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Příloha č. 1: Nestandardizovaný hloubkový rozhovor s redaktorem původní redakce

Redaktor byl na blogu cz.altermedia.info aktivní od jeho vzniku v září 2003 do odchodu
zakládajícího redakčního týmu v červenci 2008. Rozhovor byl nahrán v Praze dne
29.4.2011.

Z jakého podnětu vznikl blog cz.altermedia.info?
Česká Altermedia vznikla na podnět Rumunů z Nové pravice, kteří nás k tomu přivedli.
Kontaktovali jsme hlavního webmastera a ten nám založil českou sekci. Altermedia
v Čechách vlastně vznikly na popud Rumunů, kteří vedli rumunskou sekci Altermedií.
V době, kdy jsme blog vedli, jsme byli my a Rumuni nejaktivnější redakcí, co se
frekvence aktualizací týká.
Znali jste se s nimi osobně?
Oni se ptali nejprve Srbů na nějakou českou organizaci, kterou by jim doporučili.
Vzhledem k tomu, že Vlastenecká fronta měla u Srbů dobré jméno, tehdy jsme v době,
kdy NATO bombardovalo Jugoslávii, dělali demonstrace, tuším, že to bylo v roce 1999,
na podporu Jugoslávie, tedy de facto Srbů. Protože Vlastenecká fronta měla v Srbsku
dobré jméno, doporučili Srbové právě Vlasteneckou frontu a oni [Rumuni] nás potom
kontaktovali. Dvakrát nebo třikrát jsme se tu s nimi potom sešli.
Znamená to tedy, že do původní redakce Altermedií se rekrutovali výhradně lidé
z Vlastenecké fronty?
Ne výhradně, ale hlavně.
Jaké byly vazby blogu na zahraniční redakce v době, kdy jste se podílel na jeho
obsahu?
Jediná zahraniční vazba byla právě na ty Rumuny, kteří dali podnět ke vzniku českých
Altermedií a pak jsme se s nimi ještě párkrát potkali, vyměnili si pár přátelských mailů.
Obsahová spolupráce naší redakce s jejich ale neproběhla. Plánovalo se, že se budou
posílat vždy dva články na hlavní Altermedia, ale k tomu nakonec nedošlo. Takže žádné
jiné vazby se zahraničními redakcemi de facto nebyly, každý si mohl psát, co chtěl.
Občas jsme nějaký článek z cizích Altermedií přeložili na náš, na česká Altermedia, ale
to bylo všechno. Že bychom s nimi nějak diskutovali, tak to ne. Bylo to tak volně dané,
že to kámoš přeložil a pod to napsal, že to bylo převzato třeba z francouzských
Altermedií, ale myslím, že to nebylo nutné někomu oznamovat, že si přebíráme jejich
článek.

Akorát jsme občas jednali s hlavním webmasterem, hlavně v době, kdy se blog graficky
měnil.
A hlavní webmaster je Američan?
To nevím. Vím, že kámoš s ním jednal v angličtině. Myslím si ale, že to byl Francouz,
ale jistý si tím nejsem.
Projekt Altermedií vznikl v USA?
Mám za to, že jo.
Slyšela jsem, že ho zakládal David Duke.
No, on to nějak financuje nebo financoval. Nevím, jak to má teďka.
Kolik osob na blog přispívalo, kolik lidí tvořilo redakci Altermedií?
Bylo to tak plus minus deset lidí.
Byli to pouze muži, nebo i ženy?
Byla tam chvilku i jedna žena, která hlavně překládala z francouzštiny.
Měli jste nějaké stálé spolupracovníky?
Než se to rozjelo a lidi se o tom dozvěděli, tak ani ne. Ale potom nám i lidi, které jsme
neznali, začali posílat články. Nějací spolupracovníci byli. Jo, tak to bylo tak nějak
dané, že kdo napsal článek, ten ho napsal. Nebylo to nějak striktně dané, že ty zrovna
teď musíš napsat článek. Kdo napsal článek, ten ho poslal tomu hlavnímu a ten to tam
dal. Že by někdo musel něco psát, to ne.
Jak jste se ke psaní na blog dostal vy osobně?
Tím, že jsem byl členem Vlastenecké fronty.
A už před tím jste byl aktivním autorem článků?
Sem tam jsem občas něco napsal. Nebyl jsem tedy žádný grafoman, který by psal deset
článků za měsíc, ale sem tam jsem něco napsal.
A zvýšila se frekvence vašeho psaní se vznikem Altermedií?
To jo, to určitě.
O čem jste nejčastěji psal?
Většinou jsem psal nějaké historické články, které se vázaly na nějakou historickou
událost. Třeba šedesát let od Mnichova, sto let od bitvy u Zborova, většinou k výročí
nějaké historické události.
Tedy témata novodobé historie?
Dá se říct, že mě nejvíc baví první polovina dvacátého století. Pak jsem psal třeba i
články o rukopisech, ale hlavně mě baví československé legie a druhá světová válka,
první republika.

