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2. 

 

 

ÚČEL VÝROČNÍ ZPRÁVY O PROJEVECH ANTISEMITISMU V ČESKÉ 

REPUBLICE ZA ROK 2013 

Výroční zprávu o projevech antisemitismu v České republice za rok 2013 (dále jen “zpráva”) 
připravuje Středisko bezpečnosti Židovské obce v Praze (dále jen „SB“) pro vnitřní potřeby 
Židovské obce v Praze (dále jen „ŽOP“) a ostatních židovských komunit v České republice 
(dále jen „ČR“), ale i pro potřeby dalších institucí, které údaje o antisemitismu dále 
zpracovávají. Cílem zprávy je v míře umožněné získanými informacemi poskytnout co možná 
ucelený obrázek o projevech antisemitismu, souvisejících projevech extremismu a 
společenském klimatu ve vztahu k projevům antisemitismu. Zpráva přináší nejen data, ale na 
tomto základě také hodnocení trendů roku 2013 a možnou predikci dalšího vývoje. Zpráva 
dále srovnává projevy antisemitismu v roce 2013 s vývojem v předchozích letech. 

 

METODOLOGIE A TERMINOLOGIE 

a. Zpráva se skládá z několika částí. První z nich tvoří informace o evidovaných antisemitských 
incidentech a jejich porovnání s předchozími lety. SB považuje za antisemitský incident 
takový čin namířený proti osobám s židovskou sebeidentifikací, členům židovské komunity, 
židovským organizacím nebo židovskému majetku, u kterého je prokazatelné, že incident má 
nepřátelskou protižidovskou motivaci případně oběť incidentu byla záměrně vybrána pro své 
židovství,  z hlediska pachatele třeba i domnělé. Antisemitské incidenty mohou nabývat 
různých podob: útoků na majetek, fyzických nebo verbálních útoků. Podrobněji je 
kategorizace psaných či fyzických antisemitských incidentů popsána níže. Veškeré uvedené 
incidenty a projevy označované za antisemitské odpovídají dále uvedené definici 
antisemitismu. 

 
b. Zpráva obsahuje pouze obecné výčty antisemitských incidentů a textů. S ohledem na 

poškozené a jejich bezpečnost nejsou u incidentů uvedeny detaily, umožňující identifikaci. 
Soupis jednotlivých incidentů, článků a projevů na internetu tvoří přílohu na konci této 
zprávy. 
 

c. Data, která jsou ve výroční zprávě použita, pocházejí z několika zdrojů: od těch, kteří se stali 
objektem antisemitských incidentů, od českých židovských organizací a komunit, 
z uveřejněných dokumentů a analýz jiných organizací a státních institucí, z otevřených zdrojů 
– jak z médií hlavního proudu, tak z webových stránek a fór monitorovaných organizací. 
Antisemitské incidenty SB sleduje s užitím dostupných informací;  je tedy možné, že některé 
incidenty nebyly z nejrůznějších důvodů nahlášeny ani SB, ani policii, a nejsou tak ve zprávě 
zmíněny. Veškerá hodnocení, které jsou součástí zprávy, vycházejí z nasbíraných dat.  
 

d. Kromě samotných seznamů antisemitských činů a článků obsahuje zpráva také hodnocení 
jednotlivých jevů a skupin relevantních pro téma antisemitismus a židovské komunity v ČR. 
Tato hodnocení se nevěnují pouze ryze antisemitským incidentům, ale popisují i další projevy 
extremismu, nenávisti vůči menšinám a celkovou atmosféru ve společnosti související 
s těmito tématy.  



3. 

 

 



4. 

 

DEFINICE ANTISEMITISMU 

Pro tuto zprávu je určující návod k identifikaci antisemitismu, který vydala European Union Agency 
for Fundamental Rights  - Agentura Evropské unie pro základní práva (dále jen „FRA“). Stejný postup 
využívá také Coordinating Forum for Combating Anti-Semitism – Koordinační fórum pro boj 
s antisemitismem (dále jen „CFCA“ 1),se kterým SB spolupracuje. Návod sice v listopadu 2013 zmizel 
z webových stránek FRA, nicméně zpráva se jí nadále řídí, stejně jako fórum CFCA. 
 
