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Přílohy 
 

VÝZKUM 
IDNES.CZ 

      

článek komentář 

V1 - 
souvisí s 
tématem 
článku? 

V2 - 
obsahuje 

vulgarismy 
(nebo 

slušnější 
synonyma) 

nebo 
urážky? 

V3 - 
zlehčuje 

téma, 
ironie, 

humor? 

V4 - 
nesouhlas 

s 
tématem, 
opozitní 
názor? 

V5 - 
zjednodušující 

závěry? 

Rakousko 
ovládne Zelený 
diktátor, který 

hájí gaye a brojí 
proti pravici 

Petr Vocílka 14787 
Haji gaye a zaroven vita muslimske 
imigranty.. a pak ma nekdo brat ty 

slunickare vazne. Imigranti a gayove 
jsou vylozene kompatibilni skupina 

 
+98/−3 ano ne ano ano ne 

Makedonci šířili 
před volbami v 

USA 
dezinformace, 

vydělali na 
reklamě 

Michal Rimbauer 49537 
Profesionální novináři jsou v šoku: 

Volbami se lživými zprávami pokouší 
manipulovat i amatéři! ;-D 

 
+18/−2 ano ne ano ne ne 

Vláda schválila 
humanitární 

pomoc válkou a 
islamisty 
ničenému 
Mosulu 

Radek Plaňanský 36590 
Pořád čekám, kdy vláda schválí pomoc 

matkám samoživitelkám, které 
nedostávají od otců výživné, 

důchodcům, kteří celý život pracovali, 
ale ve stáří žijí na hranici chudoby, 

nemocným dětem na jejichž léčbu se 
musí sbírat víčka, Klokánku, atd. Až 

bude tohle všechno v pořádku, pak ať si 
klidně vláda rozdává :-/ 

 
+11/0 ano ne ne ano ne 

Na koncertech 
Ortelu se 

hajluje, tvrdí 
dokumentarista 

Klusák 

Jiří Mělnický 13502 
Argument, že někteří fanoušci Ortelu 
hajlují ve výčepu je na stejné úrovni, 

jako že někteří fanoušci Gipsy.cz kradou 
a považují to za přijatelný způsob 
obživy. Klaus řekl minulý týden v 

rozhovoru pro ČT: 168 hodin je pořad, 
kde se permanentně lže. 

 
+129/−15 ano ne ne ano ano 

Soud poslal 
Zadeha opět do 
vazby. Chtějí ho 

zlomit, tvrdí 
advokátka 

Alois Havranek 95166 
Ať ho zavřou až zčerná,no to je asi 

blbost. 
 

+10/0 doporučit 4.12.2016 15:20 ano ne ano ne ano 

Šéf Janských 
Lázní končí, 
ministr ho 
odvolal v 

poslední den 
mandátu 

Maroš Poliak 12676 
Iva Řezníčková je uplne blba... ona si 
mysli, ze smer, ktery dostal lazne do 

cernych cisel je proste moc komercni ... 
ta by mela byt vyhozena a to nahodinu 

!!! 
 ano ano ne ne ano 
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+9/0 doporučit 5.12.2016 15:20 

Turečtí 
důstojníci při 

NATO požádali 
kvůli čistkám po 

puči o azyl 

Jiří Bušek 8279 
"Právní stát je jednou ze základních 

principů NATO". Tak to jsi měl milý 
Stoltenbergu Turkům dávno poslat 

výpověd, ale ta poloha a velká armáda, 
takže diktátor ne diktátor, nakonec je 

budeš mít rád, vid ty pokrytče. 
 

+21/0 ano ne ne ne ne 

Ropovod přes 
posvátná území 

Siouxů 
nepovede, 

verdikt ale může 
změnit Trump 

Andrea Dekanová 83963 
Pokud soud tu stavbu ropovodu zatrhl, 

tak Trump ani žádný jiný prezident 
nemá právo to měnit. To by už byla jsná 
korupce. A to by snad žádný prezident 

neriskoval. 
 

+2/0 ano ne ne ne ne 

Zločinci v Ghaně 
provozovali 

falešnou 
ambasádu USA, 
10 let vydávali 

víza 

Petr Klos 32941 
... tak. A teď už víme, odkud má Barack 

potřebné doklady ... 
 

;-D8-o;-D 
 

+21/−1 ano ne ano ne ano 
Střelec ve Finsku 
zabil političku a 
dvě novinářky, 

policie ho 
zadržela 

Jan Čapek 68563 
Bude i článek o sedmnáctiletém Afgánci 

v Německu? 
 

+55/−2 ne ne ne ne ne 
Francouzské 
město musí 

odstranit Pannu 
Marii, porušila 

sekulární zákony 

Jaroslava Kolihová 69773 
Pro Pannu Marii v islámských zemích 

není místo. 
 

+173/−3 ano ne ano ano ne 

Mongol rapoval 
v róbě se 

svastikou, ruský 
diplomat ho zbil 

do bezvědomí 

Michal Minařík 92698 
Ten ruský diplomat by si měl trošku 
nastudovat kulturu země, ve které 

vykonává svou funkci. 
 

Nehledě na to, že svou neznalostí se jen 
ztrapnil, místo napadení měl podat 

nějakou nenásilnou formu protestu. To 
by se ztrapnil uplně stejně, ale nikdo by 

nezkončil v nemocnici v komatu. 
 

Rusové by se měli včas zbavit hlupáků, 
kteří jim v zahraničí dělají ostudu. 

 
+76/0 ano ne ne ano ne 

Polsko omezilo 
právo na 

demonstrace, 
přednost mají 
akce úřadů a 

církve 

Andrea Dekanová 83963 
Přednost mají církve? Buďme konkrétní, 

přednost má katolická církev.. 
 

V každém případě, jsem fakt zvědavá 
jakým způsobem bude všem církvím, 

které se vehementně pletou do politiky 
utnut tipec..A fakt věřím, že to už bude 

velmi brzy. 
 ano ne ne ano ne 
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+21/−1 

Trump pohněval 
rudou Čínu, 

telefonoval si s 
prezidentkou 
Tchaj-wanu 

Karel Wágner 47597 FacebookBlog 
„Je zajímavé, že Spojené státy prodávají 

Tchaj-wanu vojenský materiál za 
miliardy dolarů, a já bych přitom neměl 
přijmout blahopřejný telefonát“ napsal 

Trump. 
 

A má pravdu... :-) 
 

+73/−1 ano ne ne ne ne 

Odboráři chtějí 
konec šéfa 
pražských 

strážníků, ve 
funkci je prý 

neprávem 

Bohumír Eliáš 11842 
No,ja vubec nechapu proc existuje 

mestska policie,. 
 

Kdyz mamé statni.. 
 

Vyhazovani penez,kotytka pro kamarady 
 

+5/0 ne ne ne ne ano 
Pardubice 

dostanou milion 
za hluk z letiště, 
konkrétní lidé 

však nic 

Tom Ondřík 74313 
...proudovým letadlům vypnout proud a 

bude klid...:-P 
 

+5/0 ano ne ano ne ano 

Předstírali 
šílenství, na 

důchodu brali 
statisíce. Lékař 

podvod 
neodhalil 

Irena Plachetková 34407 
ja jsem taky cikanka, takze me tezko 
nekdo muze podezirat z rasismu, ale 

vetsina mladiku co u nas v nonstopech 
sedi u beden maj invalidni duchod na 

hlavu. kdyz se jich z legrace ptam proc 
nejdou pracovat, tak pobavene 

poznamenaji, ze nemaji cas chodit do 
prace, protoze musi vydelavat penize. 
coz je pravda, pervitin je v nemecku 

zadana droga. nechapu jak ty duchody 
davaj, ale matka s rakovinou na duchod 

nedosahla a za rok zemrela, zatimco 
zdravi dvacetilety kluci ho maj po prvni 
navsteve posudkoveho lekare. jejich deti 

je maj samozrejme za vzor. docela 
nechapu co timhle tenhle stat sleduje. asi 

ho bavi stvat majoritu 
 

+146/−3 doporučit 2.12.2016 2:20 ano ne ne ano ne 

Stát chce 
varovat před 

lživými 
zprávami, jako 

od ruského 
serveru o 
Zemanovi 

Petr Vrána 74723 
Spíše než tento blaf by mě zajímalo, jak 

je to s novelou telekomunikačního 
zákona, která leží v parlamentu a patrně 

s ní poslanci nebudou mít problém. 
Novela dává na návrh ministerstva 
obrany obří pravomoci vojenské 

rozvědce ve sledování a skladování 
veškerých dat občanů - telefonáty, sms, 

e-maily, diskuse, chaty - a jejich 
uchovávání po desetiletí. 

 
Najde se nějaký novinář, který prokáže 
odvahu a podívá se tomu na zoubek? 

Nejspíš jsem naivní, že? 
 ne ne ne ne ne 
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+35/0 

Poslanci TOP 09 
přišli do práce s 

účtenkou pro 
Babiše na klopě 

Ladislav Šobíšek 3640 Blog 
V současné době jsou smutné na 

politické scéně dvě věci. Že se u moci 
drží a v příštích volbách i udrží v 

podstatě levicové a bolševické strany a 
že ty rádobypravicové nemají lidem 

naprosto co nabídnout. 
 

+66/−5 doporučit 1.12.2016 11:36 ne ne ne ne ne 

Čech čelí 
podezření, že za 

polárním 
kruhem ubodal 

britskou 
přítelkyni 

Martin Nečas 83339 
Polární noc má zvláštní moc, každého 

přepadne smutek, 
 

Němec i Brit, křesťan i Žid, každý by 
nejraděj utek... 

 
+41/−1 ne ne ano ne ne 

Trumpovu zeď i 
teroristy dostal 

na starost 
vysloužilý 

mariňák John 
Kelly 

Leopold Horák 42892 
R^ kéž by i ochranu vnější hranice EU 

dostal na starost voják a ne parta 
převaděčů z Frontexu. 

 
+42/0 doporučit 8.12.2016 19:45 ne ne ano ne ano 

Běženci se 
vracejí do 

Lotyšska, realita 
života v 

Německu je 
zklamala 

Pavel Fürst 52063 Facebook 
V Německu nezískal dávky a tak odtáhl 
zpět do Lotyšska, ale v Lotyšsku jsou 

dávky malé a tak zkusí pracovat, ale on 
nic neumí... :-) Hele Iráčane, nechceš jít 

domů? Jo a promiň, že te Evropa 
zklamala... 

 
+151/−1 ano ne ano ano ano 

Mladí běženci v 
Řecku se 

prostituují, 
vydělávají na 

cestu do Evropy 

Petr Kmínek 57413 
"Mladí běženci v Řecku se prostituují, 
vydělávají na cestu do Evropy" Člověk 
by z toho titulku nabyl dojmu, že Řecko 

není v Evropě... Každopádně je spíš 
škoda, že nevydělávají na cestu zpátky. 

 
+198/−1 ano ne ne ano ano 

ÚS odmítl 
stížnost muže, 
jenž chce bez 

změny pohlaví 
neutrální rodné 

číslo 

Marek Vokál 16459 
dříve takové případy úspěšně řešilo 

konzilium psychiatrů. V dnešní 
bezvadné době je to práce pro ústavní 

soud Rv 
 

+7/−1 doporučit 8.12.2016 11:35 ano ne ano ano ano 

Tejc navrhuje 
omezit dávky 

těm, kdo v 
posledních letech 

nešli do práce 

Vaclav Medek 51255 Facebook 
Ani jeden den? No tak půjdou, a nechají 

se na týden zaměstnant. A je zas 
vymalováno. 

 
A proč 70% minimální mzdy? Lidé, co 

nepracují, přestože by mohli, nemají 
dostávat nic! 

 
+95/−1 ano ne ne ano ano 

Ze smrku od 
hřiště je vánoční 

Lukáš Mareda 61478 
Strom byl velmi nebezpecny, hrozilo ze ano ne ano ano ano 



 
 

5 
 

 

strom. Byl 
nebezpečný, 
krotí hněv 

radnice 

vyleze a promneni se ve vrazdici 
monstrum. Ale chapu stromy jsou pro 
decka velmi nebezpecne... vlastne cela 
priroda je pro decka nebezpecna, takze 

by se mela zakazat.... 
 

+24/−1 
Praha 5 přemýšlí 
o novém zimním 

stadionu, v 
metropoli jich je 

nedostatek 

Karel Peterka 80919 
Že by se už konečně začaly místo bank 
stavět po dlouhých letech i sportoviště? 

 
+4/0 doporučit 15.11.2016 20:05 ano ne ne ne ano 

Vyženu ze škol 
děti ilegálních 
přistěhovalců, 

slibuje 
Francouzům Le 

Penová 

Frantisek Popluhar 52018 
zase tu hromada lidi skocilo mainstream 

mediam na spek.. 
 

le penove se zeptaji, co s detma 
ilegalnich imigrantu, kteri maji byt 

deportovani. logicka odpoved je, ze dite 
patri rodici a tak tedy budou deportovani 

i s nima. 
 

mainstream media z toho vytahnou 
jenom to, ze le penova chce vyhnat ze 

skol deti ilegalnich imigrantu a stado jim 
na to skace.. 

 
+108/−3 ano ne ne ne ano 

Japonská 
armáda povstala 

z pacifismu. 
Vyrovná se 

komukoli, tvrdí 
experti 

Tomáš Maxa 53057 
Nejdůležitější věta v celým článku je ta, 
že vybudovali extrémně silnou armádu 

za zlomek výdajů ostatních států.... 
 

+59/0 doporučit 8.12.2016 16:40 ano ne ne ne ne 

Žirafy tiše míří k 
vyhynutí, 

vymizely už z 
několika 

afrických států 

Milan Vostrý 69644 
Pro sebemrskače tak populace Evropy 
od roku 1900 vzrostla o 80%, populace 
Afriky za stejné období vzrostla o 700% 

a myslet si, že stopadesát milionů lidí 
skonzumuje stejné zdroje (a tedy 

potřebuje mít stejné množství polí a 
pastvin) jako více než miliarda je hodně 

naivní... Planeta není nafukovací a 
zdroje jsou omezené a to i v případě 

"obnovitelných" zdrojů... 
 

+33/0 doporučit 8.12.2016 11:15 ano ne ne ne ano 
Vynucený sex je 
u britské policie 

nejvážnější 
formou korupce, 

tvrdí inspekce 

Jan Vondráček 26829 
Kdyby to byla pěkná policistka tak bych 

to místo pokuty bral;-D 
 

+13/−1 ano ne ano ne ne 

Ceny rostly 
nejrychleji za 
poslední tři 
roky. Nejvíc 

zdražily 
potraviny 

Jan Cepek 1460 
To jsou paradoxy. Výkupní cena mléka 
na dlouholetých minimech, ale veškeré 

výrobky z mléka co měsíc zdražují. Kde 
asi končí ty marže? 

 
+9/−1 doporučit 9.12.2016 9:49 ano ne ne ne ano 

Vánoce Lidlu s 
hip hopem a 

Jirka Honců 24418 
V jednom má reklama pravdu. Ony ty ano ne ne ne ne 
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ženským Santou. 
Spot pobuřuje i 

baví 

ženy opravdu udělají obrovský kus 
práce, abychom my muži a naše děti 
měli krásné a pohodového vánoce. 

 
+34/−2 

Česká pošta od 
ledna zdraží 

zásilky do 
zahraničí o pět 

až dvacet korun 

Radek Hrubý 64129 
Tento podnik má jednu z nejhorších 

reklam - vlastní služby.Hlavně by měli 
zaplatit 

řidiče,doručovatele,třídiče,vnitřní 
zaměstnance.Ti se nadřou 

nejvíc.Spokojenej zaměstnanec je 
platnej firmě víc než nespokojenej.Málo 

kterej pošťák se dne usměje.Reklamu 
dělají služby a lidi v terénu, ne lidi v 

kancelářích. 
 

+12/0 doporučit 8.12.2016 18:32 ano ne ne ano ano 
Průměrný Čech 
loni snědl 771 kg 

jídla. Přidal si 
masa, omezil 

pečivo 

Marie Šustová 55641 Facebook 
Přiznejte se, kdo jste mi to ujídal????? 

 
+5/0 doporučit 8.12.2016 13:19 ano ne ano ne ne 

Firmy nabízejí 
nejvíc volných 

míst za devět let, 
nezaměstnanost 

opět klesla 

Petr Vondracek 75130 
Realita nabídek z ÚP - zámečník 

11000kč ..... truhlář 15000kč 
........seřizovač lisu 15000kč 
.......stavební dělník 10500kč 

.......pokrývač vklempíř - 15000kč .... 
obsluha CNC frézky 16000kč ..... to je 

výběr z nabídek v okolí 
 

;-D a že prý marně shání zaměstnance ;-
D 
 

+43/−1 doporučit 8.12.2016 9:40 ano ne ne ano ne 
Migranty děsí 

nový nepřítel, ve 
Středozemním 

moři umírají na 
podchlazení 

Luděk Provazník 83125 
To je alarmující zjištění, Evropská 

komise by měla zakázat zimu! EU8-o 
 

+71/0 doporučit 9.12.2016 10:31 ano ne ano ne ano 

VIDEO: Opilý 
řidič autobusu 

před sebou tlačil 
auto, hrozí mu 

osm let 

Zdenek Bednar 77679 
Mně na videu zaujala snaha pomoci a co 

nejdřív být u nehody hned u několika 
mužů. Takhle má reakce vypadat. R^ 

 
+65/−1 doporučit 8.12.2016 19:07 ano ne ne ne ne 

Turečtí imámové 
v Německu 

donášeli 
Erdoganovi, 

hledali příznivce 
puče 

Marek Sajda 25068 
Pata kolona jak vysita... ale to zvladnete! 