Jak fungovala organizace redakce? Byly ustaveny samostatné funkce hlavního
editora, redaktora, obrazového redaktora?
To byla vlastně vždycky jedna osoba. Kdokoli vždycky napsal nějaký článek, tak mu
ho poslal, on to zkorekturoval, opravil tam gramatické chyby, přečetl a vložil to na ty
Altermedia. Obrázky tam ze začátku ani nebyly, ty jsme tam začali dávat až časem.
Jeden kamarád třeba uměl hezky kreslit, tak udělal nějaký kreslený vtip a ten se tam pak
taky poslal. Obrázky taky vybíral šéfredaktor.
Připravovali jste redakční plány, které by určovaly, co na Altermediích třeba
v měsíčním horizontu vyjde?
To ne. Vzhledem k tomu, že jsme reagovali na aktuální politická témata, tak to ani nešlo
stanovit, o čem budeme psát.
Nějaké zpětné hodnocení příspěvků mezi vámi probíhalo?
To ne. Nás akorát zajímalo, jak se zvedala ta sledovanost. Za úspěch jsme považovali,
když nám stoupla měsíční návštěvnost v průměru o dvě stě tři sta přístupů. V podstatě
jsme kvalitu textů hodnotili podle množství unikátních přístupů.
Existovala nějaká návaznost Altermedií na nějaké tištěné médium?
Ne. Byl to čistě internetový projekt.
Jakým způsobem se o vás lidé dozvídali?
Různě jsme lidem dávali vizitky s adresou blogu a pak jsme měli reklamy, třeba
v Národní myšlence.
A ty vizitky jste dávali na akcích, kde se shromažďovali lidé?
Ano, naši potencionální čtenáři.
Zhruba v jakém poměru se na blogu vyskytovaly původní texty a překlady
zahraničních článků?
Určitě by se to dalo dohledat a spočítat, ale myslím si, že tak dvacet procent mohly být
překlady a osmdesát procent naše původní tvorba.
K jakým tématům se vaše tvorba nejčastěji vztahovala?
Jak jsem říkal, k aktuálním politickým tématům anebo k historickým událostem.
Mohl byste to konkretizovat?
Asi bych se musel na ty články znovu podívat, k politice jsem se osobně moc
nevyjadřoval. Spíš jsme si vybírali taková ta politicky nekorektní témata, která
v mainstreamu nejsou. Třeba když Merkelová řekla, že multikulturalismus se nepovedl,
tak kdybychom redakci řídili my, tak bychom na to určitě napsali nějaký článek
s vlastním stanoviskem. Třeba bychom komentovali volební úspěch nějaké pravicové

strany, třeba jako byli teď ve Finsku ti Praví Finové. Nebo jak ve Švýcarsku proběhlo
referendum o tom, zda zakázat výstavbu mešit a minaretů.
Měli možnost blog editovat všichni přispěvatelé?
Ne, to dělal jen šéfredaktor a pak byli ještě dva lidi, kteří moderovali diskuzi. Když tam
třeba někdo napsal nějakou stupiditu, třeba jako Heil Hitler, nebo nějaké takové blbosti,
tak se to smazalo, nebo když někdo urážel autora článku. Zkrátka když někdo porušil
kodex diskuze, tak zasahovali tito dva lidi.
Kolik unikátních čtenářů blog četlo?
Protože jsme ze začátku neměli počítadlo, tak jsme na blog každý měsíc psali, jakou
jsme měli návštěvnost. V době, kdy jsme s blogem končili, jsme měli denně asi dva a
půl tisíce návštěv z unikátních IP adres.
Máte informaci o tom, jak je tomu dnes?
Dnešní redakce už tam má počítadlo a tuším, že tam mají zhruba tisícovku přístupů
denně. Je to ale hlavně tím, že to není denně aktualizované. Kdyby to denně
aktualizovali, tak si myslím, že návštěvnost se zase zvýší.
A za vás byl blog aktualizovaný denně?
Nebylo to úplně každý den, ale řekněme, že když měl měsíc třeba třicet dní, tak třeba
dvacet pět dvacet sedm článků tam bylo. Snažili jsme se, aby tam byl denně aspoň jeden
příspěvek.
Byl obsah blogu systematicky tříděn do rubrik? Pokud ano, do jakých?
Určitě. Mám za to, že je to i teď, že s tím nikdo nic nedělal. Byla to taková ta klasika –
domácí, zahraniční, historické, pozvánky, komentáře.
Byly to pozvánky na přednášky a na jiné akce, které organizovala Vlastenecká
fronta?
I na jiné akce. Byly to pozvánky na přednášky, demonstrace a tak.
Na základě jakých kritérií jste vybírali, které příspěvky se na blogu objeví a které
publikovány nebudou?
Podle kvality.
V čem podle vás spočívala alternativa Altermedií?
Že se na nich objevovaly články politicky nekorektní, které v mainstreamu nejsou.
Plácnu. Jsou to dva měsíce, co Cikání zmlátili toho Patrika. Nikde se to neobjevilo, až
se to začalo šířit pomocí Facebooku a až potom o tom začala mluvit hlavní média.
Kdyby nebyl Facebook, tak se o tom jen tak nikdo nedozví, protože nikdo nechce
informovat o tom, když Cikáni někde někoho zmlátí. Oproti tomu, jak hodili tu

