze muslimů
naplánovaná a zorganizovaná invaze
muslimské invaze
migrantské invaze
invaze statisíců vyznavačů islámu
řízená invaze
invaze nechtěných vetřelců
invaze nepřátelské kultury
totální invaze vyznavačů islámu
otevřená osídlenecká invaze nepřátelských vetřelců
masové invaze migrantů
totální invaze muslimů a vyznavačů islámu
invaze vetřelců z rozvrácených islámských zemí
invaze nepřátelských vetřelců
muslimské invaze do jednotlivých států eu
invaze imigrantů
Hordy
Tomio Okamura
vytrvalému boji našich předků s hordami muslimských nájezdníků
zadlužená potácí v ohrožení migrantskými hordami na začátku svého vlastního zániku
na tom, co invazní hordy imigrantů provádějí a provedou v
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a na evropu se valí hordy muslimů
se naši předci bránili muslimským hordám při válkách
hordy odnárodněných kobylek putujících po evropě
by do česka mířily desetitisíce hord krvelačných islamistů
zírat, jak nás zaplavují hordy afričanů a arabů
čr zaplavují hordy afričanů a arabů
nedopustím, aby nás zaplavily hordy nepřátelských vetřelců
kdy se na nás řítí hordy nepřátelských vetřelců
hordám vetřelců
hrnou se na nás statisícové hordy nepřátelských vetřelců
divoké hladové a agresivní hordy v českých a moravských městech
živili hordy cizích
hordy mladých mužů
Martin Konvička
pod náporem turkických hord
odmítání příchodu migrantských hord
Dobývat
Tomio Okamura
let změní ideologie, která dobývá svět přes tisíc let
nejjedovatější a nejzáludnější doktrína na dobývání neislámského západu
opakují již tisíciletími prověřené metody dobývání nepřátelských území
dobývat státy bez dlouhého boje
kdy muslimové ve statisících dobývají evropu
beze zbraní a bez dobývání. je nejvyšší čas se
cíl dobýt evropu zůstává
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se valí dobýt evropu
kteří přišli s cílem evropu dobýt
vydat naši zemi všanc invazi dobyvatelů, které nám vnucuje evropská
řím na kolena barbarští arabští dobyvatelé, kterým řím tak dlouho
islámští dobyvatelé najdou desetitisíce ochotných poddaných
problém je v nenávistné a dobyvatelské ideologii
Martin Konvička
území nebo území které hodlají dobýt a pak používat?
Bránit
Tomio Okamura
v příštích evropských volbách bránit ruku v ruce
své zájmy, snaží se bránit proti nekontrolovatelné globalizaci
jak ochránit naši bezpečnost, bránit naši identitu
budeme bránit vysokou pevnost svobody
povinností je bránit její suverenitu, její kulturu
bránit suverénní českou republiku
aktivně trvalému přijímání migrantů bránit
teror a je nutné se bránit odstraněním jeho příčin
národy evropy budou bránit svá práva
buď se začneme bránit invazi
jak bránit občany země před útoky zběsilých
vytrvale podrývají odhodlání evropy se bránit
snažit se bránit a přežít
a jak se konkrétně bránit
neumí se samy bránit
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bránit jakémukoliv přijímání migrantů
jak se tedy bránit v současnosti islamizaci občanským nástrojem
občanům právní i praktickou možnost bránit sebe a své blízké
odzbrojit, aby se nemohli bránit
pak budeme moci nejen aktivně bránit usazování imigrantů
ukládá vlastenecká povinnost? bránit své domovy, své rodiny
obnovení čestného práva občana bránit svou vlast
oslabí schopnost evropy bránit se islámské expanzi
nafetovaným válečníkům budou své domovy bránit obyčejní lidé?
své domovy a sami sebe bránit sami
není politická vůle se bránit
které se dosud stačily bránit
musíme si je bránit a přestat mlčet!
budeme podporovat a bránit
jako římská republika se invazi bránit a přežít
nepředstavitelné a neuvěřitelné zvůli mocných bránit
zamyslet nad tím, jak bránit tisícileté hodnoty naší kultury
občany ochotné vlast bránit
být také schopní tu vlast bránit
pomoci bránit se občanům
odhodlaně bránit své společné hranice
odmítá bránit českou republiku
bránit naše území proti této invazi
odhodlanost bránit státní hranic
proti jakékoliv snaze jednotlivých států bránit svoje hranice!
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nechuť politiků bránit evropu
na to mohli připravit a bránit se
aby se mohli bránit
bránit vládnímu záměru nastěhovat nezákonné imigranty
a my vám budeme pomáhat bránit se
musíme si je bránit
že se budeme bránit
a mohou se začít včas bránit
mohli začít včas bránit
a jestli máte tu odvahu bránit čr
právo se bránit
dokud jsme při síle bránit se a proti zlu
bránit suverénní českou republiku
bude muset proti imigrantům aktivně bránit nebo jimi bude zničena
začala opravdu efektivně bránit naše území a vnější hranici
my zde v české republice bránit
lidé se potom budou chtít bránit
že se snažíte tady bránit proti té imigrační vlně
a oni se nemohou nijak bránit
smířlivá a nechce se dál bránit
násilí je třeba se bránit a ne mu ustupovat.
unie, která neumí ani bránit vlastní hranice před invazi ilegálních
nato nás bránit nikdy nebude
je třeba se zcela zásadně bránit přílivu islamistů
je odhodlán naši zemi bránit se zbraní v ruce
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jsme povinni bránit svou zemi i se zbraní
odradit od aktivní občanské snahy bránit svobodu a budoucnost
zakotvit naše právo se tomu bránit
do posledního dechu budu bránit nástupu islámu v české republice
se lidé bojí sami bránit, přestože jsou přepadeni
zda v zájmu republiky je bránit život a zdraví nás občanů
se mohou běžní občané občansky bránit v mezích zákona nástupu islámu
mezích zákona může občan sám bránit nástupu radikálního islámu v čr
islámu a jak se mu bránit
jakkoli své ideje a hodnoty bránit
jak se ale můžeme bránit
a senioři nemohou skoro vůbec bránit
proti těmto nepravostem začali logicky bránit
a teprve poté se smí bránit
Martin Konvička
se budou bránit a možná to ustojí
bezvěrec je pro ně nic, a starý bezvěrec se ani nemůže bránit
že budeme bránit ducha osvícenství všude, kde je ohrožen
zotročit, nebudeme se moci efektivně bránit. co je tedy náš plán
děvčátka, která nemají šanci se bránit
šikanovaný, který se nepokusí bránit, dostane příště víc
a právě je se snažím bránit
napadená společnost se totiž musí bránit na všech fronách
se spojujeme pro volby a možnost bránit náš stát
vyzýváme všechny občany čr, aby bránili české území živými řetězy na hranicích
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Andrej Babiš
měli bychom bránit kontinent
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