:-P 
 

+35/0 doporučit 9.12.2016 8:38 ano ne ano ne ne 

Poslanci schválili 
zákaz kouření v 
restauracích od 

května. Kuřárny 
nebudou 

Adam Jakeš 26560 
Bič na kuřáky, bič na řidiče, bič na 

soukromé majitele kotlů, bič na 
hospodské, bič na podnikatele, bič na 
živnostníky, bič na plýtvače vody, bič na 

hypotéky, bič na simulanty... Hezké 
novinové titulky... 

 ano ne ne ano ano 
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Všichni oslavovači a hýkači 
paternalistického přístupu státu by si 

měli uvědomit, že i na ně se nějaký další 
plete. On ten paternalistický stát se totiž 
chová jako otrokář či feudál a jeho cílem 
je ve výsledku mít bič na všechny. Toto 

je jen salámová metoda, jak toho 
dosáhnout. 

 
+147/−44 doporučit 9.12.2016 6:38 

Polovina 
půjčoven 

zavřela, od 
soboty se v Praze 

mohou 
pokutovat 
segwaye 

Jaroslav Stuchlík 76826 
Čím dříve ten nešvar z Prahy zmizí tím 
lépe. Na některých chodnících jde skoro 
o život. Proč by chodci v centru museli 
snšet neustálé nebezpečí zranění kvůli 

zisku pronajímatelů segwayu?. 
 

+47/−5 ano ne ne ne ne 

Soud zamítl 
stížnost 

deportovaného 
Iráčana, 

vyhošťování ale 
kritizoval 

Dana Kociánová 23898 
Tak na radu nějaké neziskovky podal 

stížnost, zaměstnal úředníky a soudce a 
už té hodné neziskovce bezpochyby 
pláchnul do Švédska. Nevděčník;-D 

 
+18/−1 ano ne ano ne ano 

V době 
prosperity má 
být rozpočet 

přebytkový, řekl 
Zeman 

poslancům 

Ladislav Šobíšek 3640 Blog 
Prioritou by měl být v době konjunkury 
nulový schodek nebo přebytek, Bohušu. 

To ale ví každé malé dítě...;-D 
 

+104/0 ano ne ano ne ano 

VIDEO: Kolonii 
bezdomovců 

zbourali, 
obyvatelé odešli 

jen s taškami 

Čeněk Šiška 60193 
„Lidé, kteří měli pozemky řádně 

pronajaté, k nám chodili a říkali, že 
kvůli bezdomovcům už dál nemohou. 

Drtivá většina ukončila nájemní 
smlouvy dohodou,“ 

 
I po druhém a třetím přečtení toho 
článku stále nerozumím tomu, proč se 

musí zbourat chatky když někoho 
obtěžuje bezdomovec. Takže když mi do 
baráku vleze bezdomovec, jediné co mi 

doporučí orgán abych dům zboural? 
 

+11/0 doporučit 6.12.2016 23:29 ano ne ano ano ano 
Dozor je nutný, 

podpořila 
lékařka učitelku 

vyhozenou za 
dohled ve 
sprchách 

Martin Kodat 27627 
Pan ředitel si ho zřejmě nemyl a tak 

neví, že to je důležitá věc :) 
 

+167/0 ano ne ano ne ne 

Ortel pro 
Impuls: 

Hajlování nám 
vadí, fanouška 

bych napomenul 

Hana Paculová 26696 
„Každý víkend máme koncerty a na 

každém máme policejní dohled. Pokud 
by se něco takového dělo na našich 

koncertech pravidelně, myslím si, že už 
bychom si dávno nezahráli,“ je 
přesvědčen frontman skupiny. 

 
A má samozřejmě pravdu :-) ano ne ne ne ne 
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+112/−9 

Inspekce 
pokutovala 44 

solárníků. 
Zpochybňuje 
výši dotace 

Alexandr Vidner 17075 
Jeden z nejvetsich podvodu v cesku 

 
+15/0 ano ne ne ne ano 

Stačí správný 
program a 

účtenka je fuč. 
EET hlásí první 

funkční 
obezličky 

Jaroslav Valko 51227 
Co takhle se více zajímat o Čapí hnízda 

a zlodějské hnízdily 
 

+140/−24 doporučit 9.12.2016 1:16 ne ne ne ne ano 
Zaskočený 

indický berňák: 
rodina přiznala 
při amnestii 731 
miliard korun 

Václav Kočí 44330 
Tak to je amnestie jak noha;-D 

 
+47/−2 doporučit 7.12.2016 12:48 ano ne ano ne ne 

Soud uznal 
Wilderse vinným 
z podněcování k 

nenávisti, ale 
nepotrestal ho 

Zdeněk Janout 12541 
Jo jo, ještě pár takovýchto procesů, a 

Wilders vyhraje volby v Holandsku na 
celé čáře. Inu kdo chce kam... :-P 

 
+15/0 doporučit 9.12.2016 11:57 ano ne ne ne ano 

Odboráři 
pokořili Albert. 
Řetězec zvýší 

mzdy o 8,5 
procenta 

Josef Šoltes 84803 Facebook 
Pro takovéto případy se snad i odbory 

hodí. Tohle je totiž nehoráznost. I když 
nechápu, že v tom Albertu při stávajícím 

nedostatku lidí někdo vůbec dělá. 
 

+17/−1 doporučit 9.12.2016 15:17 ano ne ne ne ne 

Boj proti 
drogám se 

změnil v jatka, 
Lidé děkují 

policii za čisté 
ulice 

Leopold Horák 42892 
Základní problém demokracie je, že si 

někteří lidé myslí, že si mohou dělat, co 
chtějí a opravdu demokratická 

společnost je na ně bohužel většinou 
krátká. Proto již staří Římané v 

obtížných dobách volili diktátora. 
Plkáním se problémy nevyřeší. 

 
+80/−16 ne ne ne ne ano 

Kamion či 
limuzína. Hašek 

měl v kraji 
plány, jako by s 

prohrou 
nepočítal 

Petr Brož 82464 
Doufám, že Hašek skončí brzy podobně, 

jako jeho kolega Rath... 
 

+88/0 ano ne ne ne ano 

Je to ověřovací 
kód, že nejste 
robot, žertují 

lidé o logu 
„Valmezu“ 

Jan Novák 97277 
No jo, člověka tak nějak škodolibě 

potěší, že experty mají i jinde, třeba ve 
Vmeazl. Teda pardon, ve Valmze. 

 
+15/−1 ano ne ano ne ne 

Rolety polských 
skleníků se 
zpožďují o 

desítky minut, 
zjistili 

astronomové 

Mirek Tureček 43202 
To jsou ta rajcata, co si mysli ze je furt 

poledne a rostou jako blazen a pak 
chutnaji jako papundekl, bez chuti a bez 

zapachu ? 
 

+10/−2 ano ne ano ne ne 
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Babiš přinesl 
Zemanovi 

tlačenku a řekl 
mu, že „lex 
Babiš“ je 

protiústavní 

Tomáš Dvořák 35366 
Jestli to byla tláča z Kostelce, tak je to 

jasnej pokus o vraždu... 
 

+86/−1 ano ne ano ne ano 
USA vyšlou do 

Sýrie dalších 200 
vojáků. 

Pomohou dobýt 
město Rakká 

Karel Nedopil 78694 
On je tam nekdo pozval? 

 
+10/−4 ano ne ne ano ne 

Letoun neměl 
před havárií s 

fotbalisty 
rezervní palivo 

opakovaně 

Jan Ulrich 88361 
Nevidel bych to jako chybu dispecerky, 
ale jako odpovednost kapitana letounu. 

 
+17/0 ano ne ne ne ano 

Na tržišti v 
severní Nigérii se 

odpálily dvě 
školačky, přes 
třicet mrtvých 

Richard Vacek 51828 
Za to můžou zase běloši. Jen díky nim v 

Africe přežije tolik domorodců, že se 
musí vybíjet mezi sebou, aby se 

neušlapali.:-/ 
 

+20/0 ano ne ne ne ano 
Nizozemci zatkli 

muže s 
kalašnikovem a 
výbušninami, v 
bytě měl vlajku 

IS 

Vít Kurka 3866 Facebook 
Podle výzbroje - typický umírněný 

muslim. 
 

+29/0 ano ne ano ne ano 

Banky loví 
talentované 
obchodníky 

poslechem jejich 
telefonních 

hovorů 

Jaroslav Holeček 72961 
I kdyby na tom nakrasne neco bylo, 

rozhodne to nebude fungovat na zaklade 
modeloveho rozhovoru. Emoce jsou 
presne ta kvalita, ktera pri umelem 

telefonatu s kolegou, predstavujicim 
realneho zakaznika, nebude nikdy 

fungovat stejne, ani podobne jako v 
realite. 

 
+3/0 ano ne ne ano ne 

Kofola se stahuje 
z varšavské 

burzy, chce se 
soustředit na tu 

pražskou 

Jiří Macek 35541 
Hlavně by bylo príma, kdyby Kofola 
přestala do toho svého nápoje cpát 

konzervant benzoan, který není 
považován za úplně neškodný. Koka-

kola s ním skončila už dávno. 
 

+3/0 ano ne ne ne ne 

Rusové se 
vracejí do USA. 

Po vítězství 
Trumpa skupují 

tamní 
nemovitosti 

Petr Mareček 13198 
Kde je teta Kateřina? Aby nám 

vysvětlila proč se Rusáci cpou do zlých 
a špatných USA. Které jsou navíc na 

pokraji bankrotu. :-) 
 

+9/−1 ano ne ano ne ne 

Ruská ERB v 
Česku skončila. 
ČNB jí vzala 

bankovní licenci 

Jan Cepek 1460 
Na jednu stranu pomáhala financovat 

export ruských firem u nás do Ruska, na 
druhou podporovala a financovala 

všemožné ruské zájmové skupiny u nás i 
v zahraničí. Tak že pro Český stát žádná ano ne ne ne ne 



 
 

10 
 

 

škoda. 
 

+8/0 doporučit 24.10.2016 10:20 
Volal, že mě 

zabije, vypověděl 
moderátor o 

obžalovaném ze 
stalkingu 

Marian Pešta 68888 
Ten Štraus musí být magor a ne že ne. 

Psychiatři to nepoznají? 
 

+3/0 doporučit 9.12.2016 16:59 ano ano ne ne ano 

ČSSD chce 
pomoci lidem s 
nižšími příjmy, 

aby Česko 
nebylo „low 
cost“ zemí 

Pavel Zatloukal 41138 
Klasický socialistický recept: 

rozeštvávat lidi proti sobě, uplácet chudé 
cizími penězi, ale jen do té míry, aby 
chudými a bez snahy o zlepšení svých 

podmínek zůstali, a socani tak měli 
voliče zajištěné. 

 
Jenže při své tuposti socialisté nechápou, 
že tento neprogram nefunguje trvale a 

zvlášť v dobách hospodářského rozvoje 
jej snadno přebije něco jiného, 

zajímavějšího. 
 

+19/−1 ano ne ne ano ne 
Babiš není 

superman, dá se 
porazit, řekl 
krajskému 

sjezdu ČSSD 
Sobotka 

Jan Kriegler 41756 
Bohusu, porazit se da, ale kdo ho urcite 

neporazi, jsi ty. 
 

+99/−1 doporučit 26.11.2016 11:26 ano ne ne ano ne 

Tříproudových 
dálnic bude víc. 

Stát přistaví 
nové pruhy na 

D1 a D11 

Petr Spálenka 23257 
Zbytečnost, v pravém nikdo nejezdí, 

všichni pojedou jako kreténi v 
prostředním. 

 
+16/−1 ano ano ne ano ne 

Gotthardský 
tunel najíždí na 
plný provoz. V 
Rakousku mu 

roste konkurent 

Jakub Zemánek 24318 
Od titulku po konec prvního bodu 3 
chyby jako pr... Vážně článek tak 
spěchá, že si ho po sobě nemůžete 

přečíst? 
 

+12/0 ne ano ne ne ne 

Pelikán v 
Rozstřelu: 

Varování před 
půjčkami jako u 
cigaret? Nejsem 

proti 

Jiří Schmidt 50345 
Otázka na Pelikána, jak to, že je ještě 

ministrem, když veřejně deklaroval, že 
pokud bude Chovancem spuštěna 

reforma policie, tak odstoupí? 
 

Jako právník, notabebene ministr 
spravedlnosti, by měl vědět, že veřejně 

deklarovaný slib, je jak podepsaná 
smlouva a tedy platí, v právním státě, ji 

dodržet;-) 
 

Pokud vím tak reforma byla nejen 
spuštěna, ale i provedena:-P 

 
+33/−3 doporučit 5.12.2016 17:55 ne ne ne ne ne 

Obyvatelé 
Mosulu ztrácí 

naději, stěžují si 

František Navrátil 89164 
Plán na dobytí Mosulu předpokládal, že 
město bude obklíčeno jen ze tří stran. ano ne ne ne ano 
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na pomalý 
postup armády 

Bojovníkům Islámského státu tak byla 
nabídnuta možnost, aby v poklidu sbalili 

zbraně, střelivo, nakradený majetek a 
sexuální otrokyně a přesunuli se do 

Sýrie. Tam by pak bojovali jako 
umírnění rebelové proti syrské armádě a 

dostávali by zbraně, logistiku, 
instruktory a peníze od USA. Šíitské 
milice však obsadily ústupové cesty, 

daeš si do volného prostoru netroufne, a 
tak bude bitva vybojována přímo ve 

městě. Trvat bude nejméně tři měsíce, 
daeš bude poražen za použití 

bombardování, dělostřelby a raketových 
přepadů. Mosul bude pak vyhlížet jako 

Aleppo, a s tím rozdílem, že nám 
mainstream nebude každý den fňukat o 

amerických válečných zločinech a 
fantazírovat o počtu zničených 

nemocnic. 
 

+15/0 doporučit 10.12.2016 16:15 

Vlhčený toaletní 
papír do WC 

nepatří, ucpává 
potrubí, tvrdí 

vodohospodáři 

Josef Zahálka 43986 
Velká škoda, že k ucpání nedochází 

přímo v záchodové míse. To by byl pro 
nepoučitelné nejlepší lék ... 

 
+26/−1 ano ne ne ne ano 

Tejc kritizoval 
menšinová 

témata. 
Opusťme adopci 

dětí 
homosexuály, 

řekl 

Petr Havelka 79389 
Progresivní křídlo má být Marksová s 
Dienstbierem? Tak to potěš koště ;-D 

 
+29/0 doporučit 10.12.2016 13:00 ne ne ano ne ne 

Jste špioni a 
prodáváte 
materiální 

pomoc, tvrdí 
Rusové o 

Člověku v tísni 

Martin Frélich 9284 Facebook 
Uvedená reportáž je určena obyvatelům 

Ruské Federace a jako taková přesně 
zapadá do tendenčního směru 

zpravodajství v RF obecně. Jejím 
účelem je pouze a jen upevnit názor, že 

jakékoli zahraniční (neziskové) 
organizace jsou nepřítelem. Nic víc, nic 

míň. 
 

Informační úroveň reportáže je nulová a 
naprosto nevyvážená. Z pohledu člověka 

z vnějšku, myšleno mimo RF, je to v 
podstatě blábol, který ani nedosahuje 

úrovně propagandy. 
 

+57/−9 doporučit 8.12.2016 12:41 ano ne ne ano ano 

Symbol hladu v 
Jemenu se 

usmívá, následky 
podvýživy však 

nezmizí 

Jirka Koch 74435 
V Jemenu žije 27 392 779 obyvatel 

(červenec 2016).[5] 40,48 % z nich má 
méně než 15 let a přes 65 let dosahuje 

2,7 % obyvatel Jemenu. V roce 1950 zde 
žilo 4,3 milionu obyvatel a dle odhadů 

jich v roce 2050 bude kolem 60 milionů. 
 

.... to je takm kdyz se plodi deti, ktere ano ne ne ne ano 
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nejsme schopni zivit 
 

+25/0 doporučit 8.12.2016 14:44 

Škoda mění kurz 
k 

elektromobilům 
a SUV. Vstup do 
USA zvažujeme, 
říká Maier 

 
Viktor Škoda 15303 

77 mega aut za rok...Uff. Nepotřebujeme 
války, ani islámský fanatismus - my se 

tu zahltime auty.. 
 