zápalnou flašku v Janově, o tom média informovala neustále, byla to i hlavní zpráva
v televizních novinách. O tom, o čem se v mainstreamu nemluvilo, jsme se snažili
informovat my.
Reagovali jste na články publikované v mainstreamových médiích?
Když napsali nějakou blbost, tak jsme to nějak okomentovali.
Snažil se někdo z vás někdy proniknout svým názorem do mainstreamových
médií?
Co se týká redakce, tak ne, ale co se týká spolupracovníků, tak třeba Ondřeji Šlechtovi
vycházely články v Reflexu, mám za to, že i v MF Dnes mu někdy nějaký článek vyjde.
Byli jste otevření publikaci příspěvků od lidí, kteří nebyli členy stálého autorského
kolektivu?
Byli a byli jsme za ně i rádi. Když někdo nový něco napsal, bylo to takové osvěžení.
Z jakého důvodu jste předali správu blogu nové redakci?
Klasika. Jak všechno pořád dělal jen jeden člověk, tak už ho to přestalo bavit.
A nikdo jiný nebyl ochoten jeho roli převzít?
Spíš byl problém v tom, že nikdo by nedokázal opravovat gramatické chyby ve
článcích. Kdyby to začal dělat někdo jiný, úroveň blogu by šla rapidně dolů, takže jsme
ho raději předali.
Byli to lidé, které jste znali, nebo náhodní zájemci?
Znali jsme je a někteří z nich byli naši spolupracovníci. Takže jsme to předali lidem,
které jsme znali.
Takže podnět přišel od vás, nebo se vám sami nabídli?
My jsme se jich zeptali, jestli by to po nás nechtěli převzít.
Jste stále čtenářem Altermedií?
Dneska se tam kouknu tak jednou za měsíc.
Jak hodnotíte jejich současnou úroveň?
Malá četnost a jsou tam poměrně dlouhé články, chybí tam krátké články, které reagují
na aktuální témata. Politicky bychom si sedli, ale je tam teď míň politiky a víc filosofie.
Teď jsem si ještě vzpomněl, jak jsme se bavili o těch tématech, která jsme na blogu
řešili, tak se tam hodně probíral odsun sudetských Němců. Dokonce tehdy vznikla
polemika dvou lidí, kdy jeden s tím souhlasil a druhý to odsuzoval a v rámci Altermedií
na sebe reagovali. Jeden napsal článek, druhý na něj zareagoval a opačně.
Jaký byl oficiální názor redakce na odsun sudetských Němců?

Redakce s ním souhlasila. Byl nevyhnutelný a de facto se na něm dohodly ty tři
mocnosti – USA, Sovětský svaz a Velká Británie – my jsme ho jenom vykonali.
A váš pohled na okupaci Československa?
Negativní. Všichni v redakci zastávali názor, že jsme se tehdy měli bránit.

Příloha č. 2: Nestandardizovaný hloubkový rozhovor se spolupracovníkem současné
redakce

Autor publikuje i na dalších internetových portálech a blozích, je zároveň občasným
přispěvatelem současné redakce. Rozhovor byl nahrán v Praze dne 3.5.2011.