Dle této definice lze za antisemitismus považovat „takový způsob vnímání Židů, který lze vyjádřit jako 
nenávist vůči nim. Slovní a fyzické projevy antisemitismu mohou být zaměřeny proti židovským i 
nežidovským osobám nebo jejich majetku, proti institucím židovské komunity a náboženským 
zařízením. Podobné projevy mohou být namířeny také proti Státu Izrael – antisemitský charakter 
mají, pokud je Stát Izrael napadán jako představitel židovské pospolitosti v dále uvedené specifikaci 
FRA (viz též dále „3D test“). Antisemitismus běžně obviňuje Židy ze spiknutí s cílem poškodit lidstvo a 
je často používán k obviňování Židů z aktuálních problémů. Antisemitismus se objevuje v mluveném 
slovu, v textech, vyobrazeních i v dalších aktivitách, přičemž využívá zlovolné stereotypy a údajně 
záporné charakteristické vlastnosti Židů.“ 

Definice FRA vymezuje i jednotlivé konkrétní projevy antisemitismu:  „Dnešní antisemitismus ve 
veřejném životě, v médiích, ve školách, na pracovištích a v náboženských kruzích může po zohlednění 
celkového kontextu nabývat např. následujících podob: 

 
1. Podněcování, podpora či ospravedlňování zabíjení Židů či hrubého ubližování Židům ve jménu 

radikální ideologie či extrémního náboženského postoje; 
 

2. Obviňování z prolhanosti, dehumanizace, démonizace, prohlášení o jednotlivých Židech (či 
židovstvu jakožto jakési kolektivní moci) založená na stereotypech. Zejména, avšak nikoli 
pouze, mýty o světovém židovském spiknutí nebo o Židech kontrolujících média, ekonomii, 
vládu a jiné společenské instituce; 
 

3. Obviňování Židů jakožto pospolitosti z odpovědnosti za skutečné či smyšlené chyby a 
špatnosti zaviněné židovským jedincem či skupinou Židů či dokonce ne-Židy; 
 

4. Popírání existence, rozsahu, způsobu provedení (např. plynové komory) a účelu genocidy 
Židů německými nacisty, jejich podporovateli a spojenci během 2. světové války (holocaust); 
 

5. Obviňování Židů jakožto pospolitosti či Státu Izrael z vymyšlení si či ze zveličování holocaustu; 
 

6. Obviňování židovských občanů z větší loajality ke Státu Izrael nebo z upřednostňování 
domnělých priorit mezinárodního židovstva před zájmy svého vlastního státu. 

 

                                                 
1
  CFCA je internetové fórum, které sbírá informace o antisemitských incidentech z různých zdrojů z celého 

světa. Členy fóra jsou kromě jiných: izraelské ministerstvo školství, Sochnut - Židovská agentura, The 

Community Security Trust (CST) z Velké Británie, Vidal Sasson Institute při Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě a 

Stephen Roth Institute při telavivské univerzitě. 

 



5. 

K příkladům antisemitských projevů vztahujících se k Státu Izrael po zohlednění celkového kontextu 
patří např.: 

 
1. Popírání práva židovského národa na sebeurčení, např. tvrzením, že existence Státu Izrael je 

rasistický počin; 
 

2. Vytváření dvojích standardů tím, že se vyžaduje jednání neočekávané a nevyžadované od 
žádného jiného státu; 
 

3. Používání symbolů a vyobrazení asociovaných s klasickým antisemitismem (např. obviňování 
Židů z vraždy Ježíše nebo rituálních vražd) k charakterizování Izraele či Izraelců. 
 

4. Přirovnávání izraelské politiky k nacistické; 
 

5. Považování Židů za kolektivně zodpovědné za akce Státu Izrael. 
 
Jiná kritika Státu Izrael podobně jako kritika jakéhokoli jiného státu nemůže být považována za 
antisemitismus.“2 
 
3D test3 

Při určování projevů tzv. nového antisemitismu, který se významně týká nelegitimní kritiky Státu 
Izrael, a k jasnějšímu oddělení kritiky Izraele a nového antisemitismu se SB řídí tzv. 3D testem, jehož 
autorem je Natan Sharansky.4 Podle tohoto testu se za antisemitský považuje takový výrok, jenž 
obsahuje minimálně jedno z tzv. 3D.  
 