+2/0 doporučit 10.12.2016 15:48 ano ne ne ne ano 
České obchody 
vyjdou vstříc 
Číňanům, 

umožní jim 
platit aplikací 

Alipay 

Pavel Gavin 47859 
Myslím, že klíčová věta z celého článku 

je: Číňani se bojí okopírovaní ;-D 
 

+11/−1 doporučit 5.12.2016 5:39 ano ne ano ne ne 

Jsme připraveni 
spolupracovat s 
Trumpem, sdělil 
Putin v poselství 

Radek Urban 49047 
Rusko za posledních několik let udělalo 

obrovský skok zpátky někam do 
sovětské éry. Místo reformy ekonomiky 

a budování infrastruktur se snaží 
vydobýt si postavení na mezinárodním 
poli silou. Přitom se razantně snižuje 
životní úroveň a celková vyspělost 

obyvatel. Vzdělaní rusové utíkají na 
Západ, vnitřní migrace se stává 

obrovským problémem a Rusko celkově 
vymírá. Smutné. 

 
+30/−10 doporučit 1.12.2016 11:01 ne ne ne ne ano 

Slovenka jde v 
Dánsku kvůli 
žebrání do 

vězení, pak ji ze 
země vyhostí 

 
Jan Bartoš 65739 

Jak se k tomu vyjádřila romea? 
 

+95/0 doporučit 1.12.2016 7:19 ano ne ano ne ne 

Statisíce lidí v 
Mosulu jsou bez 
pitné vody, boje 

poškodily 
potrubí 

 
Jiří Bušek 8279 

Neměla by k vůli katastrofální 
humanitární krizi zasednout Rada 

bezpečnosti OSN , jak je to zvykem v 
případě Aleppa.:-)R^ 

 
+20/0 doporučit 30.11.2016 17:20 ano ne ano ne ano 

V kině musí 
před filmem 

vždy hrát státní 
hymna, rozhodl 

indický soud 

Petr Dlouhý 57944 
Správně, zavedl bych i u nás a přidal 

bych i autobusy, tramvaje a metro. Na 
každé zastávce by měla být přehrána 

hymna. 
 

+6/0 doporučit 30.11.2016 12:09 ano ne ne ne ano 
Belgie věnovala 
Nizozemsku část 

území kvůli 
přehlednější 

hranici 

Karel Nedopil 78694 
Polaci by si meli vzit z Belgie priklad. 

 
+6/0 doporučit 30.11.2016 10:03 ano ne ano ne ano 

Erdogan na 
členství v 

Evropské unii 
nezanevřel, 

zvažuje však 
alternativy 

Jindřich Mitter 64516 
Prosil bych pana Erdogana aby na EU 

zanevřel co nejdříve a volil ty 
alternativy. A z NATO by mohl vystřelit 

taky. 
 ano ne ne ano ano 
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+12/0 doporučit 29.11.2016 15:40 

Maďarská obec 
zakázala projevy 

islámu, 
muslimské 
organizace 
protestují 

Václav Pavelek 10664 Facebook 
Jsem šokován, že ještě někdo může být 
více xenofóbní, než my ;-D ihned bych 
tam poslal paní Barochovou a prosím o 
aktuální informace o dění na místě ;-D 

 
A muslimové, ať se raději starají o to, 

aby je společnost nebrala jako 
nebezpečné. 

 
Apropos, ty lidskoprávní organizace, už 
mohu jet do Saúdské Arábie se symboly 

křesťanství? ;-) 
 

+63/0 doporučit 29.11.2016 13:55 ano ne ano ne ano 

Déšť jsem chytal 
do PET lahví, 
líčí trosečník 

roční odyseu v 
Pacifiku 

Zdeněk Ivánek 43506 
A potom si tady přečtete oslavný článek 
českého vitariána, který po dlouhé 

přípravě na cestu zkolaboval druhý den 
výpravy ;-D 

 
+33/0 doporučit 24.11.2016 11:37 ano ne ano ne ne 

Africký 
„prorok“ stříká 

lidem do očí 
pesticidy. Tvrdí, 
že léčí HIV 

Karel Matoušek 78206 
Když napíšu, že sprej proti hmyzu 
vlastně používaj správně, tak mi 

příspěvek asi bude smazán. Tak raději 
jako kdybych nic nenapsal. 

 
+34/−2 doporučit 23.11.2016 17:53 ano ne ano ne ne 

Trump zavrhl 
hajlující 

příznivce, za 
neztrestání 

Clintonové sklízí 
hněv 

Jiří Schmidt 50345 
Takže si to zhrňme, kdo si myslel, že 
bude souhlasit s hailováním potřebuje 

nejspíš vyšetřit u odborníka, to že 
nebude jmenovat speciálního žalobce 

neznamená udělení milosti, jen to 
znamená, že nebude přímo iniciovat 
hon, jen nechá věcem volný průběh 

standartními cestami. Takže ze mě vše v 
pořádku a jen se potvrzuje, že 

předvolební boj a vládnutí jsou dvě 
odlišné věci a že Trump je inteligentní 
člověk a tím také sebral vítr z plachet 

těm katastrofickým kritikům. 
 

+104/−2 doporučit 23.11.2016 9:25 ano ne ne ne ne 
Čínský prezident 

velí k návratu 
soudruhů, říká 

se tak i 
homosexuálům 

Jan Zeman 66711 
tchung-č tchung-č = teplý soudruh. 

 
+18/0 doporučit 23.11.2016 12:08 ano ne ano ne ne 

Kromě 
Trumpové chce 

být 
velvyslankyní i 

druhá 
Trumpova 

manželka, píše 
list 

Jiří Svašek 94839 Facebook 
A vy jste? Já jsem Hujerová, manželka. 
A vy? Taky Hujerová. Já jsem z prvního 

manželství. 
 

+43/0 doporučit 22.11.2016 12:29 ano ne ano ne ne 

Rusko rozmístí v David Nebeský 87191 ano ne ano ne ne 
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Kaliningradu 
raketové 

systémy, reaguje 
na deštník USA 

Mírovými ruskými raketami proti 
americkému útočnému radaru! 

 
+88/−15 

Žaloba na mě 
kvůli Opencard 
je jako pouťový 

balonek, řekl 
Bém v Rozstřelu 

Zuzana Vlachová 8620 
Nemohl by být hostem odstřelu? 

 
+83/−1 doporučit 30.11.2016 11:20 ano ne ano ne ne 

Čeští žáci se 
zlepšují v 

matematice, do 
školy ale chodí 
nejméně rádi 

Jiri Smarda 32875 
Nevzpomínám si že by do školy chodil 
někdo s nadšením už za mých školních 

let(i když už je to dost dávno) :-P! 
*Výsledky se zlepšují ale jsou horší než 
před dvaceti lety*, tak to je pokrok !!!!!! 

 
+8/0 doporučit 29.11.2016 16:19 ano ne ano ne ne 

Drony místo 
tanků, zopakoval 

Zeman svou 
mantru. Armáda 
počítá s obojím 

Vít Beneš 44028 
A mají být čínské, nebo sovětské, pane 

Prezidente ? ;-D 
 

+45/0 doporučit 29.11.2016 11:11 ano ne ano ne ne 

„Masakr“ v 
ostravské ČSSD. 
O funkci přišlo 
devět lidí včetně 

předsedy 

Jarmil Kokrhel 73033 
mlada prasatka odstavili od koryt 

vykrmene vepre, kteri byli zrali na 
porazku ;-D zrejme slusny oddil to cssd 

;-D;-D;-D 
 

+36/0 doporučit 29.11.2016 9:30 ano ano ano ne ano 

Prezident Zeman 
udělil milosti 

dvěma ženám, 
jedné na podnět 

papeže 

Petr Drapal 35835 
Janoušek si klidně běhá po světě a tady 

mají někteří problém s tím, že pustí 
ženskou s malým děckem, která si 

většinu odseděla 
 

+105/−2 doporučit 22.11.2016 12:07 ano ne ne ne ne 
Případ 

aktivistky, která 
skočila 

policistovi na 
záda, se vrátí k 

soudu 

Jan Rychtář 47224 
Slovo aktivista/ka a sousloví 

lidskoprávní nezisková organizace, mi 
začínají tak nějak silně vadit . . .;-€ 

 
+77/−3 doporučit 21.11.2016 19:21 ano ne ne ne ne 

Přibývá 
dětských hráčů, 

varuje stát. 
Nejčastěji hrají o 
peníze na webu 

Monika Konecna 73114 
Hm, a on se nekdo divi? Vzdyt dite je 

prece osobnost, po ktere rodice nesmeji 
chtit ani umyt nadobi, protoze by rodic 
mohl byt zazalovan, ze po diteti chce 

praci. Tak co ma dite delat? Se nudi, tak 
hraje hry. 

 
+6/−1 doporučit 21.11.2016 11:43 ano ne ne ne ano 

Pronájem bytů 
už nestačí, 

Airbnb začíná 
„prodávat 

zážitky“. Brzy i 
v Praze 

 
Petr Štursa 80877 

Takže jestli to chápu dobře i Airbnb 
přiznává, že jsou hotel. Rozhodně si 

myslím, že je to zajímavá možnost jak 
cestovat, ale nelíbí se mi jak lidé co tyto 
"zápůjčky" bytů provozují nechtějí nic 

danit a brání se jakékoli regulaci či spíše 
povinnosti. 

 ano ne ne ne ne 
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Nevíte jak se třeba k těmto aktivitám 
staví bytová družstva? 

 
+5/0 

Zlevňovat 
nebudeme, 
dohodli se 

prodejci vody z 
barelů. ÚOHS je 

potrestal 

Jan Nový 53592 
Dát si do etického kodexu, že se dohodli 

na kartelu? Hm, chytré... 
 

+23/0 doporučit 18.11.2016 14:25 ano ne ano ne ne 
Kupte si domů 

kus Paříže. 
Město se zbavuje 

starých 
„kočičích hlav“ 

Frank Novak 55519 Facebook 
No, aby to nebylo tim, ze asfaltem se 

blbe hazi pri demonstracich.. 
 

+15/0 doporučit 16.11.2016 20:19 ano ne ano ne ano 

ANO 
 

88 5 42 23 46 
 

 

 

 

VÝZKUM 
NOVINKY.

CZ 
      

článek komentář 

V1 - 
souvisí s 
tématem 
článku? 

V2 - 
obsahuje 

vulgarismy 
(nebo 

slušnější 
synonyma) 

nebo 
urážky? 

V3 - 
zlehčuje, 

ironie, 
humor? 

V4 - 
nesouhlas s 
tématem, 
opozitní 
názor? 

V5 - 
zjednodušující 

závěry? 
Lidé 

důvěřují 
prezidentovi 
nejméně za 

poslední rok 

Patrik Vojtěch, Zlín 
Po, 5. prosince 2016, 13:38:27 | 

Souhlasím | Nesouhlasím | +106 / -6 
1019 respondetů, panečku, tomu říkám 

národní průzkum. ano ne ano ne ne 
Zemědělec 
protestoval 

proti 
Babišovi i s 

mrtvým 
prasetem 

Petr Dohnal, Praha 
Po, 5. prosince 2016, 13:10:13 | 

Souhlasím | Nesouhlasím | +64 / -25 
Babiše rád nemám, ale tohle mi přijde 

směšné :). ano ne ne ne ne 

Vysílat 
vojáky na 

krátké mise 
by mohla jen 

vláda 

Vladimír Smolka, Opava 
Po, 5. prosince 2016, 12:59:45 | 

Souhlasím | Nesouhlasím | +49 / -3 
„Cílem je rychlejší a operativnější vysílání 
ozbrojených sil České republiky mimo její 
území a chtějí zefektivnit rozhodování o 
pobytu ozbrojených sil jiných států na 

území České republiky,“ stojí v 
dokumentu. 

------------------------- 
...dělat někomu poskoky a chránit cizí 
zájmy v zahraničí, tak to jde okamžitě. 

Ale chránit své vlastní území? To už je asi 
moc složité..."bojím, bojím" jak pravil ten 

čertík v pohádce!!! ano ne ano ano ano 

Ukrajinští Antonín Sprinz, Prostějov ano ne ano ne ne 
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policisté po 
nedorozumě
ní zastřelili 

pět vlastních, 
zloději ujeli 

Po, 5. prosince 2016, 11:13:04 | 
Souhlasím | Nesouhlasím | +76 / -4 

To a tak vyškolili amíci a pomoc EU ? 

Přepočítáván
í hlasů z 

prezidentské 
volby v 

Michiganu 
může začít, 

rozhodl soud 

Marie Valíčková, Ústí nad Orlicí 
Po, 5. prosince 2016, 08:33:15 | 

Souhlasím | Nesouhlasím | +82 / -11 
Přepočítávání hlasů z prezidentské volby 

v Michiganu může začít 
 

Ta lidská kreatura se nevzdá,dokud 
nebude po jejím. ano ano ne ano ne 

Obětí požáru 
v Oaklandu 
je už 33. A 
další lidé se 
pohřešují 

Jaromír Mišata, Praha 
Po, 5. prosince 2016, 05:57:57 | 

Souhlasím | Nesouhlasím | +22 / -4 
To musel být opravdu umělec,kdo 

pojmenoval zavšivený brloh vznešeně 
"umělecká kolonie"! ano ne ano ne ne 

Nejvyšší 
soud zrušil 

verdikt, 
podle 

kterého se 
vrátil obraz 
Madona z 

Veveří církvi 

František Šimáček, Kladno 
Po, 5. prosince 2016, 12:59:10 | 

Souhlasím | Nesouhlasím | +68 / -5 
Prvni vlaštovka a ted hned snad budou 

následovat další soudy o neprávem 
vráceny majetek temto vyderacum "dej 

majetek nebo prijde peklo" majetky sebral 
církvím. JOSEF II. Nechal jim jen 

dispoziční práva. Tak je na čase přestat 
lhát. To by si měl uvědomit bývalý 

soudruh Kalousek. Člen Národní Rady za 
KDU vládly společně s Čssd a komunisty. 
Tak nevim ale asi to lhani je u této zrůdy 

vrozené. ano ano ne ne ne 

Poslanci 
přitvrdí. 

Agresory má 
ředitel ze 

školy vyhodit 

Jaromír Hastík, Podolí 
Po, 5. prosince 2016, 03:54:55 | 

Souhlasím | Nesouhlasím | +190 / -3 
Především upravit pravidla ve školství a 

zákony, aby nebyli učitelé lovná zvěř 
syčákům,k kteří si k nim dovolí pro nás 

neuvěřitelné věci. 
Já být drzý na svého učitele jako někteří 
žáci dnes, dostanu takovou, že bych chytl 

druhou o tabuli a další vařechové hody 
doma... ano ano ne ne ano 

Kvalifikovan
é Ukrajince 
Česko 

netáhne 

Jiří Procházka, Praha 
So, 3. prosince 2016, 20:18:42 | 

Souhlasím | Nesouhlasím | +112 / -29 
To je zlý sen!!! My máme projekty, které 
k nám táhnou kdejakou verbež z Ukrajiny 
a Ruska?! Zaplaťte slušně našim lidem a 

netahejte sem tatary ze zahraničí!!! 
Hezký večer :-) ano ano ne ne ano 

Kuba zakáže 
pojmenováva
t ulice i jiná 

místa po 
Fidelu 

Castrovi 

Jaromír Hastík, Podolí 
Ne, 4. prosince 2016, 07:36:13 | 

Souhlasím | Nesouhlasím | +165 / -6 
No já bych nikdy v životě nevěřil, že my 

si necháme zprznit se krásné letiště... ne ne ne ne ne 
Credit Suisse 

bude 
propouštět 

Jiří Pešice, Osek u Rokycan 
Po, 5. prosince 2016, 12:32:30 | 

Souhlasím | Nesouhlasím | +6 / -1 ne ne ne ne ne 
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až 1300 lidí 
ve Švýcarsku 

Kapitalismus sežere sám sebe. Přesněji 
řečeno, ti nenažranci si nandavají do koryt 

takové porce, že nezbejvá ani na sadbu. 
Euro po 
ohlášené 
demisi 

italského 
premiéra 
oslabilo. 
Nejistota 
ohrožuje 

tamní banky 

Antonín Maňoušek, Kunštát 
Po, 5. prosince 2016, 09:41:41 | 

Souhlasím | Nesouhlasím | +51 / -1 
Tož Bohušu podej taky demisi ať euro 

zase stoupne. ano ne ano ne ano 

Ruský soud 
zmrazil 

skoro čtyři 
miliardy na 

účtech tamní 
pobočky 

IKEA 

Jaromír Hastík, Podolí 
Pá, 2. prosince 2016, 19:32:17 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +93 / -13 
A nás zase zmrazily soudruzi redaktoři 

poněvadž se nemůžeme vyjádřit svobodně 
k hlavnímu článku o cikánech, kteří 

pracují v zahraničí.Je to diskriminace, 
vždyť my je chceme moc pochválit, 

protože to je docela vzácnost.... a pan 
ředitel jak vidím to zakázal :-) ne ne ano ne ne 

ČT: Volby 
by vyhrálo 

ANO s 
33,5%, 

druhá je 
ČSSD 

Martin Ludacka, Bratronice 
Ne, 4. prosince 2016, 12:50:09 | 

Souhlasím | Nesouhlasím | +245 / -17 
ODS,KDU, TOP tfuj :-D ano ne ano ne ne 

O jaké 
dotace přijde 

Agrofert? 
Právníci si 

lámou hlavu 

Jan Dekret, Benešov nad Černou 
So, 3. prosince 2016, 12:19:16 | 

Souhlasím | Nesouhlasím | +90 / -9 
Dotace??? Já bych je zrušil úplně, protože 
mafiáni jako je třeba Babiš, tak s toho žije 
a nejenom on. Zrušit ať každý dokáže co 

umí a nejenom se přiživovat na státu a nás 
všech!!!. Já podnikám a žádné dotace 

nedostanu a jenom mě úřady buzerují. Je 
to hnus jak nás mafiáni oblbují. ano ne ne ne ano 

Kandidát na 
prezidenta 
Horáček je 

proti 
zavedení 

trestu smrti 

Ladislav Hadrovský, Děčín 
So, 3. prosince 2016, 19:42:53 | 

Souhlasím | Nesouhlasím | +255 / -13 
Blbec, naštěstí bez šance. ano ano ano ne ano 

Šéf hradního 
protokolu 
Forejt měl 

skončit, 
Hrad mlčí 

Marie Sladká, Milonice 
Po, 5. prosince 2016, 10:20:07 | 

Souhlasím | Nesouhlasím | +61 / -10 
Pokud prezidenta několikrát mylně 

informoval, tak měl být dávno vykopnut. ano ne ne ne ano 

TV Prima 
postihl 

technický 
výpadek 

Pavel Menšík, Olomouc 
So, 3. prosince 2016, 13:52:31 | 

Souhlasím | Nesouhlasím | +86 / -7 
Pokud tam má vystoupení pan Kraus se 
svými kamarády, není to žádná škoda. ne ne ano ne ne 

Sněmovna 
kývla na 
novelu o 

národních 
parcích. To 

jsem 
opravdu 

Jaromír Hastík, Podolí 
Pá, 2. prosince 2016, 11:43:52 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +28 / -6 
Výborná zpráva a gratulace panu 

ministrovi.Říkejte si co chcete, ale své 
práci rozumí, chrání životní prostředí, ale 
zároveň umožňuje bytí v krásné přírodě ano ne ne ne ne 
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nečekal, 
děkoval 
Brabec 

těm, kteří se k ní umí chovat jako lidé. 