Jakým tématům se ve své publicistické činnosti nejčastěji věnujete?
Publikuji na internetu, na nezávislých webech, protože moje články v mainstreamových
médiích zásadně odmítají. Zabývám se otázkami úpadku současné společnosti, hledám
kořeny a následky tohoto úpadku, důvody, proč se to všechno zvrtlo, analyzuji je a
nabízím vize, kudy bychom se měli ubírat. Moje vize jsou však nekompatibilní s vizemi
dnes uznávaných autorit. Poslední staletí jsme svědky toho, jak nám vládnou temné síly,
jejichž podstatou je sociální participace a které mají za cíl zotročit populaci tak, aby jim
sloužila. Není potřeba jim dávat nějaké jméno, mohli by to být třeba sionisti. K tomu,
aby mohli populaci zotročit, ji musejí vykořenit z kontextu jejich identity. Je tady
intenzivní tlak na zničení tradic, zničení vazby na rodovou kontinuitu, zničení
národního cítění, prostě všeho, co lidi nějakým způsobem spojuje, co mají v srdci a co
je posiluje. Cílem je totálně atomizovat společnost v duchu postmoderní filosofie, která
zavrhuje jakoukoli objektivní pravdu, relativizuje a subjektivizuje. Cílem je, aby lidé
nebyli schopni se spojit a postavit se na odpor. S tím souvisí i propagování
rovnostářství, individualismu, demokracie a tak dále, kořenem veškerého zla je
liberalismus, který je velmi závažným plánem a jenž je velmi dobře popsán v materiálu
známém jako Protokoly sionských mudrců. Když si tento sto let starý dokument
přečtete, tak pochopíte, na čem se tento plán zakládá a že se přesně plní. Svou
publicistickou činností se snažím na tyto věci upozornit, pojmenovat je a ukázat lidem,
že současné vnímání světa souvisí s absolutním úpadkem člověka. Všechny ty
fenomény současnosti, po kterých lidé touží, jako je demokracie, možnost rozhodovat a
vládnout, to jsou všechno návnady, aby se dostali do područí těchto temných sil.
Demokracie je protimluv a zákonitě končí tyranidou a totalitním systémem. My jsme
v tom totalitním systému už sto let. Aby se vrátila lidskost a lidé začali zase fungovat
jako lidi, je potřeba jim vrátit identitu a místo, kam patří. Základním prostředím, které
člověku dává vědění, kulturu, ale i genetický předpoklad je rod, kmen. Rodové
uspořádání je hierarchické, není možné, aby každý mluvil do všeho. Naši dávní
předkové, Slované, měli velmi propracovaný kastovní systém, přitom ale dbali na

důstojnost každého člověka a jeho osobní svobodu. Není to tedy o demokracii a
rovnosti, ale o přirozené dělbě moci a práce.
Mluvil jste o tom, že píšete pro nezávislé weby. Kde tedy konkrétně publikujete?
Začínal jsem před deseti lety, můj první článek vyšel v roce 2003 a týkal se globalizace
a informatizace společnosti. Už tehdy jsem začal přicházet na názor, že pokud nás může
do budoucna něco spasit, tak to jsou rodová společenství. To zní sluchu současného
člověka velmi nekompatibilně, velmi cize. Patriarchát je něco, co je pro lidské
společenství přirozené, emancipace jde zcela proti duchu společenství.
Jsem rád, že nezávislé weby jsou a že nabízejí nezávislé a pravdivé informace, ale
člověk se k nim dostane jenom tehdy, když chce a musí vědět, kde ty správné zdroje
jsou. Kdyby internet nevznikl spontánně, otázka je, do jaké míry vznikl spontánně, tak
by ho museli vymyslet. Současný virtuální prostor je plný nesmyslů a dezinformací,
takže ta pravda, ačkoli na internetu je, ale dá se k ní dostat velmi selektivně, je přebitá
mnoha nepravdami, které pravdy vyvrací. Například 11. září je zrůdným příkladem
toho, jak byly zabity stovky lidí jen proto, aby měli Američané záminku pro globalizaci
celého světa. Existují jasné a nevyvratitelné důkazy, že šlo o cílenou destrukci těch
dvou věží, ale lidé to neberou vážně, nevěří tomu.
Podle čeho si vybíráte prostor, kde budou uveřejněny vaše články?
Hledal jsem prostor, kde bych mohl své názory publikovat. Nabídl jsem je do
zavedených médií, kde mi jejich publikaci odmítli. Tak jsem hledal na internetu
alternativní a nezávislé weby, některé jsem si vytipoval a posléze jsem začal publikovat
na webu Nekultura, přes něj jsem objevil web Zvědavec, kde mi jeho kanadský
redaktor, dobrý a moudrý pan Stwora, dal k dispozici redakční systém, takže jsem mohl
své články zveřejňovat volně. V určité fázi, bylo to zhruba před sedmi lety, jsem to
s frekvencí textů přehnal, navíc jsem tehdy hodně psal o patriarchátu, takže se proti mně
zvedla velká vlna odporu zejména z ženské části tohoto webu. Zvědavec, který má
čtenost pět až deset tisíc lidí, je nejmasovějším informačním kanálem, na kterém
publikuji. Mezitím jsem dostal nabídku od skupiny lidí, která vytvořila web s názvem
Délský potápěč. Ten čtenářům přináší nepropagované zdroje evropského myšlení a
souvislosti, o kterých se dneska nemluví.
Je publicistika vaše hlavní zaměstnání?
Jsem vystudovaný matematik, takže mám i své civilní povolání, kterým je vývoj
speciálního softwaru. Psaní je mojí zálibou.
A jak jste se tedy dostal k Altermediím?

Začal jsem nejprve posílat články do Národní myšlenky, protože jsem mluvil o rodu a o
potřebě nalezení kořenů, o potřebě národního kontextu, který se současná moc snaží
rozbít. Národní myšlenka mi byla svým způsobem blízká, tak jsem tam některé články
poslal a oni mi je zveřejnili. Pak mě upozornili na Altermedia, tak jsem poslal i tam pár
článků. Altermedia jsou pro mě v podstatě okrajovým webem. Zhruba před rokem jsem
se dostal k radikálnějším myšlenkám o obrodě národa a články, v nichž tyto názory
shrnuji, vyšly na Altermediích. Napsal jsem například článek Cesta národního odporu,
kde reaguji na kapitalismus a liberalismus. Činnost Altermedií zhruba před půl rokem,
nevím proč, opadla. S redakcí nemám žádné kontakty, nikoho z nich neznám a nikdy
jsem se s nikým z nich nesetkal, ani žádný dopis jsem si s nimi nevyměnil. Oni moje
články přebírali například z Délského potápěče, mezi nimi byla jednu dobu taková
podivná rivalita, kdy mi psali, ať si vyberu, kde budu publikovat. Vyjádřili se v tom
smyslu, že kdyby měli být až jako druzí, že o moje články potom nemají zájem. Pak se
nějak odmlčeli, jejich činnost opadla. Zhruba v únoru mě kontaktovali přes mail s tím,
že se obměnila redakce a že se začínají opět rozjíždět, a zda bych jim zase články mohl
posílat, že mají velký zájem o to, abych u nich publikoval. Vždycky jsem s nimi
komunikoval přes email info, takže jsem ani nevěděl, kdo konkrétně se mnou mluví.
Poslal jsem jim asi tři články.
Četl jste i ostatní příspěvky?
Něco jsem četl, ale ne všechno, neměl jsem čas.
Jak obecně hodnotíte kvalitu Altermedií?
Mě se Altermedia.info jeví jako jednostranně zaměřený web, je hodně národovecky
zaměřený a nějaké obecnější otázky se tam vůbec neřeší. Když jsem tam publikoval
například článek Cesta národního odporu, mělo to obrovský ohlas. Kolem blogu se
vlastně koncentrují skupinky národovců, které nějaký odpor chtějí vyvíjet, které se
aktivizují. To jsou hlavní příznivci Altermedií, o kterých se nedá říci, že by byli na
nějaké vysoké úrovni poznání a rozhledu a vzdělání. Hlas srdce a krve v podstatě chápu
a sympatizuji s nimi. Národ a nic než národ ale o vlastenectví není. Bojovat
s menšinami a prát se s Cikánama není jádro toho, o co mně osobně jde.
V jakých názorech se tedy s redakcí shodujete?
V názoru na multikulturalismus, zčásti také v pohledu na liberalismus, který odsuzuji.
Podle jakého klíče jsou vybírány vaše příspěvky na Altermedia?
Ještě před nedávnem jsem jim neposílal nic, protože mě sepsuli, že přispívám na
konkurenční web, a to se mi zdálo hloupé. Teď jsem jim poslal jeden nový článek