Neskákej 
tam 

neznamená 
skoč. Hoch 

ochrnutý po 
skoku do 
rybníka 

odškodné 
nedostane 

Tomáš Kutálek, Praha 
Pá, 2. prosince 2016, 10:37:25 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +193 / 0 
Nemyslíš, zaplatíš! Fakt to funguje... ano ne ne ne ano 

Trump se 
ostře obul do 

Číny 

Miroslav Heyduk, Praha 
Po, 5. prosince 2016, 14:48:27 | 

Souhlasím | Nesouhlasím | +74 / -25 
Nemusime chodit daleko i v CR se najdou 

vysokoskolsky vzdelani blbeckove co 
plivou na CLR ne ano ne ne ne 

Při přistání 
na loď 

Admirál 
Kuzněcov 
havaroval 
další ruský 

letoun 

Martin Zelinka, Ostrov 
Po, 5. prosince 2016, 12:34:58 | 

Souhlasím | Nesouhlasím | +65 / -27 
Podle západních expertů loď spuštěná na 
vodu v roce 1985 neodpovídá soudobým 
technickým řešením a pro bojové operace 

je nevyhovující.  
.................. 

 
A co říkají experti na nejmodernější 
americkou kocábku, která pro pohyb 

potřebuje tažné lano?:-) ne ne ano ne ne 
Syrská 
armáda 

kontroluje 
už dvě 
třetiny 

východního 
Aleppa, 
uvedla 
opozice 

Ing. Emil Rohel, Bruntál 
Po, 5. prosince 2016, 10:43:18 | 

Souhlasím | Nesouhlasím | +66 / -3 
Dobrá zpráva, jen tak dál. 

Dejte obyvatelům klidné vánoce, 
všechny teroristy postrilet ano ne ne ne ano 

Krásná 
holka, 

popsali oběť 
vraždy za 
polárním 
kruhem 

nešťastní 
příbuzní 

Zdena Nevečeřalová, Heřmanův Městec 
Út, 6. prosince 2016, 20:01:16 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +66 / -3 
MĚLI HO TAM NECHAT ZMRZNOUT 

A BYLO BY TO VYŘEŠENÉ !!!! ano ne ne ne ano 
Šéfkou CDU 

zůstává 
Merkelová, 

neměla 
vyzyvatele 

Petr Kocian, Olomouc 
Út, 6. prosince 2016, 16:13:25 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +110 / -4 
No, Bůh pomáhej Němcům... Ale kdo 

chce kam... ano ne ne ano ne 
Migrace 

ekonomikám 
zemí 

pomáhá, 
míní šéf 

britských 
labouristů 

Jana Svobodová, Praha 6 
Út, 6. prosince 2016, 18:33:23 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +187 / -2 
Magor!!!! ano ano ne ano ne 

Expremiér 
Špidla 

Jiří Karlík, České Budějovice 
Út, 6. prosince 2016, 17:34:18 | Souhlasím ano ne ano ano ne 
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obdržel 
nejvyšší 

francouzské 
státní 

vyznamenání 

| Nesouhlasím | +98 / 0 
Za co, ptám se soudruzi - ZA CO?? 

Dalík žádá 
po bývalé 

přítelkyni 6,5 
miliónu 

korun. Soud 
řeší, zda šlo o 
půjčku, či o 

dar 

Jan Vaska, Mnichovice 
Út, 6. prosince 2016, 14:33:07 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +104 / -2 
Zlatokopka a zloděj a tisk napíše 

přítelkyně a lobbista. Jak pestrý slovník 
má ta naše krásná čeština. ano ne ano ne ne 

Do důchodu 
se možná 

bude chodit 
v 65 letech 

Zdeněk Neduchal, Svatobořice - Mistřín 
Út, 6. prosince 2016, 17:44:08 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +188 / -6 
Hm... 

Tomu by táta nevěřil ani v tom nejhorším 
snu, že se jednou u nás bude ještě ve 

čtyřiašedesáti žádat o předčasný důchod. 
:-) ano ne ne ano ne 

Hostinec v 
Anglii, kde si 

připil 
Cameron se 

Si Ťin-
pchingem, 

koupili 
Číňané 

Petr Očenášek, Klokočov 
Út, 6. prosince 2016, 18:09:43 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +29 / -4 
A Pražští kavárenští povaleči mlčí jak 
zařezaní. Co se stalo? Cameron může, 

Zeman nesmí? No toto! ne ne ano ne ne 
Zrušte to! 
Trump si 
stěžuje na 

cenu nového 
prezidentské
ho boeingu 

Martin Zelinka, Ostrov 
Út, 6. prosince 2016, 17:07:54 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +47 / -4 
A to v tom není cena toho lana, na kterém 

bude za sebou tahat Hillary v kluzáku. 
Aby se taky někam podívala...:-) ne ne ano ne ne 

Výrobce 
vonných 

svíček 
Yankee 
Candle 

otevřel na 
Mostecku 

první 
továrnu 

mimo USA 

Štefan Dudáš, Karviná 
Út, 6. prosince 2016, 15:03:56 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +21 / -2 
jsem zvědav kolik tam pracuje 

mosteckých cikánu ano ano ne ne ne 

Amazon 
otevře první 

obchod s 
potravinami 
bez pokladen 

Ondřej Holý, Plzeň 
Út, 6. prosince 2016, 13:03:39 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +38 / -4 
AMAZON - Zabral v ČR jedno obrovské 
pole (standardně by z něho bylo na chleba 
pro celé menší město) a ani nemá českou 
pobočku..... To se nám to teda vyplatilo ano ne ano ne ano 

Výzkum 
odhalil drsné 
podmínky v 
čínském 

hračkářském 
průmyslu 

Pavel Fara, Jistebnice 
Út, 6. prosince 2016, 06:51:06 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +71 / -4 
Vždyť o Číně se pořád mluví jako o třetím 

světě, tak co se diví. I nás je mnoho 
zaměstnanců se 60 Kč/hodinu a přitom 
jsme údajně součástí nejvyspělejší části 

světa! ano ne ne ne ano 
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Odboráři v 
České poště 
plánují před 

Vánocemi 
stávku, chtějí 

vyšší mzdy 

Zdeněk Andris, Praha 
Po, 5. prosince 2016, 18:05:06 | 

Souhlasím | Nesouhlasím | +76 / 0 
Snad před týdnem opět zdražovali, takže 

pokud z toho zaměstnanci ve svých 
platech nevidí ani korunu, tak to všechno 

končí u nějakého pupkatého pána, který už 
zřejmě neví co s penězi. ano ne ano ne ano 

Česká 
spořitelna 

dostala 
pokutu půl 

miliónu. 
Neměnila 
poškozené 
bankovky 

Ladislav Sovadina, Kroměříž 
Po, 5. prosince 2016, 14:55:41 | 

Souhlasím | Nesouhlasím | +38 / -3 
To je zase nějaký žvást - Česká spořitelna, 
ale ta už dávno není česká a nic v ní česku 

nepatří. A jen půl mega? To mají do 
večera - maximálně, zpět. Takže zase 

šaškec a zase to zaplatí lid. ano ne ne ne ano 

Padělky od 
čínských 
firem do 
Česka 

proudí dál ve 
velkém 

Jan Holzäpfel, České Budějovice 
Ne, 4. prosince 2016, 07:15:41 | 

Souhlasím | Nesouhlasím | +183 / -37 
Ze západu k nám jdou také "padělky" 

kvalitních potravin s tichým souhlasem 
vlády a to nikoho nerozčiluje... 

Zlaté socialistické normy na potraviny! ne ne ne ne ano 
Podporoval 

atentátníky z 
Paříže, 
rozhodl 

britský soud 
ve věci 

„tolerantníh
o“ Belgičana 

Robert Píša, Týniště nad Orlicí 
Út, 6. prosince 2016, 18:49:20 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +53 / -1 
Speciálně pro každého takového 

podporovatele obnovit trest smrti. 
 

A pro všechny ty vítače podobně. ano ne ne ne ano 
V Německu 

zadrželi 
Iráčana, 

který měl 
znásilnit 

jednu 
Číňanku a u 
druhé se o to 

pokusit 

Jiří Pešice, Osek u Rokycan 
Út, 6. prosince 2016, 18:12:12 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +78 / 0 
Oni si jenom berou to co momentálně 

potřebujou. Copak to nechápete? To jste 
humanisti? ano ne ano ne ne 

Slovenští 
poslanci 
odsoudili 

Mečiarovy 
amnestie 

Vladimír Dostál, Český Dub 
Út, 6. prosince 2016, 18:05:35 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +18 / 0 
Ona Havlova a Klausova u nás taky 

nebyla moc košér. ano ne ne ne ne 
Část 

asyrských 
křesťanů, 

kteří opustili 
Slovensko, 
by se chtěla 

vrátit 

Patrik Vojtěch, Zlín 
Út, 6. prosince 2016, 15:53:02 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +159 / -2 
To se to cestuje, když je to zadarmo. ano ne ano ne ano 

Znásilnění a 
vražda 

studentky v 
Německu 
přiživily 
debatu o 

nezletilých 
běžencích 

Vojtěch Zeman, Přelouč 
Út, 6. prosince 2016, 10:24:22 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +293 / -5 
Hlavně prosím nevolte za prezidenta 

Michala Horáčka. To je vítač no.1, akorát 
to umí dobře maskovat, protože je mu 

jasné, že tím moc hlasů nezíská! ne ne ne ne ano 
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Dům 
násilníka 

Fritzla 
koupila 

manželka 
hostinského s 

ruskou 
investorkou 

Josef Věříš, Žíželice 
Út, 6. prosince 2016, 07:16:33 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +17 / -4 
Tu barabiznu měli zbourat. Je to hořká 

připomínka toho, co se tam stalo. ano ne ne ano ano 

Bojovníci z 
Al-Káidy 

vyhodili do 
povětří 
jediný 

vývozní 
plynovod v 

Jemenu 

Marie Valíčková, Ústí nad Orlicí 
Po, 5. prosince 2016, 23:22:15 | 

Souhlasím | Nesouhlasím | +41 / -7 
Bojovníci z Al-Káidy vyhodili do povětří 

jediný vývozní plynovod v Jemenu 
 

Kdyby Západ a Američané nechali žít tyto 
země jak chtějí,tak nemusí být tolik 

mrtvých. 
 

Západ a Amerika jsou zabijáci. ne ne ne ne ano 

Američan, 
který chtěl 
zaútočit na 
Kongres, 

půjde na 30 
let za mříže 

Ludvík Koukal, České Budějovice 
Po, 5. prosince 2016, 22:35:17 | 

Souhlasím | Nesouhlasím | +43 / -7 
Vyrábět z normálních lidí věřící islámisty 
by mělo být trestným činem. Náboženské 
manipulace s lidským vědomím je možno 
srovnávat s fyzickým násilím. Pokud to 
politici nepochopí a nechají církevním 

prelátům volné ruce, tak se náboženských 
teroristů nezbavíme. ano ne ne ne ano 

Policisté 
pouštěli 

migranty 
přes 

ukrajinsko-
slovenskou 

hranici 

Zdeněk Mašek, Ústí nad Labem 
Po, 5. prosince 2016, 20:54:58 | 

Souhlasím | Nesouhlasím | +159 / -3 
20 let za vlastizradu! ano ne ne ano ano 

Šestnáctileté
ho Syřana v 

Německu 
obvinili z 
přípravy 

teroristickéh
o útoku 

Vladimír Dostál, Český Dub 
Po, 5. prosince 2016, 20:20:17 | 

Souhlasím | Nesouhlasím | +78 / -1 
A proto si dáme úryvek z jedné písně o 
které je podle sluníčkářů nebezpečné 

hovořit 
 

♪♫♪ Ten kousek půdy, 
tu zem, co rodnou nazývám 
tolik lidí život za ní položilo 
já se teď sám, sám sebe ptám 

čím to, že češství se z nás vytratilo.... 
 
 

...zůstaň mým domovem, bez bojů a válek 
zůstaň mým domovem, mou vlastí matko 

má 
prosím zůstaň mým domovem, křičím teď 

do dálek 
zůstaň mým domovem, mou vlastí matko 

má ♪♫♪ ne ne ne ne ne 
Na korejské 
hranici jsou 
možná další 
podzemní 

Martin Andrejko, Větřní 
Po, 5. prosince 2016, 17:12:09 | 

Souhlasím | Nesouhlasím | +49 / -7 
Na korejské hranici jsou možná další ne ne ano ne ano 
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tunely podzemní tunely----------Jděte se 
vycpat!Specialisti na tunely jsou v 
Č.R.Přijd'te se proškolit jak se tunely 

dělají na profiúrovni amatéři! 

Porošenko: 
Válka v 

Donbasu má 
už 10 tisíc 

obětí, vojáků 
i civilistů 

Ludvík Koukal, České Budějovice 
Út, 6. prosince 2016, 23:18:41 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +20 / -2 
Pan Schwarzenberg svou osobní účastí na 
Majdanu pomáhal Ukrajince rozeštvávat. 

Nějak se nehlásí k tisícům mrtvých. 
 

S panem Havlem úspěšně rozeštvali 
Československo a pak Čechy mezi sebou. 
Následně prostřednictvím "privatizace" 

ukradli lidem národní majetek v hodnotě 8 
bilionů.  

Pro tyto "úspěchy" pana Schwarzenberga 
vyslali na Ukrajinu. ne ne ano ne ano 

Už žádné 
vydávání se 
za Syřany. 
Za lhaní 
úřadům 
plánuje 

Rakousko 
pokuty či 

vězení 

Jaroslav Volský, Dobříč 
Út, 6. prosince 2016, 20:17:10 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +63 / -1 
vše je to lež už od migrace!-Tyhle tu 

nemají co pohledávat v Evropě arabáci či 
afričané!!! ano ne ne ne ano 

Antiislamista 
Konvička 

opustil 
Alternativu 

pro ČR 

Leo Válek, Ledeč nad Sázavou 
St, 7. prosince 2016, 17:34:57 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +76 / -9 
Pan Konvička to sice myslí dobře, ale 

vyjadřuje se příliš radikálně, čímž si jistou 
část příznivců odradí a navíc politici se 

mu straní. Je ideálním objektem potrhlých 
sluníčkářů, kteří mají najaté právníky a 

chytají ho za slovo. Kdyby se trochu 
disciplinoval, poněkud změnil svůj 

slovník a především taktiku mohl by být 
pro boj proti islamismu užitečný. ano ne ne ne ne 

Sněmovna 
schválila 

rozpočet na 
příští rok se 
schodkem 60 

miliard 

Stanley Hrubý, Přestanov 
St, 7. prosince 2016, 18:24:58 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +55 / -12 
Což znamená na konci roku přebytek 60 

miliard,za Kalouska by to bylo -120 
miliard. ano ne ano ne ano 

Dienstbier 
neuměl 

vyjednávat, 
míní 

Chvojka 

Jaromír Hastík, Podolí 
Čt, 8. prosince 2016, 05:13:32 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +71 / 0 
Co se týče pana Dientsbiera, kandidáta v 

nedávné době na prezidenta, jinak 
nepovedeného synka kdysi celkem 

oblíbeného pana ministra - Škoda KAŽDÉ 
rány, která v jeho dětství kdysi padla 

vedle... ano ne ne ne ne 
Forejt asi 
přijde o 

prověrku. 
Bez ní do 
Vatikánu 
nepůjde 

Václav Mráz, Čimelice 
Čt, 8. prosince 2016, 05:13:51 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +39 / -2 
Na Hradě byl snad jediný kdo tuto 

prověrku měl. ano ne ne ne ano 
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Norský soud 
Michalákové
: Využila jste 

média na 
úkor dětí. 
Plky, tvrdí 

právník 

Václav Přívora, Krupka 
Čt, 8. prosince 2016, 08:13:47 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +74 / -13 
Tady stále nechápu o co jde. Jestli něco 
matka zanedbala a odebrali jí děti tak by 

je měli vydat do české republiky!!! 
Celá tahle věc nějak smrdí a nikdo to 

nechce řešit!!! ano ne ne ano ano 
Dopravní 

podnik 
dostal 

miliónovou 
pokutu za 
smlouvu s 
Rencarem 

Milan Šmid, Hlučín 
Čt, 8. prosince 2016, 13:06:22 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +3 / 0 
ZASE SI S NÁS JUSTIČNI MAFIE 

DĚLA SRANDU ??????PROČ NEJSOU 
POTRESTÁNI A NEZAPLATÍ ŠKODU 
TI CO SMLOUVU UZAVŘELI ???????? ano ne ne ano ano 

Kdo natočil 
nebo koupil 

video s 
Forejtem, je 
špína, 

vzkázal 
Zeman 

Jana Knytlová, Poděbrady 
Čt, 8. prosince 2016, 18:57:07 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +139 / -38 
Nesouhlasím! Lidé ve vrcholné politice by 
měli reprezentovat a ne mít ošoupaný nos 

od Koksu. ano ne ano ano ano 
ČSSD chce 
lákat voliče 
na snižování 
daní lidem s 

nízkými 
příjmy 

Ladislav Josífek, Rumburk 
Čt, 8. prosince 2016, 18:47:07 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +79 / -3 
Sobotkovi nepomůže ani Svatý Petr,natož 

snižování daní. ano ne ano ano ano 

Na 
„čmoudily“ 
už mohou 

ukázat lidé z 
celého Česka 

Jaroslav Volský, Dobříč 
Čt, 8. prosince 2016, 17:36:46 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +215 / -10 
At daj eketřinu za cenu jaká má být stejně 
jako vodné a nekradou si z toho miliardáři 
a jiná havět.....a čmoudilové at si zůstanou 

také doma v Arábii či Africe a hotovo a 
bude klid ode všeho! ano ano ano ne ano 

Praní 
špinavého 
prádla? 

Špičky ČSSD 
promluví ke 
straníkům za 

zavřenými 
dveřmi 

Jiří Vaněk, Mšené Lázně 
Čt, 8. prosince 2016, 15:42:36 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +89 / -1 
Dokud bude spolupracovat ČSSD s 

nacisty a landsmanšaftem a s Hermanem 
sedět za jedním stolem, jsou jako strana 

nevolitelní. ne ne ne ne ano 
V 

„protekčních
“ lékárnách 
se nemusí za 
mnohé léky 

doplácet 

Miroslav Masný, Rapotín 
Čt, 8. prosince 2016, 08:32:06 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +144 / 0 
Tak jestli toto u nás existuje a ještě se o 

tom i ví, tak už opravdu běžte do prd-ele! ano ano ne ano ne 

Radostně a 
bezpečně. 
Kolín na 
Rýnem 

chystá na 
Silvestra 
zvláštní 
opatření 

Marie Hamrová, Brno 
Pá, 9. prosince 2016, 06:54:44 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +98 / -2 
centru města budou zřízeny bezpeční 

zóny. Takže se udělají ohrádky, kolem 
dvouma řadama policajti a v ohrádkách se 
budou - bezpečně - silvestrovsky veselit 
ženské :-) Tak to je hezká představa :-) 

 
Jsem už stará, tak by mě ani nenapadlo jít 
se bavit do nějakého šrumce, kde se může ano ne ano ne ano 
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cokoliv stát…chudáci policajti, ti tam být 
MUSÍ! 

 
Jinak nevím, co bych měla v Německu na 

Silvestra oslavovat? Ty hordy, co tam 
jejich politici přivlekli? 

Manželé se 
vydávali za 
oběti teroru 
v Paříži, aby 

získali 
peníze. Soud 
je poslal do 

vězení 

Josef Juránek, Studnice 
Čt, 8. prosince 2016, 20:07:23 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +31 / -4 
a teroristi vrazi a nasilnici se vydavaji za 

chudáky uprchlíky bezence ci jaky vlastne 
je ted politicky korektni nazev pro vrahy 

obcanu EVROPY ...s podporou vlad 
evropskxÿch státu HNUS !!!!!!!!!!!!!!!!!!! ne ano ne ne ano 

Riziko útoků 
na západní 

cíle je 
bezprecedent

ní, varují 
Washington i 

Londýn 

Bohumil Pávek, Křižanov 
Pá, 9. prosince 2016, 08:22:30 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +108 / -5 
Riziko útoků na západní cíle je 

bezprecedentní, varuje Washington i 
Londýn........................................................
..................kašpaři,kdo vyvolat tyto války 

a imigranční vlnu? ano ano ne ne ano 

Více než 
třetina 

mladých 
Slováků 

sympatizuje 
s extrémní 

pravicí 

Václav Přívora, Krupka 
Čt, 8. prosince 2016, 12:58:04 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +97 / -3 
Více než třetina mladých Slováků 

sympatizuje s extrémní pravicí 
--------------------------------------------------- 

Při pohledu na politickou scénu celé 
Evropy se vůbec nedivím!!!! ano ne ne ne ano 

Britský 
ministr bez 
servítků: 

Blízký 
východ je 

bez osobností 
a Íránci se 
Saúdy toho 
zneužívají 

Jan Renda, Postřelmov 
Čt, 8. prosince 2016, 10:54:10 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +45 / -2 
Hlavně že to tam s Ušáky a Frantíky 

rozvrátili. ano ne ano ne ano 

Čecha ve 
Finsku 

obvinili z 
vraždy 
skotské 

přítelkyně 

Jarmila Neubauerová, Praha 
St, 7. prosince 2016, 22:01:34 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +28 / 0 
Čech vraždil ve Finsku,tak to se čte hodně 
špatně. Bohužel buď sebestředný primitiv 

nebo snad zakomlexovaný slaboch, v 
každém případě je už pozdě něco řešit. ano ne ne ne ano 

Ženu na 
severu 

Německa 
zapálil její 

manžel, 
zraněním 
podlehla 

Jan Hudec, Brno 
St, 7. prosince 2016, 20:52:32 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +132 / -5 
Jak známo, v Německu islámské právo 
šaría je nadřazené německým zákonům, 

takže podpálit manželku je naprosto 
legální, pokud u toho řveme Alláh Akbar. ano ne ano ano ano 

Z Mosulu 
může být 

druhé 
Aleppo. Irák 
poslechl Írán 

a zavřel 
únikovou 

trasu 

Jaroslav Nebida, Přimda 
St, 7. prosince 2016, 20:22:13 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +96 / -6 
O možnost spasit se útěkem přišel i milión 

civilistů.??? 
To je nesmysl. Odejít mohli civilisté 

kdykoliv, třeba před rokem, nebo před 
dvěma roky, měli na to času dost, dobře ano ne ne ne ANO 
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věděli co se tam děje. Pokud zůstali, tak to 
jsou v drtivé většině sympatizanti s IS a 

tedy také teroristé a pouze část z nich jsou 
možná vězni IS. Takže je třeba vše 

zlikvidovat. Válku v této části světa začaly 
USA a USA nesou odpovědnost za vš co 

se tam děje. Když je válka, tak to holt 
odnesou vždy i nějací civilisté. Jinak to 

nejde, dělostřelecký granát si nevybírá. S 
nářky se obracejte na viníka - USA. 

Žena 
odnosila a 
porodila 
vlastního 
vnuka za 

nemocnou 
dceru 

Jana Procházková, Praha 
St, 7. prosince 2016, 18:23:05 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +57 / -5 
To je opravdu obětavá milující matka. 

Hodně štěstí celé rodině. ano ne ne ne ne 
Spotřeba 
potravin 

stoupla. Na 
jednoho 
Čecha 

připadá 2,11 
kilo jídla na 

den 

Jana Knytlová, Poděbrady 
Čt, 8. prosince 2016, 18:33:14 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +37 / -6 
Pečivo není jídlo? Mléko, nealko a 

minerálky jsou jídlo? To je zase slátanina 
pane redaktore. Měl by jste se stydět. ano ne ne ne ne 

Americký 
hlavní 

hygienik volá 
po vyšším 
zdanění e-

cigaret 

Karla Řápková , Mělník 
Pá, 9. prosince 2016, 08:25:48 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +26 / -3 
Kriste Bože, už chudákovi nedopřejí nic!  

Kvůli zdravější a levnější el. cigaretě jsme 
opustili ty dražší a nezdravější. A ejhle, 

zase je to v pr...  
Tak je to, hlavně u nás se, vším. Jen z lidí 
vyždímat prachy. O zdraví jim jde až na 

posledním místě. ano ano ne ano ano 

Deutsche 
Bank zřejmě 
podváděla. 

Chtěla 
pomoct 

nejstarší 
bance světa 

Marian Adamus, Praha 10 
Čt, 8. prosince 2016, 12:55:01 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +22 / -2 
No když padne ta nejslábší banka v 

Evropě, v Sieně a s ní další italské banky a 
pak celá EU, tak teprve pak začne 

evropská renesance :) ! 
 

Ta stejně začala tady v v Sieně..... ano ne ne ne ano 
Inspekce 
odhalila 
šperky s 
obsahem 
těžkých 
kovů, 

ohrožují 
zdraví 

Andrea Šmídová, Olomouc 
St, 7. prosince 2016, 16:20:14 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +19 / 0 
boty jedovaté, šperky bižu jedovaté, jídlo 

jedovaté, hadry jedovaté, padá na nás 
chemtrails jedovaté...dyk my lidé jsme 
takoví jedovatí i jeden na druhýho. bída 

bída v tom civilizovaném světě. ne ne ne ne ne 
Seznam 

zájemců o 
Prazdroj se 

zúžil, ze 
souboje 
vypadla 

americká 
Bain Capital 

Patrik Spitzbart, Plzeň 
Út, 6. prosince 2016, 21:01:28 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +59 / -1 
Upřímně, Plzeňský pivovar by měl patřit 

městu Plzni. ano ne ne ano ano 
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Od ledna se 
zvýší 

důchody na 
průměrných 
11 750 korun 

Jana Knytlová, Poděbrady 
St, 7. prosince 2016, 14:39:18 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +195 / -7 
O kolik se zvýšily platy poslanců a 

státních zaměstnanců? ne ne ne ne ne 
Babiš chce 

lidi 
motivovat 

účtenkovou 
tombolou. 
Hraje se o 

ceny za 
milión i o 

auto 

Michal Vitek, Praha 
St, 7. prosince 2016, 17:59:29 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +60 / -15 
Z nasich dani se budou platit cirkusove 
ceny a tombola a hazard? To si ten stat 

dela uz prd3l? ano ano ne ano ano 
Ministerstvo 

se pře s 
fotbalisty o 
symboly na 

dresech 
reprezentace 

Jiří Hlaváček, Újezd u Brna 
Pá, 9. prosince 2016, 10:22:43 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +43 / -7 
Přesně tak, má se používat státní znak a ne 

nějaký paskvil z Peltovy ovarové hlavy. ano ano ne ne ano 
Bradáčová 

chce po 
Sněmovně, 

aby zprostila 
mlčenlivosti 
vyšetřovací 

komisi 

Renata Tamchynová, Praha 6 
Čt, 8. prosince 2016, 21:35:48 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +80 / 0 
To neprojde, už teď se někteří klepou, aby 

se neprovalilo to, co mělo být navždy 
pohřbeno. ano ne ne ne ano 

Islamisté 
zaútočili na 

syrskou 
armádu u 
Palmýry, 
zabili 34 
vojáků 

Milan Dráha, Černilov 
Čt, 8. prosince 2016, 23:41:43 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +68 / 0 
Dovolím si opět důvodně zapochybovat o 
solidnosti a nestrannosti našich médií a co 

je ještě smutnější tak i o ČTK. 
Jaká že je to organizace ten SOHR? Je to 
jen jeden člověk, jmenuje se Ramí Abdar 
Rahmán, dříve Usáma Sulejmán, syrský 

sunita. Tento člověk žije od roku 2000 ve 
Velké Británii, jmenovitě v Coventry a 
obchoduje s textilem, nejspíš sekond 

hand.  
Od té doby co emigroval nikdy nevstoupil 

na území Sýrie, nemá tam žádnou síť 
informátorů a všechny zprávy které pouští 

do prostoru jsou stažené z různých 
syrských a i jiných serverů a upravené 

podle požadavků odběratelů od nichž to 
pak přebírá bohužel i ČTK a vydává ty 

mystifikace za bůhví jak nezávislé a 
přesné informace.  

Takhle nás snad neoblbovali ani 
komunisti a to je co říct! ano ne ne ne ano 

Studie o 
muslimech v 
Česku: 

Ekonomicky 
aktivní a 
často 

vzdělanější 
než Češi 

Renata Bartosova, Praha 
Pá, 9. prosince 2016, 11:00:39 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +401 / -9 
Propaganda se nezastani ani o vanocich. 

Vyplach mozku pokracuje. ne ne ne ne ne 
Soud nařídil 

test 
Tomáš Dymáček, Šaratice 

Pá, 9. prosince 2016, 11:50:36 | Souhlasím ano ne ne ne ne 
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otcovství. K 
testu DNA 
však zatím 
nedokázal 

muže donutit 

| Nesouhlasím | +52 / 0 
Zase jen důkaz,že právní řád v ČR je 

postaven na ochranu všech lumpů. Co vy 
na to,paní Šabatová? 

Dva typy 
věznic místo 
čtyř? Novelu 
odsouhlasila 
Sněmovna 

Václav Přívora, Krupka 
Pá, 9. prosince 2016, 13:13:34 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +51 / -1 
Jo souhlas jedna kategorie bez elektřiny 
tepla o chlebu a vodě v kamenolomu a 

těžkou prací! 
Ta druhá pro lidi co se tam dostali poprvé 
jen z blbosti nebo souhrou náhod kde by si 

také museli vydělávat na pobyt!!  
Sci-fi ? Takže zákon na nic!!! ano ne ne ano ano 

Protikuřácký 
zákon řeší i 

opilce. 
Pokud je 

hospodský 
nevyhodí, 

může skončit 

Jitka Bartůňková, Praha 2 
Pá, 9. prosince 2016, 15:01:35 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +206 / -10 
Ještě je třeba přijmout zákon o zákazu 

cukru (je to bílý zabiják), zákon o zákazu 
bílé mouky (totéž), zákon o zákazu 

požívání a výroby alkoholu, zákon o 
zákazu požívání masa (jak k tomu přijdou 

chudáčci zvířátka) a ještě nějaké další, 
které krátí náš život. Pak bude na světě 

dobře - pokud tu někdo zbyde ano ne ano ano ano 

Ruská 
justice 

zaskočila i 
Putina 

Jiří Pešice, Osek u Rokycan 
So, 10. prosince 2016, 05:38:14 | 

Souhlasím | Nesouhlasím | +81 / -10 
Bylo by chybou se domnívat, že lidské 

vlastnosti se nepromítají do rozhodování 
jednotlivých soudců. Jsou to taky jen lidé 

a žádné vzdělání vám nezaručí, že se 
element nezačne chovat jako vyšinutý. Jak 
známo, i stupidita je nebezpečnější, oč je 

dotyčný inteligentnější. Proto ani soudním 
verdiktům nelze slepě věřit, že jsou 

stoprocentně spravedlivé. ano ne ne ne ne 

S eurem je to 
nahnuté, 
prohlásil 
Cameron 

František Vonderka, Praha 
Pá, 9. prosince 2016, 20:51:08 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +136 / -9 
Docela by mne zajímalo, jak se teď ksichtí 
ČNB, jejíž šéfikové do eura už vrazili 

skoro bilion korun. Nakonec z toho všeho 
vyjde, že jen okradli vlastní národ ano ne ne ne ano 

Každý šestý 
německý 

poslanec je v 
potenciálním 
střetu zájmů, 

zjistila TI 

Tomáš Smolík, Planá Nad Lužnicí 
So, 10. prosince 2016, 07:12:45 | 
Souhlasím | Nesouhlasím | +28 / 0 
Lidi pochopte je to všechno jeden 
organizovaný zločin, ano mafie ! ne ne ne ne ano 

Premiér se 
probudil. 
Pravice 
kritizuje 

Sobotku za 
plán na 
daňovou 
revoluci 

Vladimír Čech, České Budějovice 
So, 10. prosince 2016, 12:52:45 | 

Souhlasím | Nesouhlasím | +51 / -5 
A co takhle neustále zvyšovat minimální 
mzdu místo neustále se zvyšujících zisků 
společností a marží obchodníků.ODS a 

TOP09 už dostaly příležitostí dost ukázat 
jak umí vládnout a kam to vedlo..Teď se 

ještě zbavit lidovců a Gazdíkovců. ano ne ne ano ano 
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Babišova 
politika jde 

proti 
zájmům 
dolních 
deseti 

miliónů, řekl 
Sobotka za 
zavřenými 

dveřmi 

Zdeněk Pužej, Kyšice 
So, 10. prosince 2016, 11:30:45 | 

Souhlasím | Nesouhlasím | +148 / -2 
No jo, blížej se volby, je potřeba něco 

slíbit. Stejně jako minule církevní 
restituce.... ano ne ne ne ne 

Brexit může 
ztížit boj 

proti 
novodobému 
otrokářství. 