Víme, co chceme? a zatím nereagují, tak uvidíme, jak to s nimi bude dál. Už jim tam
několik týdnů visí starý článek.
Takže ze strany redakce nechodí žádné podněty k tomu, na jaká témata byste měl
své příspěvky zaměřit?
Ne. Z jejich strany jsem dostal jen výzvu, že se znovu rozjíždí nová redakce a že si váží
mých myšlenek a že by rádi, kdybych s nimi spolupracoval a posílal maximum článků.
Nemohu psát článek každý týden, na to nemám čas. Navíc píšu články na hlubší témata,
která jsou čtenářsky náročná.
Máte představu, kolik osob v současnosti na blog přispívá?
Protože nikoho z nich osobně neznám, není mi známa ani tato informace. Jen vím, že
jeden z lidí, kteří mě přizvali k Délskému potápěči, v redakci figuroval. Co vím, tak ani
ti lidé mezi sebou příliš nekomunikují. Podle mých informací za Altermedii nestojí
žádná cílená organizace, je to spíš okruh jednotlivců, kteří cítí potřebu se k některým
věcem vyjadřovat. Tím to končí a padá. Není to žádná intelektuální fronta, která by
někam směřovala a usilovala o nějakou změnu společnosti.
Vídají se přispěvatelé blogu, nebo působí jako nezávislé entity, které spojuje jeden
virtuální prostor, tedy Altermedia?
Podle mých informací za Altermedii nestojí žádná cílená organizace, je to spíš okruh
jednotlivců, kteří cítí potřebu se k některým věcem vyjadřovat. Tím to končí a padá.
Není to žádná intelektuální fronta, která by někam směřovala a usilovala o nějakou
změnu společnosti.
Jakou alternativu podle vás Altermedia nabízejí?
Nabízejí alternativu antiglobalistickou. Nejsou protiváhou, to bych je přecenil, ale
zastávají se hodnot, které jsou proti globalizaci, multikulturalismu, zotročení, proti
globální státnosti. Produktem mísení ras jsou například nižší formy člověka, záměrem je
pak totální evoluční regres člověka. Národovectví by mělo vést k tomu, aby se lidé
aktivizovali vůči globalizujícímu trendu. Je to reakce na globalismus. Ovšem je otázka,
zda na to lidé sdružení kolem Altermedií mají.

Příloha č. 3: Seznam textů tvořících výzkumný vzorek

Název

Datum

Autor

publikace

Datum
stažení

1

Víme, co chceme?

27.3.2011

Radim Lhoták

27.3.2011

2

Otevřený dopis starostovi

27.3.2011

Gigi Romeiser

18.3.2011

18.2.2011

Jan Šinágl

18.3.2011

Drážďan
3

Rozhovor s Patrikem

Vondrákem o
“samolepkové kauze”
4

Nacionalismus je přirozený 4.2.2011

Allan C. Park

18.3.2011

5

Ropotámo navržen na

R.O.

18.3.2011

30.1.2011

Nobelovu cenu míru!
6

Řecko hodlá podél svých

(Bratrství.net)
28.1.2011

Neuveden

18.3.2011

21.1.2011

R.O.

18.3.2011

hranic vystavět ochrannou
bariéru po americkém
vzoru
7

Od Antify po
Schwarzenberga

8

Diskriminace je nežádoucí,

(Bratrství.net)
20.1.2011

Neuveden

18.3.2011

existují však významné
výjimky
9

Princip sociálního státu

18.1.2011

Radim Lhoták

18.3.2011

10

Pomozme všem

16.1.2011

Martin Vilnius

18.3.2011

Česko zaplatí za léčbu HIV 15.1.2011

R.O.

18.3.2011

miliardu korun ročně

(Bratrství.net)

postiženým
11

12

Dvě etiky, které rozdělují

10.1.2011

Neuveden

18.3.2011

9.1.2011

R.O.

18.3.2011

západní svět
13

„Humanita“ – zdroj naší
zkázy

14

Bude někdo bojovat za

(Bratrství.net)
8.1.2011

práva většiny?
15

Kritická analýza trhu a

R.O.

18.3.2011

(Bratrství.net)
7.1.2011

Radim Lhoták

18.3.2011

6.1.2011

Neuveden

18.3.2011

Chybějící vzory v americké 5.1.2011

Neuveden

18.3.2011

ekonomické krize
16

Další případ rasismu v
Izraeli – česká vláda i
nevládní lidskoprávní
organizace mlčí…

17

dětské literatuře:

Muslimové
18

Persai ante portas aneb

4.1.2011

máme zde kardinální

R.O.

18.3.2011

(Bratrství.net)

problém
19

Netolerance ve jménu

3.1.2011

tolerance
20

Německá letiště požadují

R.O.

18.3.2011

(Bratrství.net)
31.12.2010

Neuveden

18.3.2011

30.12.2010

Neuveden

18.3.2011

rasovou profilaci při boji
s terorismem
21

Wikileaks: jeden ze tří
muslimských studentů
podporuje zabíjení ve
jménu islámu a 40% chce
zavést právo šaría

22

Klub Reformy.cz

29.12.2010

Neuveden

18.3.2011

23

Vánoce jsou zlo aneb co

27.12.2010

Neuveden

18.3.2011

tady ještě pohledáváte,
když se vám v Evropě
nelíbí?

24

Štastný a veselý zimní

24.12.2010

redakce

18.3.2011

Altermedia ČR

slunovrat
25

Proroctví apokalypsy

24.12.2010

Radim Lhoták

18.3.2011

26

Ke strategii evropského

24.12.2010

Neuveden

18.3.2011

odporu
27

Hovory na pravici

23.12.2010

Radim Lhoták

18.3.2011

28

Africká “etnofilosofie”

22.12.2010

Neuveden

18.3.2011

22.12.2010

Tomislav Sunic

18.3.2011

21.12.2010

Neuveden

18.3.2011

aneb mrkev v zimě, sáňky
v létě
29

O židovském rozhřešení,
které vynáší blíže k
politické moci

30

Merkelová naléhá na
Němce: “Postavte se za
křesťanské hodnoty”

31

Pravice nebo levice?

20.12.2010

Radim Lhoták

18.3.2011

32

Thilo Sarrazin prodal přes

19.12.2010

Neuveden

18.3.2011

18.12.2010

Neuveden

18.3.2011

17.12.2010

Neuveden

18.3.2011

17.12.2010

Neuveden

18.3.2011

26.11.2010

Neuveden

18.3.2011

milión výtisků své knihy
“Německo se ničí samo –
Jak dáváme vlastní zemi
všanc”
33

Červený kříž zakázal
Vánoce

34

Studio Marvel vyhlásilo
válku severské mytologii

35

Francie hodlá i nadále
vypovídat ilegální
přistěhovalce

36

“Rasista” Tintin opět na
mušce budovatelů světlých
zítřků

37

Britové se ve své zemi

19.11.2010

Neuveden

18.3.2011

6.11.2010

Andrew Gavin

18.3.2011

stanou národnostní
menšinou
38

Od globální krize ke
globálnímu vládnutí

39

Multikulturalismus je

Marshall
5.11.2010

Jim Goad

18.3.2011

Jiří Kopřiva

18.3.2011

8.10.2010

Neuveden

18.3.2011

11.9.2010

Dominique

18.3.2011

mrtvý, tak kde zakopeme
tělo?
40

Recenze knihy Kriminál od 3.11.2010
Davida Irvinga

41

Roger Waters obviněn
z antisemitismu

42

“Indigenní”? Jak se jen
opovažujete…

43

Kvůli vyzváněcímu tónu

Venner
10.9.2010

Neuveden

18.3.2011

9.9.2010

Lukáš Beer

18.3.2011

8.9.2010

Neuveden

18.3.2011

7.9.2010

Neuveden

18.3.2011

6.9.2010

Neuveden

18.3.2011

skončil v policejní cele
44

Genetický test firmy
iGENEA pro Thilo
Sarrazina by určitě nebyl
na škodu

45

Švédská demokracie je
v ohrožení

46

Nová iniciatíva
Neprisposobivi.sk

47

Britský vládní think-tank
volá po infiltraci webových
stránek

48

Aristokracie a dělba moci

5.9.2010

Radim Lhoták

18.3.2011

49

Akce D.O.S.T. se 1. září

4.9.2010

Neuveden

18.3.2011

zúčastnily stovky lidí

50

Přežijeme?! Sedm

3.9.2010

Neuveden

18.3.2011

19.7.2008

Jakub

18.3.2011

novodobých hříchů
křesťanské civilizace
51

Labouristická fiaska v
doplňovacích volbách

52

Slovanská epopej a pomalá

Malinovský
15.7.2008

Michael Dvořák

18.3.2011

destrukce
53

Tiskové prohlášení

11.7.2008

Jan Skácel

18.3.2011

54

Padesátý krok (Třetí

10.7.2008

Dan Richter

18.3.2011

9.7.2008

Miroslav

18.3.2011

světová válka)
55

Staré známé praktiky

Červenka
56

Triumf homosexuálních

7.7.2008

František

18.3.2011

Červenka

aktivistů se nekonal aneb
nuda v Brně
57

Irové nejsou sami

7.7.2008

Pavel Vyskočil

18.3.2011

58

Liberální dvojsmysly a

4.7.2008

Tomislav Sunic

18.3.2011

2.7.2008

Jan Skácel

18.3.2011

30.6.2008

Neuveden

18.3.2011

27.6.2008

Vítězslav

18.3.2011

jejich lexikální a právní
důsledky
59

Kterak dospěti ke krachu
vlastní civilizace

60

Nová Národní myšlenka
vychází!