Britská 
televize 
ukázala 
případ 
Češky 

Milan Šturm, Nový Jičín 
So, 10. prosince 2016, 12:29:06 | 
Souhlasím | Nesouhlasím | +79 / 0 

Češky ? Ale vlastně ano, i Lakatošová má 
český pas.... ano ne ano ne ano 

Rusko se 
snažilo 
pomoci 

Trumpovi 
vyhrát volby, 

tvrdí CIA 

Jan Ptáček, Dolní Břežany 
So, 10. prosince 2016, 10:09:05 | 

Souhlasím | Nesouhlasím | +104 / -8 
Za vším hledej Putina... vypatlanci ano ano ano ano ano 

Bez 
zaměstnanců 
z EU zdraží 
jídlo, varují 
kvůli brexitu 
britské firmy 

Jaroslav Lukáš, Praha 
Pá, 9. prosince 2016, 15:09:28 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +39 / -1 
Budou chybět otroci z východní ,,EU,, ??? ano ne ano ne ne 

Trump po 
zvolení 
ukončil 

činnost svých 
firem 

napojených 
na Saúdskou 

Arábii 

Tomáš Vybíral, Bystřice pod Hostýnem 
So, 10. prosince 2016, 06:59:23 | 

Souhlasím | Nesouhlasím | +40 / -6 
USA a SA jsou provázaní zločinci toho 

nejhoršího zrna. Věřím že Donald zločiny 
saudů nebude podporovat jak Obama. ano ne ne ne ano 

Brusel 
vyšetřuje 

dovoz levné 
čínské oceli 
na evropský 

trh 

Petr Očenášek, Klokočov 
Pá, 9. prosince 2016, 14:10:09 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +32 / -7 
Když Němci likvidovaly Poldovku 

Kladno, tak jste držely huby! Čína chce 
obchodovat, nikoliv likvidovat. 
Zlikvidovali snad Číňané naše 

cukrovarnictví? Odkud přišly řepkové 
lány, dotovaná fotovoltaika a smradlavé 

Bioplynky? Z Číny? Tak kdo nás to 
vlastně likviduje? Já bych řekl, že 

Bruselští arogantní byrokrati! ano ne ne ano ano 
Tejc chce 
zpřísnit 

vyplácení 
dávek a 
zvýšit 

důchod 

Jana Knytlová, Poděbrady 
So, 10. prosince 2016, 13:02:32 | 

Souhlasím | Nesouhlasím | +104 / -3 
Důchod se bude zvyšovat v řádech korun 
ale sami si zvedli platy o 7 tisích. Netřeba 

něco dodávat. ano ne ne ne ano 
Zavolejte 

pomoc. Ženu 
s pistolí u 

Janek Prošek, Ústí nad Labem 
Pá, 9. prosince 2016, 18:43:40 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +70 / -3 ano ne ne ne ano 
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zad 
zachránil 
vzkaz na 

balíku pro 
poslíčka 

US justice se s ním párat nebude. 
Kouknou do tabulek, sečtou mu to, účet 
bude tak kolem 137 let vězení, tady máš 

mundur a mříže jsou támhle. 

Letecké 
záběry: 
Ruiny a 

prázdno ve 
zdevastované

m Aleppu 

Patrik Becher, Bzenec 
Pá, 9. prosince 2016, 19:00:07 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +115 / -4 
Ještě by to chtělo letecké záběry z 
Mosulu, které bombarduje USA :) ano ne ne ne ne 

Policejní 
akce v 

Německu: V 
Bavorsku 

chtěli udeřit 
mladíci, v 

Drážďanech 
dopadli 

pumového 
útočníka 

Jiří Němeček, Praha 
Pá, 9. prosince 2016, 13:40:43 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +117 / -2 
prdlajs němci....ale přivadrovalí 

islamisti...Angela by měla být souzena 
jako velezrádce , doufám že k nám ta 

svi..ně už nepřijede ano ano ne ne ano 
Vraťte se 

domů, dáme 
vám na cestu 

a něco do 
začátku, 

pobízí Němci 
uprchlíky 

Jan Krupička, Stráž nad Nisou 
Pá, 9. prosince 2016, 14:50:53 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +192 / -1 
Vražte jim do rukou lopaty, krumpáče a 

palice a nažeňte je makat do kamenolomu. 
Utečou zpátky sami a bez pobídek... ano ne ne ne ano 

Finanční 
injekce pro 

Itálii se 
nechystá, 
ujistil šéf 

záchranného 
fondu 

Radek Pokorný, Jaroměř 
Pá, 9. prosince 2016, 12:40:26 | Souhlasím 

| Nesouhlasím | +16 / -1 
Remzi hemzi . Nic ani floka jen ať to 

Taliáni zkusej co to je za zlatíčka. ano ne ano ne ne 

ANO 
 

80 17 32 22 61 
 

VÝZKUM 
AKTUALNE.CZ 

      

článek komentář 

V1 - 
souvisí s 
tématem 
článku? 

V2 - 
obsahuje 

vulgarismy 
(nebo 

slušnější 
synonyma) 

nebo 
urážky? 

V3 - 
zlehčuje, 

ironie, 
humor? 

V4 - 
nesouhlas s 
tématem, 
opozitní 
názor? 

V5 - 
zjednodušující 

závěry? 

Tato prodejna je 
skutečně česká. 
Startuje nová 

značka, která ocení 
původ i kvalitu 

VlaM • před 9 dny 
Je mi úplně lhostejné, odkud 

prodejna nebo zboží je. Chci být za 
přiměřenou cenu dobře obsloužen 

kvalitním zbožím, to je vše. 
4 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ne ne 

Za účtenku auto. 
Babiš chce spustit 

loterii k EET v 
červenci 

Petr Novák • před 8 dny 
Museli jsme zdražit? Samozřejmě, 

že nemuseli. Zdražováním 
zakrývají rozdíly ve vykazovaných 
příjmech z tržeb před a po zavedení 

EET a pouze tím přiznávají, že 
dosud odváděli daně nepoctivě a ano ne ne ne ano 
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okrádali tak stát a tím pádem nás 
všechny. Poctví podnikatelé, kteří 
řádně vykazovali tržby a odváděli 

daně z příjmu, nemají důvod se 
obávat kontroly daňového úřadu a 
ani nemají důvod zdražovat, aby 
tím zakrývali svoji nepoctivost. 

7 • Odpovědět•Sdílet › 

Český řidič 
kamionu seděl 

skoro půl roku v 
britském vězení. 
Porota ho pak za 

deset minut 
osvobodila 

Tomáš J Krementák • před 9 dny 
Zdá se,že Brexit nebyl jen 
nečekaným rozuzlením, 

ale že i jedna z nejdéle existujících 
demokracií  

je zmítána rasizmem a xenofobií. 
Vzestup obliby populistů je 
logickým vyústěním toho, 
že se k informacím dostávají 
lidé,kteří si s nimi neví rady, 

proto trend volit jednoduchá řešení 
je dnes tak na vzestupu. 
3 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ne ano 

Ceny rostou nejvíce 
za tři a půl roku, 

hlásí statistici. 
Konec intervencí se 

blíží 

Prokop Diviš • před 4 hodinami 
Inflace, to je likvidátor úspor těch 

občanů. kteří se do budoucna chtějí 
postarat sami o sebe a něco si 

ušetřit na důchod. Naopak je to 
přítel těch nezodpovědných, který 
si berou půjčku i na dovolenou a 

podobné nezbytné věci. 
4 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ne ano 

Co na Čechy nejvíc 
zabírá? Hlavní 

návnady jsou pivo a 
kuře, ukazuje 
analýza letáků 

Jiří Vala • před 5 hodinami 
chlast,kur...y a chlebíčky -to jsou 

naše koníčky 
1 • Odpovědět•Sdílet › ano ano ano ne ne 

Sobotka určil 
priority pro volby: 
Chce zvýšit daně 

bohatým, chudí by 
naopak měli platit 

méně 

nezničitelný_vítěz_trumpeta • před 
10 hodinami 

Zálží na tom co to znamená 
"bohatý". Reálně to opět odnese 

střední vrstva, protože chudí daně 
neplatí už teď, bohatí také ne a na 
ně si nikdo nedovolí došlápnout 

6 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ne ano 
Reakce na EET? V 
listopadu přerušilo 
činnost dvakrát víc 

hostinských než 
obvykle 

SuP • před dnem 
Je to úsměvné, jak se šizuňkové, co 

chodili do nejlevnějších hospod 
těší, ze nebudou mit kam chodit. 

3 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ne ne 
Česko dostane z 

Bruselu čtyři 
miliardy na 

dopravní stavby. 
Mají zlepšit spojení 

se sousedy 

franta107 • před dnem 
a zase je co rozkrást 

1 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ano ne ano 
Zeman přemlouval 
Trumpa, aby udělal 

exmanželku 
velvyslankyní. K 
Obamovi mám 
despekt, řekl 

Tereza Levá • před 18 hodinami 
Když k němu cítí tak hluboký 
despekt, proč se svou zdrcující 
kritikou hrdinně čekal, až bude 

Obamovi končit volební období? 
7 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ano ano ne 
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Slovanská epopej 
pojede pouze do 
Japonska, v Číně 
nebyly zajištěny 

dostatečné 
podmínky 

Josef Lida • před dnem 
Jakým právem "pražáci" kšeftují se 
Slovanskou epopejí, když nejsou 

schopni splnit Muchovy podmínky 
!! 

1 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ano ne 

Mynář: O nahrávce 
s Forejtem nevím, 

videopůjčovnu 
nemám. Ukažte mi 
blbce, který by se 

ho zbavoval 

Vladimir28 • před dnem 
Právě se na jednoho hradního blbce 
dívám na Aktuálně.cz. Tak v čem 

je problem...? Ta pro-čínská, 
vlastizrádná chátra by měla 

vypadnout z Hradu do jednoho, 
včetně Zeman-chenga. 
10 • Odpovědět•Sdílet › ano ano ne ano ano 

Napřed stanice, 
potom tunel. Cokoli 

jiného metro D 
prodraží a zdrží, 

říká jeho 
šéfprojektant 

kalandra • před dnem 
Především máme pošahané zákony. 

Je nesmysl, aby se razil tunel za 
miliardy podle toho, jak se 

spekuluje s pozemky. V obecném 
zájmu vyvlastnit za cenu obvyklou 

v lotalitě. Tečka.  
A potřebujeme vůbec tuhle trasu? 

1 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ne ano 

Soud osvobodil 
budějovického 
exprimátora 

Thomu. Městu 
nemusí platit ani 
milionovou škodu 

Miloslav Dobžanský • před dnem 
Tady v přímém přenosu vidíte 

účelovou nevymahatelnost státní 
správy, kdy poplatníkovi daně 

vznikla škoda, byla mu způsobena 
škoda jen v tomto případě v řádech 
mnoha miliónů korun a viník není 

potrestán, ani způsobená škoda 
není poplatníkovi daně nahrazena. 
Tedy tuto nefunkční státní správu 

nepotřebujeme... 
1 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ano ano 

Nesmyslné sociální 
dávky a soláry jsou 
batoh s kamením, 
řekl Zeman před 

schvalováním 
rozpočtu 

Patrik Boháč • před 2 dny 
Jenže tenhle batoh FTV byl 

schválen 100% hlasy socanů a 
komoušů. Pravice byla proti. Takže 

za to můžeš i ty Zeman. 
5 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ano ano 

Trump pozval 
Zemana do Bílého 

domu, český 
prezident se tam 
chystá v dubnu 

Svoboda • před 3 dny 
Co vy na to, pánové Horáčku, 

Beku, Putno, Zlatuško, 
Schwarzenbergu, ale i třeba 

Sobotko? Pane Horáčku, 
nevykašlete se na to? 

5 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ne ne 
Nestavme nové 
spalovny, varují 

ekologové. Nebude 
v nich co pálit, 

skoro vše se bude 
recyklovat 

Josef Dulský • před 3 dny 
A proč se neustále vše vozí na 
skládky místo ekologického 

spalování.... Ty hory rostou všude 
jak houby po dešti.... 

3 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ne ano 

Dalík chce po 
expartnerce vrátit 

půjčku 6,5 milionu. 
Byl to dar a pro něj 

nicotná částka, 
tvrdí žena 

Paul217 • před 3 dny 
Nejzajímavější je její prohlášení, 
že Dalík, tento pohunek premiéra 
Topolánka disponoval stovkami 

milionů, 6,5mil bylo pro něj 
drobné... 

Takhle modrá mafie bezostyšně ano ne ne ne ano 



 
 

32 
 

 

hrabala!!!  
Paradoxně dnes opět ODS zvedá 
hlavu, lidé jsme nepoučitelní!! 

9 • Odpovědět•Sdílet › 

Důvěra v 
prezidenta prudce 

klesla. Po kauze 
Brady je nejníže za 

poslední rok 

motýl emanuel • před 4 dny 
Kauza Brady.:) Jak se dá dneska 

vzletně říct každý šaškárně kauza. 
Ale pravda,měli mu dát i Českýho 

slavíka aby to měl kompletní 
9 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ano ne ano 

ČSSD dál padá. 
Babišovo ANO by 

vyhrálo volby skoro 
o 20 procent, 

ukázal průzkum 

 
lada • před 5 dny 

Volič Zeman, Grosse, 
Paroubka,Rátha a jim podobných, 

přecházi volit stb Bureš ? Inu, 
vyměmili jednu ,,kvalitu,, za jinou 

:-))))) 
5 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ano ne ano 

Viděl jsem, že má k 
těm lidem blízko. 
Trumpův poradce 
zahájí sbližování s 
Ruskem, říká Cyril 

Svoboda 

3jedničky50 • před 6 dny 
Tak určitě lepší sbližování než 

chrastění zbraněmi. Obamovi by tu 
cenu míru měli odejmout. 

Absolutně si ji nezaslouží, packal. 
7 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ne ano 

EET je jako StB, 
demonstrovali lidé 

na Václavském 
náměstí. Sešly se 

jich stovky 

alexisis • před 6 dny 
Lol. Zaměstnanci platí daně jak 

mourovati a zloději se rozčilují, že 
musí začít taky. 

12 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ano ano 

Vysílací rada bude 
řešit Slavíka. Přišla 

stížnost na 
přítomnost kapely 

Ortel 

RobertH • před 7 dny 
Hnídek to je chlapík. Ještě nedávno 
velebil Hitlera a Rudolfa Hesse, na 
jeho koncertech se hajlovalo a byl 
pro nás tupej fašoun a stačilo místo 
židů a romů přepnout na muslimy a 
už to není vygumovanej nácek, ale 
už mu říkáme hezky "Vlastenec". 
Je to opravdový génius. Čímž se 

také vysvětluje proč Hitler neuspěl. 
Zaměřil se na židy, romy a slovany 

hlupák. Kdyby se zaměřil místo 
toho na muslimy byl by tak 

nechutně populární, že by měl v 
každém našem měste svou ulici a 

sochu. 
9 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ano ne ano 

Aktivista poslal na 
elitní policisty 

exekutora. Neřekli, 
kolik stálo 

zkoumání jeho 
zabavených věcí 

abc • před 7 dny 
Rád - nerad. Nejdřív pána zavřou, 
seberou mu jeho věci, které dají 
neoprávněně na ocenění a pak 

zjistí, že nic neudělal a věci mu 
vrací. To je tedy demokracie. A 

navíc mají problém říci, kolik vše 
ta blamáž stála. 

7 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ne ano 
Ze síně slávy před 

soud. Oceněný 
policista může kvůli 
padělané dálniční 

známce přijít o 
výsluhy 

edek • před 7 dny 
Měl jsem známého tzv. vyšší třídy. 

Ten jezdil pro naftu 30km k 
pumpě, kde byla o -1- korunu 
lacinější. Pak že peníze nekazí 

charakter. Nebo, že by ne ne ano ne ne 
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zapříčiňovaly měknutí mozku ? 
3 • Odpovědět•Sdílet › 

Spletli si nás s 
extremisty a uráželi 

nás, stěžují si 
manželé na násilí 

od policie 17. 
listopadu 

Vajek • před 8 dny 
A teď si představte, kolik 

podobných a možná i horších 
případů vyšumělo bez pozornosti 

médií, protože se levicově-liberální 
novinář nezajímá, když policajt 

bije pendrekem obyčejného 
člověka - co na tom, že je příznivec 

Zemana nebo někoho jinýho. 
Zastání mají pouze feťáci z 

"kliniky", drzí bezdomovci ze 
"squatů" nebo uřvaní levicoví 

aktivisté, kteří napadají policisty. 
10 • Odpovědět•Sdílet › ano ano ne ne ano 

Pražská radní 
zřejmě měla štěnici 
v kanceláři. Kousek 
od stolu, kde se řeší 

zakázky za 
miliardy 

Josef Dulský • před 8 dny 
A proč tam nejsou dány kamery, 

aby se vidělo kdo tam co dělá 
mimo provoz. to se budeme 

donekonečna bavit o takovýchto 
věcech. To jsou doslova neschopní 

si to zabezpečit... 
2 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ne ano 

Pomohla exekuce? 
Muž, který nazval 
Šlachtu ušatým 

traktoristou, získal 
od policie účtenku 

za posudky 

Malý Pupík • před 4 hodinami 
Tady se pod zástěrkou "zákona" 

rozkrádá republika. A zrovna 
lidmi, kteří by ty zákony měli 

dodržovat a chránit! 
1 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ne ano 

Zákaz kouření je 
politický akt, 
zavřou další 

hospody. Hoteliéři 
vyzývají senátory k 

vrácení návrhu 

Töchtle Möchtle • před 3 hodinami 
Hospody se likvidují programově, 
aby se zamezilo lidem remcat proti 

politickému vedení země. 
4 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ne ano 

Manažeři Key 
Investments dostali 

až pětileté tresty. 
Klienti přišli o 874 

milionů 

miroslavpaloucek • před 10 
hodinami 

Standa je tuhej(boží mlýny). 
Děckám a manželce prachy 

zůstanou (já jim je přeju), Sisák 
vyklouzne (jako vždycky) a 

manažeři si to odseděj (měli za to 
dost peněz, takže něco za něco). 

Česká klasika. 
1 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ne ano 

Musíte mluvit a 
naslouchat, radí 

Praze světoví 
urbanisté. 

Společnost není 
připravena, říká 

Krnáčová 

satelitakxy kalandra • před 2 
hodinami 

Radní jsou arogance sama a 
neschopní se dohodnout mezi 
sebou. Souhlasím a přidávám: 

Stavění mrakodrapů a kolotočů tu 
krásnou 

Prahu nevylepší. Pro krásu starých 
mistrů sem jezdí cizinci. 

Skleněných pekel je plno v jiných 
měst na západě. 

2 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ano ano 
Británie a její 
spojenci čelí 

největší hrozbě 

Petrpetr • před dnem 
Soudruzi,jste si tu hrozbu vytvořili 

. ano ne ne ne ano 
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terorismu v historii, 
tvrdí šéf MI6 

3 • Odpovědět•Sdílet › 

Unikátní armádní 
spolupráce je na 

světě. Češi a Slováci 
chtějí "společné" 

letectvo 

Petr • před dnem 
Historicky k sobě se Slováky 
patříme. Když jsem byl jako 

"záklaďák" na vojně i s kluky ze 
Slovenska, tak jsem tehdy chápal 
slovenštinu jako nářečí. Nikdy to 

pro mne nebyl cizí jazyk. S nikým 
jiným si nemůžeme být bližší. 

11 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ne ne 

Konec války proti 
uhlí. Trump 

jmenoval do klíčové 
funkce radikála, 

který zpochybňuje 
změny klimatu 

420 • před dnem 
Zatím zcela jednoznačně nejhorší 
Trumpovo rozhodnutí, vyměnil 

udržování přijatelného stavu 
planety pro lidstvo za to že se 

krátkodobě stane hrdinou pro white 
trash. 

5 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ano ano 
Zápas o lva na 

dresech 
reprezentace. 

Valachová chce, 
aby místo něj 

fotbalisté nosili 
státní znak 

Rija • před 16 hodinami 
Já bych hlavně zrušila znak se 
čtyřmi poli, protože z dàlky to 

vypadá jako skvrna. Samotný lev 
byl nejlepší. 

4 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ne ano 
Náš soupeř není 
tady v sále, řekl 

Sobotka na 
zavřeném jednání 
ČSSD, která 

propírá prohrané 
volby 

kali • před 2 hodinami 
Včera jsem se díval na Čt24 na 

Lenku Tesku. Ta je tak blbá, že by 
mohla klidně dělat předsedkyni 

České strany sociálně demagogické 
5 • Odpovědět•Sdílet › ne ano ano ne ne 

CIA: Rusko se 
snažilo pomoct 

Trumpovi vyhrát 
volby 

navstevak • před 3 hodinami 
Na okraj je potreba zduraznit, ze 
vysetrovani kyberzlocinnosti ve 
volbeni kampani naridil Konges, 
kde ma vetsinu Republikanska 

strana (za niz kandidoval Trump). 
Je potreba to zduraznit driv, nez se 
vyroji cesti neonacci s vykriky o 

tom, ze je to spiknuti a konspirace 
migrantu a slunickaru proti 

Donaldovi. 
4 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ne ne 

Nechceme být 
levnou dílnou 

Evropy, prohlásil 
Sobotka po 

zasedání ČSSD 

Jan Herkules • před 4 minutami 
Chceme, chceme, chceme.. tak 

přestaň pindat a makej, Bohuslave. 
Do voleb máš ještě hodně času! 

1 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ne ne 

Sedminu tatarek 
Hellman´s stáhne 

výrobce z obchodů. 
Jsou kyselejší, ale 
nezávadné, říká 

Josef Dulský • před 12 dny 
Tak to by mě ani nevadilo, kdyby 

to bylo kyselejší... ovšem v 
některých zmrzlinách nacpali 

rostlinný olej a to mě již vadí.... 
1 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ne ne 

Zrušili jste penzijní 
reformu, zrušte i 
vyšší daně, volá 

Kalousek. Skončit 
má i přirážka pro 

xxx • před 12 dny 
Milí zlatí kobliháři, proč nechce 

Andrej snížit Kalouskovy daně? Je 
to prosté. Velmi záhy by se totiž 
ukázalo, že vynálezy dvou jeho ano ne ano ne ano 
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bohaté chráněnců Žežulky a Janečka - to 
jest kontrolní hlášení a EET - 
kromě buzerace podnikatelů a 

nárůstu administrativy - nic reálně 
pro kasu nepřináší. Díky polštáři 

od strýčka Kraďouska se tak může 
říkat, jak je kontrolní hašení 

úspěšné a co miliard navíc přineslo 
- byť tomu může opravdu věřit jen 

magor nebo chovanec nikoli z 
vlády, ale Bohnic... 

6 • Odpovědět•Sdílet › 
Cizinci utrácejí v 
Česku méně. Snižte 
limit pro Tax Free, 
chtějí obchodníci 

po vládě 

Pavlík • před 13 dny 
Obchodníci, snižte si marže a 
turisté budou rádi nakupovat! 

5 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ne ano 

Krteček se ke konci 
roku objeví v 
nových česko-

čínských příbězích 

Yossarian • před 13 dny 
Paní penězchtivá vnučka nechť si 
Little mole(a) s čínským kukučem 

narve do špic. 
2 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ano ne 

Fotky: Svět 
zachvátilo slevové 
šílenství. "Černý 
pátek" v lidech 

podporuje nutkavé 
nakupování 

Palatová • před 15 dny 
.....je potřeba více psychiatrů, 

protože tento šíííílený konzum k 
ničemu než ke zblbnutí nevede..... 

1 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ne ano 

Válka v Donbasu si 
vyžádala deset tisíc 

mrtvých, řekl 
Porošenko 

Ne Ja • před 3 dny 
Byl to Oleksandr Turčinov, jeden z 
předáků fašistické junty v Kyjevě, 
který nařídil armádě Ukrajiny, aby 

zaútočila těžkými zbraněmi na 
bezbranná obytná sídliště v 

Doněcku a v Luhansku. 
Tento válečný zločin, při němž 

civilní obyvatelé zastavovali svými 
těly obrněnou techniku, jistě 

najdete na internetu. 
 

Je zajímavé, že dnes se už o tom 
nemluví. Přesto nebo možná právě 

proto, že za nimi zůstaly kaluže 
krve a roztrhaná těla žen, dětí a 

důchodců na ulicích. 
8 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ne ano 

Německo chystá 
nepřetržité 
kontroly na 

přechodech s 
Rakouskem, které 
hojně využívají i 

Češi 

Josef Dulský • před 4 dny 
Mě ty kontroly absolutně nevadí. 
Klidně ať jsou a hlavně vedou k 

užitku... 
2 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ne ne 

Scénář konce 
světa? NASA má 

plán, jak svět 
připravit na srážku 

s asteroidem 

mind • před 5 dny 
...tady mám pocit, že článek vznikl 
na základě puberťáckého vnímání 
Armageddonu, kterýžto film včera 

proběhl na Nově a naši dnes už 
dospělí puberťáci píšou a píšou :D 

5 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ano ne ne 
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Foto: Indiáni slaví 
vítězství. Výstavbu 

ropovodu kolem 
jejich posvátných 

území úřady 
zastavily 

Palatová • před 5 dny 
....tak to se jim podařila docela 

velká věc...a je to dobře 
1 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ne ne 

Nejvyšší soud 
rozhoduje, kdo 
spustí Brexit. 

Mayová se bojí 
parlamentu a 

chaosu, který by 
vyvolal 

Tajtrdlík • před 5 dny 
Když referendum, tak s pojistkou, 

aby si sprostej lid nemyslel, že 
může rozhodovat za elity. 

2 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ne ano 

Ostrov z plastů leží 
tisíce kilometrů 

daleko od civilizace. 
Ráj, který člověk 
zamořil odpadem 

Pavel Rybář • před 6 dny 
Jsou národy, které pořádku 

nenaučíte. Podívejte se na Izrael. 
Rozdíl mezi východním a 

západním Jeruzalémem by se téměř 
nedal poznat. Obojí je výstavně, 
moderní a zřejmě i bohaté stejně. 

jeden rozdíl je tam patrný na první 
pohled. Židovský je velmi čistý, 
často by se tam dalo pomalu jíst ze 
země. Arabský je naprosto pravý 

opak. 
3 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ne ano 

V Číně našli 
miliony 

"chybějících žen". 
Rodiče je nechali 
žít, akorát je 

nenahlásili úřadům 

Vítězslav Š. • před 8 dny 
Zase jen propaganda, pochybuji, že 

by Čína nechala nějakého 
američana hrabat se v jejich 

matrikách, aby mohl tu svoji studii 
něčím podložit. Chtěl bych vidět, 

jak někdo vyhledává a počítá 
miliony nepřihlášených žen po celé 

Číně a zjišťuje, jestli jsou v 
matrikách nebo ne..... navíc jak by 

tam vůbec mohli bez papírů 
existovat? Z čeho by žili, jak by se 

prokazovali třeba u doktora, ve 
škole, v zaměstnání atd.? Další 
článek typu "jedna paní 

povídala"...... 
1 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ano ano 

Trojici Čechů, kteří 
v Německu týrali 

seniory, soud poslal 
na 9 a 11 let do 

vězení 

Ladislav Pořický • před 9 dny 
Směšný trest za takovou lumpárnu. 

1 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ano ne 

Nerad prohrávám, 
to se o mně ví. 

Poslanec Jan Birke 
chce být novou 
tváří ve vedení 

ČSSD 

hotovson • před 4 hodinami 
"Musíme si uvědomit, že soupeř 
není mezi námi. My jsme přece 

přítelkyně a přátelé a náš politický 
soupeř je venku" 

 
ten pan trpi demenci nebo 

sklerozou? copak uz si nepamatuje, 
jak docela nedavno par pratel 

statecne mydlilo schody Sobotkovi 
pri audienci u Zemana? 
1 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ne ne 

Tečka za Karel • před 12 dny ano ne ne ne ano 
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CzechTekem: Žena 
odškodné za 

zlomený loket 
nedostane, zásah 
byl podle soudu 

přiměřený 

Policie nezakročila proti dívce, ale 
proti davu, jehož byla součástí. - 
To aby se člověk bál jít třeba na 

fotbal. Může se snadno stát 
součástí davu lidí, kteří tam dělají 

výtržnosti, policie proti němu 
zakročí jakožto proti součásti davu, 

zmrzačí ho a nikdo mu nic nedá. 
Však taky od osudného roku 2005 
na fotbal ani koncerty nechodím - 
právě z výše uvedeného důvodu. 

Děkuji za takový stát. 
2 • Odpovědět•Sdílet › 

Místo činů jen 
billboard a 

memoranda. Kolem 
Prahy opadá 

nadšení z Číny 

Miloš Paclt • před 13 dny 
Holandsko je u nás větší investor 
než Čína, škoda, že se neotevírá 
krajský konzulát tam. Bylo by 
daleko lepší rozvíjet vztahy se 

zeměmi podobné velkosti jako ČR. 
Na tomhle poli je práce pro 
generace, jenže z jakýchsi 

úchylných důvodů někteří politici 
podlézají zemím, pro které 

nebudeme nikdy rovnocenným 
partnerem, protože spolupráci 
spojují s politickou nadvládou, 

jejich politický systém je k tomu 
totiž z podstaty předurčený. 

13 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ne ano 

Soud si advokátku 
spletl se 

strojírnami, 
skončila v exekuci. 
Vysoudila 32 korun 

za poštovné 

Heureux Dimanche • před 14 dny 
Zde je videt jak je soudum jedno 

co udelaj, nic se jim nestane ikdyz 
udelaji fatalni chybu. Oni mohou a 

jsou bez viny ale bezny obcan, 
MUSI ZNAT ZAKONY A 

NEZNALOST NEOMLOUVA. 
TAkove mame soudce a jeste si 

stezuji. vymlatit aby vedeli jaky je 
zivot na ulici a dat jim tolik 

exekuci ze by se z toho rovnou 
posraly. Dostat odskodne 32kc? 

Tak to je stupidni ale v CR bezne. 
4 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ano ano 

 
Vojáci po návratu z 
misí zažívají pocit 
vydědění. V Brně 

pro veterány 
vzniklo komunitní 

centrum 

jezovita • před 16 dny 
dobrovolně zabíjet druhé lidi aniž 

by šlo o bezprostřední obranu 
vlastního života může jen 

nenormální jedinec .... takoví lidé 
pak končí buď jako tzv. zločinci 

nebo jako vojáci apod... 
2 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ne ano 

Češi méně pijí, na 
černém trhu se ale 
šíří levná droga, 
kterou se nedá 
předávkovat 

Václav Hrabák • před 16 dny 
Drogove zavislych je u nas v 

podniku dost.Musi to brat kvuli 
vedeni,menegerum jelikoz znich 
zdimaji krev,takaby to psychicky 

prezili. 
1 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ne ano 

Politolog Robejšek 
založil 

konzervativní 

vodnář • před 16 dny 
Názory pana Robejška mě oslovují, 
jsem ráda, že do politiky vstupuje, ano ne ne ne ne 
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stranu Realisté. Ve 
volbách chce získat 

20 procent hlasů 

jsem ráda, že jasně vyslovuje i 
formuluje své názory. 
4 • Odpovědět•Sdílet › 

Policie rozbila 
mezinárodní 

pervitinový gang. 
Našla drogy za 
bezmála čtvrt 

miliardy 

Venca • před 17 dny 
Čtvrt miliardy rozkrade Babiš na 
dotacích a odpuštěných daních 
Anofertu dřív než to došetříte. 

Komplexně Geniální Babiš 
nekrade. Jen si odpouští daně a 

penále. Finanční správa loni 
prominula firmám a podnikatelům 
daňové penále ve výši 5,8 miliardy 

korun. To je téměř o dvě stě 
procent víc než loni. Co je ale 

skutečně zarážející je to, že 1,5 
miliardy odpustila firmám 

holdingu Agrofert. Existuje 
skandálnější příklad střetu zájmů? 

 
http://viditelny-

macek*cz/public/kapitola*phtml?k
apitola=new 

1 • Odpovědět•Sdílet › ne ne ano ne ano 

Elektronická 
evidence se nemá 
vztahovat na e-
shopy, výjimku 
navrhne Babiš 

koaličním 
partnerům 

Wlasta • před 17 dny 
3 roky příprav, 2 krát odložený 

start a ještě se to ani nerozjelo a už 
se připravuje vyjímka. To je 

managerské selhání, jak vyšité. 
Jak vůbec může tento člověk 

podnikat? Žeby podle hesla "všetci 
kradnů"? Zajímalo by mne, jestli 

by takového člověka držel ve 
firmě. 

6 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ano ano ano 

Rusko požádalo o 
vydání hackera 

Nikulina, kterého 
chtějí i Američané. 
Rozhodnutí bude 

na Pelikánovi 

Stanley • před 17 dny 
To bude mít Pelikán snadné. 
Pravděpodobnost že bude po 

odpykání trestu vydán z Ruska do 
USA se blíží nule. 

Pořadí o vydání mluví rovněž pro 
USA. 