61

Hitler a sionisté

Formánek
62

Normálním „Normal

26.6.2008

Neuveden

18.3.2011

26.6.2008

Neuveden

18.3.2011

25.6.2008

Vítězslav

18.3.2011

Parade“
63

Soud v jižní Africe úředně
prohlásil Číňany za
černochy

64

Začátek konce bílé Evropy

Formánek
65

Organizovaný protest proti

25.6.2008

Neuveden

18.3.2011

Queer Parade zakázán!
66

Čtyřicátý devátý krok

20.6.2008

Dan Richter

18.3.2011

19.6.2008

Bohumil

18.3.2011

(Zase pár slov
kynologických)
67

Předpověděl…

Kobliha
68

Konzervativní organizace

17.6.2008

Neuveden

18.3.2011

17.6.2008

Martin Kadlečík

18.3.2011

Václav Sekera

18.3.2011

Jakub

18.3.2011

podporují nenásilný odpor
proti Queer Parade Brno
69

Viktor Dyk a
nacionalismus

70

Otec národa se narodil před 15.6.2008
210 lety

71

Pohřbení Lisabonské

15.6.2008

smlouvy?

Malinovský

72

Učitelé a vědci

12.6.2008

Petr Pavel

18.3.2011

73

Kladenská výzva Orla

12.6.2008

Orel – jednota

18.3.2011

Kladno
74

Zrada za zradu, no

10.6.2008

Jiří Hojer

18.3.2011

nekoupěj to, takovej kšeft!
75

Policista obviněn

9.6.2008

Petr Šleder

18.3.2011

76

USA – mraky na obzoru

9.6.2008

Petr Pavel

18.3.2011

77

Bitva u Lipjag

8.6.2008

Martin Kadlečík

18.3.2011

78

USA viní muslimské

5.6.2008

Neuveden

18.3.2011

Adam Kovář

18.3.2011

separatisty z příliš malého
počtu zemí, které uznaly
Kosov
79

Herečka a pseudohumanisti 4.6.2008

80

Právo a Spravedlnost

4.6.2008

poslancům KDU-ČSL ve

Právo a

18.3.2011

spravedlnost

věci veta
antidiskriminačního zákona
81

Kulturní fronta v akci

4.6.2008

Jan Kopal

18.3.2011

82

O moru demokracie v nás

3.6.2008

David Macháček 18.3.2011

samých
83

GREENHMYZ, hladovkáři 3.6.2008

Jan Kopal

18.3.2011

a vyděrači
84

Polská chamtivost

3.6.2008

Pavel Malý

18.3.2011

85

Shromáždění na podporu

2.6.2008

Neuveden

18.3.2011

srbského Kosova
86

Bělehrad ti nedáme!

2.6.2008

Milan Smiljanić

18.3.2011

87

Případ Kulínský

2.6.2008

Pavel Malý

18.3.2011

88

Otevřený dopis iniciátorů

1.6.2008

Michal Semín,

18.3.2011

D.O.S.T. poslancům ODS

Jiří Hejlek, Petr
Bahník

89

Kabát z ostudy

31.5.2008

Jan Skácel

18.3.2011

90

„Je čas vrátit se domů,

30.5.2008

Ladislav Bátora

18.3.2011

18.3.2011

Ameriko,“ říká Pat
Buchanan
91

Jsme opět v proudu

30.5.2008

Petr Schnur

92

Další drzý požadavek

29.5.2008

David Macháček 18.3.2011

28.5.2008

Filip van Laenen 18.3.2011

28.5.2008

Petr Pavel

18.3.2011

Adam Kovář

18.3.2011

národnostních menšin
93

Etnická válka v Bruselu:
Marokánci útočí na „bílé“

94

O hledání pravdy aneb
malý průhled do analytické
kuchyně

95

Pro nizozemské policisty je 27.5.2008
důležitá znalost Koránu

96

Statečný stařec a moře

27.5.2008

Neuveden

18.3.2011

27.5.2008

Neuveden

18.3.2011

26.5.2008

Milan Smiljanić

18.3.2011

26.5.2008

Petr Pavel

18.3.2011

26.5.2008

Neuveden

18.3.2011

zelené špíny
97

Shromáždění na podporu
srbského Kosova

98

Uloupené Kosovo přeci jen
na ČT!

99

Palivová krize ve 21.
století aneb jak vše souvisí
se vším

100

Koncert Tomáše Hameta
v Děčíně