Uvidíme jestli jsme demokracie 
nebo jen satelit CCCP 
1 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ne ne 

Členové Hradní 
stráže si stěžují na 

zmatky i nesmyslné 
příkazy. Viní z nich 

kancléře Mynáře 

Ivan Kořínek • před 18 dny 
Cožpak hradní vojáci neví, že 
civilové na Pražském Hradě 
jsou prověření od necivilů z 

Moskvy? A těm se vždy 
salutovalo... 

12 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ne ano 
Chraňte si kozy a 

ovce, radí ochránci 
přírody 

chovatelům. V 
Bílých Karpatech 

se objevil vlk 

Josef Dulský • před 18 dny 
Dobrá rada, takže se tam objevila 
škodná a tak s ní i naložit. Dobrá 
rána mezi oči a je po starostech.... 

3 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ne ano 
Nejdůvěryhodnější

mi politiky jsou 
Zeman a Babiš. 

Premiérovi podle 

Tomáš J Krementák • před 18 dny 
Otázka je,jak to lidé myslí. 

Kupříkladu já Zemanovi důvěřuji 
naprosto, ano ne ano ne ne 
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průzkumu polovina 
lidí nevěří 

že jeho životní filozofie je hledání 
snadných cest, 

lež,pletichářství a msta. 
Ještě mě nezklamal. 

8 • Odpovědět•Sdílet › 
Praha zažaluje 

Béma kvůli 
opencard, která 
město stála 1,7 
miliardy korun 

MM • před 18 dny 
konečně 

1 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ne ne 
Nový jízdní řád: 
Další konkurence 
pro České dráhy, 
lepší vagony i více 

služeb uvnitř 

 
to je jedno • před 3 hodinami 
ČD potřebují konkurenci jako 

prase drbání! 
1 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ne ano 

Kupní síla Čechů je 
nejvyšší za 10 let. K 

evropskému 
průměru má ale 

stále daleko, 
ukazuje porovnání 

Honza • před 19 dny 
Slovensko přeci nemůže být před 

námi....vždyť je euro mělo 
ožebračit....:-)) 

5 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ano ne ano 

Muž chtěl po Česku 
odškodné dva 

biliony. Stíhání mi 
zhatilo miliardový 

letecký byznys, 
tvrdil 

hugas • před 20 dny 
jak vidím tak se zase najdou 

chytráci (závistivý) co rádi zaútočí 
na někoho kdo se brání. 

 
ale nikdo si neklade prvotřídní 

otázku, že policie a justice někomu 
ublížila - a je jedno jak dale ho 

poškodila - ! 
 

to co chce a jak je druhořadé, oni 
zadali příčinu a někoho klidně 

poškodili!! 
 

a to je ten hlavní problém a merit 
věci, jeho charker nechte na 
pokoji! on je OBJETÍ a neni 

podstatné jak a kolik! 
 

trochu objektivity a soudnousti by 
vám neuškodilo, co takhle zkusit 

myslet a vžít se do situace, že jde o 
vás! 

2 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ne ne 
I kdyby byla ropa 

zdarma, platili 
bychom za každý 
litr benzinu téměř 
šestnáct korun 

Jiří Nový • před 22 dny 
Kdyby ropa byla zdarma, platili 

bychom za benzín stále +- 30 Kč. 
3 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ano ano 

Polský Sejm 
schválil snížení 

věku pro odchod do 
důchodu 

antipress • před 24 dny 
Ať páni ministři sestoupí mezi lid a 
s úžasem zjistí, že fyzicky pracovat 

do 65 stejně jako ve 30 letech je 
nemožné!!! 

3 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ne ano 

Moldavský 
prezident chce 

zrušit asociaci s EU, 
vyhlásí referendum 

Albert Zweistein • před měsícem 
Další sebevrah u vládního 

kormidla... Žel ale s plnou palubou 
lidí... 

2 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ano ano 



 
 

40 
 

 

Lídr Brexitu 
Farage přijel za 

Trumpem do 
Trump Tower. 

"Jen jako turista," 
vtipkoval u výtahu 

Burbank, Jr. • před měsícem 
Spojenectví těchto dvou mužů 
představuje naději, že zdravý 
rozum ještě může v západní 

civilizaci zvítězit nad zavilou 
ideologií. 

Něco jako Gorbačov a Waleşa v 
osmdesátých letech. 

3 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ne ano 
Němečtí Zelení 
žádají legalizaci 

marihuany, 
uzavření 

hnědouhelných 
elektráren a 

zdanění bohatých 

Jan Hlavačka • před měsícem 
Proti německým Zeleným je ten 
náš magor Stropnický učiněný 

beránek boží... 
1 • Odpovědět•Sdílet › ano ano ne ano ne 

Plyn jako palivo do 
osobních aut letos 
zažívá útlum. LPG 

je popelkou, 
prodalo se i méně 

vozů na CNG 

Rolb • před 2 dny 
CNG - pořizovačka docela drahá a 

málo čerpaček. 
LPG - také docela dráhá záležitost 
a moderní silně poddimenzovaný a 

okradené motůrky nesnášejí lpg 
palivo z důvodu zatloukání 

ventilů,takže je potřeba dodatečné 
přimazávání a to je také drahé. 
Šikana na technické, šikana na 

emisích,šikana v podz. garážich.  
Kdo jezdí málo a většinou po 

městě tak se to nevyplatí. 
Návratnost je dlouhá. Dříve 

montáž 12k Kč . Dneska i když 
modernější za 30k Kč. A kdo jezdí 
krátké trasy,tak stejně jede nejdříve 

na benzín a až se motor trochu 
ohřeje přepne se to na lpg(jsou 
výjimky). Po 10 letech výměna 

tlakové nádoby.  
Být dnešní LPG montáž za 12k Kč 
tak to není tak hrozné a návratnost 
by tu byla. U dnešních montáži je 
to tak pro lidi s větším nájezdem 

Km za rok. 
1 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ne ano 

Odchod za 
čtyřměsíční plat. 

Důl Paskov 
dobrovolně opustí 

stovka lidí 

Josef Dulský • před 12 dny 
Někdo něco sliboval a oni 

nepochopili, že stát to nezajímá 
jelikož je to soukromá firma. Ten 
se měl již dávno zavřít a byl by 

klid.... Jinak to dodavatelé 
nepracují jen pro důl Paskov, takže 

je to zkreslené... Zavřít a konec, 
žádné slitování jako u jiných firem 

co museli pozavírat.... 
2 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ne ano 

Prohráli jsme bitvu, 
ale ne válku, 

burcoval Sobotka 
na jednání ČSSD, 
za soupeře označil 

výhradně ANO 

Jitka Kraj • před 18 hodinami 
Jo nechceme, vy jste take udělali 

vše proto, že již jsme. Takže u 
voleb pá, pá Sobotko. Snad ti lidé 
zas nenaletí na špek, ty poseroutko 

celé EU. 
8 • Odpovědět•Sdílet › ano ano ne ano ano 
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Vnitro bude 
bojovat proti lžím 

na internetu. 
Cenzora ale dělat 

nechceme, řekl 
Chovanec 

Pertinax • před 10 dny 
Chovanec zapomněl sdělit, jak 

brzy ráno bude na internetu MV 
sdělení, co je pro ten den správné a 
co ne. Třeba v 11:00 je už pozdě, 

vstávám kolem sedmé a do 
jedenácti bych mohl říct/udělat 
něco nesprávného, a to by mně 

potom bylo líto. Nebo ještě hůře, 
mohl bych uvěřit nějaké lži. 

3 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ano ano ne 
Nenápadný 

prezidentův zeť. 
Trumpovy kroky 
řídí Jared Kushner, 

překážkou může 
být jeho byznys 

Jirka Pokorný • před 10 dny 
Tohle už je a především to bude 
jeden velký pr*ůs*er. Z těch lidí 

nekouká sebemenší známka 
dobroty. 

3 • Odpovědět•Sdílet › ano ano ne ano ano 

Při výrobě 
palmového oleje 

zneužíváte dětskou 
práci, obviňuje 

Amnesty 
nadnárodní giganty 

Josef Dulský • před 10 dny 
No když dospělí jsou líní v Africe 
pracovat, tak občas zaskočí děti. 
vydělávat tam někdo musí přeci. 

Nebo ať AI je naučí dělat a nekecá 
od zneužívání dětské práce. 

Kritizovat umí ovšem musí i něco 
nabídnout a ukázat.... 
3 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ne ano 

Prostě čau a 
hotovo. Na 

magistrátu vládne 
řeznické chování, 
říká odvolaný šéf 

botanické zahrady 

rebrambora • před 11 dny 
Na magistrátu hlavně řádí 

neomarxisti. 
1 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ano ne ano 

Diplomatka: 
Czechia nás chrání 

před patvary. 
Sportovcům ale 

nemůžeme 
diktovat, co si psát 

na dresy 

Pavel Nový • před 11 dny 
Alespon nekdo ma v Cesku rozum. 

Dekuji pani Larischova. Na 
kriklouny, kteri nicemu nerozumi 

neni treba brat ohled. 
3 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ne ne 

Vegetariáni ve 
Velké Británii 

protestují proti 
nové pětilibrovce. 

Obsahuje živočišný 
tuk 

Jan • před 11 dny 
Odkdy vegetariáni jedí bankovky? 

4 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ano ne ano 

Obrat v Bruselu? 
Merkelová je proti 
dalším krokům v 
jednání o členství 

Turecka v EU 

Davidak • před 11 dny 
Kdyby to někoho zajimalo tak 

tomu se říka populismus. 
Populistka Merkelova před 

volbami říka co se chce slyšet a po 
volbach obrátí 

2 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ne ano 

Dárců v Česku 
přibývá. Grafika 
ukazuje, kde jsou 
lidé nejštědřejší 

Peter Jackson • před 12 dny 
Tak tomu bych neveril. Prave 

naopak, znam hodne lidi kteri cele 
roky davali na charitu a prestali 

kdyz se provalilo ze znacne castky 
z vybranych penez nejsou 

darovany Cechum ale utrati se na 
migranty. 

1 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ano ano 
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Amazon postavil 
pro své 

zaměstnance 
železniční zastávku. 

Z Prahy budou 
dojíždět zdarma 

standa • před 12 dny 
...jako ve filmu Poklad na 

stříbrném jezeře, přes noc postavili 
trať k banditům 

2 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ne ne 
Špína a nepovolená 
jatka. Restaurace v 

tržnici Sapa 
nelegálně zabíjela 

kachny 

Jaroslav Vojtěcký • před 12 dny 
Však čerstvěji už to snad nejde, 

nechápu proč to komu vadí 
3 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ne ano 

Nový sarkofág? Na 
našem životě nic 
nezmění, tvrdí 

Ukrajinci z okolí 
jaderné elektrárny 

v Černobylu 

Dr.QQ • před 12 dny 
Těch 24 000 let pro plutonium je 

jen poločas rozpadu (snížení 
aktivity na polovinu). A navíc 
záleží i na tom, o který izotop 
plutonia se jedná. Jsou izotopy 

plutonia, které mají poločas 
rozpadu několik vteřin, ale i 

miliony let. Obecně platí, že čím 
delší poločas rozpadu, tím méně 

radiace. U plutonia navíc vadí jeho 
vysoká toxicita. 

1 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ne ne 

Langer chce po 
Fortuně pět 

milionů. Vypsala 
kurz, zda ukradl 

kolo a zda jej 
obviní z korupce 

honza petter • před 12 dny 
Pane Langer, není 5 000 000 málo? 

Pokud zařídíte, že to bude soudit 
zase vaše manželka, jako pana 

Smetanu za namalovaná tykadla na 
plakát, mohl by jít někdo z Fortuny 
i bručet. Nebylo by to pro posílení 

vašeho nabubřelého ega fajn? 
4 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ano ano ne 

Kanada rozšířila 
protiruské sankce 
za anexi Krymu, 
přidala dalších 

patnáct lidí 

Malý Pupík • před 13 dny 
"Finanční aktiva postižených osob 
budou zmrazena a jejich vstup na 

kanadské území bude nežádoucí." -
-- Takže ti poslanci státní dumy 
mají v Kanadě majlanty? To se 
nám tady někdo snaží namluvit? 
Anebo je to prostě jedno další 

prázdné gesto? 
1 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ne ano 

Před mešitou v 
Brně někdo nechal 

tašku s prasečí 
hlavou, incident 
řeší policie 

bitkar • před 13 dny 
A to je trestny?? 

3 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ne ne 

Třetina Čechů jí 
prošlé jídlo, zjistil 

průzkum. Pětina ho 
dá domácím 

zvířatům 

miroslavpaloucek • před 13 dny 
zkažený jídlo poznám. Vyhazuju 
když to nejni k jídlu, klidně i před 
expirací. Ale když je to po expiraci 

furt ok, tak klidně sním. 
4 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ne ne 

Česká armáda má 
málo vojáků, 

potřebujeme aspoň 
30 tisíc 

profesionálů, tvrdí 
ministr 

Jan Ziska • před 14 dny 
Já jsem pro, za předpokladu že se 
sníží stav státních úředníků o 30% 

! 
3 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ano ne ano 
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Zemřel kubánský 
vůdce revoluce 

Fidel Castro. Po 
advokátovi chudých 

stále zůstávají 
političtí vězni 

 
Jan Marvan • před 15 dny 

Další komunistický gauner, který 
umřel bez soudu a trestu za 

spáchané zločiny. 
8 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ne ano 

Češi platí za plyn 
druhou nejvyšší 

cenu v EU. Projděte 
si nové porovnání 
podle kupní síly 

Petr Novák • před 15 dny 
Ale to je přece logický přístup 
Kolonizátorů ze Západu (Eon, 

RWE) ke Kolonii česko.. 
5 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ano ano ano 

Piráti se s žádnou 
další stranou před 
volbami nespojí. 
Uspějeme i bez 

spolupráce, věří si 

Tomáš J Krementák • před 16 dny 
Sledoval jsem velkou předvolební 
diskusi před krajskými volbami. 

Nemohu si pomoci,ale piráti měli 
nejlepší přehled o dění ve 

společnosti, 
dokonce lepší než jinak suverénní 

Bělobrádek, 
naopak naprosto vedle byli už 

tradičně komouši a ANO. 
5 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ne ne 

Dražší telefonování 
a méně služeb. Češi 

platí výrazně víc 
než jinde, ukazuje 

nové porovnání 

Arne • před 17 dny 
Mluvčí všech tří operátorů po 

společném obědě vydali společné 
prohlášení: 

 
1. Investujeme do sítí moc peněz, 
jsme skoro ve ztrátě. Těch několik 
málo miliard zisku nestojí za řeč. 

 
2. Stejná cena je výsledkem 

tvrdého konkurenčního boje a 
těžko si dovedeme představit její 

snížení. 
 

3. Český trh je malý a specifický. 
 

4. Česká republika má členitý 
terén. Navíc v zimě je zima a v létě 

teplo. 
 

5. Rozsah i ceny služeb jsou 
výsledkem neustálé komunikace 

mezi námi a našimi zákazníky, na 
jejichž podněty reagujeme. Podle 
našeho průzkumu je 97,47 procent 

našich zákazníků spokojeno. ano ne ano ne ano 

Firma, která 
nestihla opravit 
hlavní nádraží, 

dostane od státu půl 
miliardy korun 

Lako Seveko • před 18 dny 
Dřív se jezdilo kopat zlato na 

Klondike,teď se jezdí do Česka,s 
tím rozdílem,že úspěch zlatokopa 
na Aljašce byl nejistý,kdežto tady 

se napakuje,díky pitomosti státních 
úředníků,každý jouda,který je z 

ciziny. 
6 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ano ano ano 

Clintonová ve 
volbách získala o 
dva miliony hlasů 

víc než Trump 

Zdenek Rosak • před 18 dny 
Tak to vite, pravidla jsou 

pravidla... Napr. v tenisu můžete 
vyhrat vic micku i gamu a ano ne ne ne ano 
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prohrat... tak to proste je. A uz 
bych s tim nevotravoval. 
5 • Odpovědět•Sdílet › 

Google chystá 
odškodnění za 

výpadek placených 
služeb. České firmy 

hlásí ztráty 

jaja • před 18 dny 
tady se ukázala slabá stránka 

závislosti na IT technologiích , 
budoucnost patří kyber válkám 

1 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ne ano 

Mexická 
cementárna nabídla 

materiál na zeď 
mezi USA a 

Mexikem 

Regína Sch • před 18 dny 
Opravdu se v žádný databance 

nenajde pár normálních 
Trumpových fotek? Klidně vám na 
jejich zakoupení přispěju, abyste 

sem nemuseli věčně dávat ty 
strašidelný hrůzy. 

1 • Odpovědět•Sdílet › ne ne ano ne ne 

Jak Češi pijí pivo? 
V hospodách 

utrácejí rekordně 
málo peněz, ukazují 

nová čísla 

Slovan • před 18 dny 
...no ono dnes si pořídit pípu s 
chlazením není žádný problém, 

koupí se sud, a s přáteli na zahradě 
se zagriluje. Co potom v hospodě ? 

A bude to ještě horší až zakážou 
kouření, pak i štamgasti budou 
radějí někde na zápraží nebo v 

garáži popíjet lahváče. 
4 • Odpovědět•Sdílet › ano ne ne ne ano 
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