První D symbolizuje démonizaci Izraele - tedy označování Izraele za zhmotnělé zlo, agresi.  Příkladem 
může být přirovnávání politiky Státu Izrael k nacistickému Německu nebo palestinských uprchlických 
táborů ke koncentračním táborům apod. 
 
Druhým D označuje Sharansky dvojí standard, který je selektivně aplikován na Stát Izrael při 
posuzování zahraniční politiky či vnitřních záležitostí. Ten je tak především v rámci Organizace 
spojených národů terčem množství jednostranných odsuzujících prohlášení a rezolucí, zatímco jiné 
státy, mnohdy nedemokratické, autoritářské a totalitní adekvátní kritice čelit nemusí a samy jsou 
nejednou těmi, kdo vystupují vůči Státu Izrael jako arbitr dodržování mezinárodních zákonů a lidských 
práv.  
Třetí D symbolizuje delegitimaci Státu Izrael. Jako antisemitské mohou být hodnoceny takové výroky, 
které popírají právo Státu Izraele na existenci. 

                                                 
2
 Návod k identifikaci antisemitismu původně navržený EUMC, 2005, je dostupný na 

http://www.antisemitism.org.il/eng/Working%20Definition%20of%20Antisemitism  
3
 http://www.jcpa.org/phas/phas-sharansky-f04.htm  

4
 Natan Sharansky je původem ukrajinský Žid, bojovník za lidská práva, disident vězněný sovětským 

komunistickým režimem, v pozdějších letech izraelský politik, ministr bez portfeje pro otázky Jeruzaléma. Od 

roku 2009 je N. Sharansky prezident Sochnutu - Židovské agentury, která působí po celém světě. 

http://www.antisemitism.org.il/eng/Working%20Definition%20of%20Antisemitism
http://www.jcpa.org/phas/phas-sharansky-f04.htm


6. 

 

KATEGORIE ANTISEMITSKÝCH INCIDENTŮ  

 
Kapitola Kategorie antisemitských incidentů obsahuje jednotlivé typy antisemitských činů, které jsou 
rozděleny pro další práci s dostupnými daty. Každá kategorie obsahuje stručnou charakteristiku a 
typy incidentů, které do ní spadají: 
 
1. Fyzický útok na osoby a majetek 

 Fyzický útok na osoby - jakýkoli útok na osobu, který vede k ublížení na zdraví, 
případně takový útok na osobu, jejímž cílem je ublížení na zdraví, i když se objektu 
útoku podaří uniknout nebo k ublížení na zdraví nedojde, ačkoli tak bylo zamýšleno. 

 Útok na židovský majetek, jehož cílem není ublížení na zdraví - incidenty, u kterých je 
zřejmé, že byly spáchány s  antisemitskou motivací, s cílem židovský majetek 
symbolicky znehodnotit antisemitskými nápisy, symboly apod. Jedná se například o 
ničení židovských hřbitovů, malování nacistických symbolů na židovské objekty atd. 
 

2. Vyhrožování a obtěžování 

 Tato kategorie antisemitských incidentů zahrnuje jakékoli psané nebo verbální 
vyhrožování židovské komunitě nebo jednotlivcům z řad Židů či těm, kteří jsou za 
Židy považováni (osobní, telefonem, e-mailem nebo poštou). 

 Za vyhrožování je považován takový výrok nebo psaný text, kdy je konkrétní osobě 
vyhrožováno násilným činem kvůli jejímu třeba i domnělému židovství. Pokud výrok 
není jasně formulován nebo adresován konkrétní osobě, je incident veden 
v kategorii obtěžování. 

 Za obtěžování je považován jakýkoli verbální, psaný nebo osobní projev nenávisti vůči 
Židům či těm, kteří jsou za Židy považováni, který není adresován konkrétní osobě 
(nebo konkrétní skupině osob). Obtěžování na rozdíl od vyhrožování neobsahuje 
hrozbu dalšího násilí. 
 

3. Antisemitské texty a vyobrazení  

 Články a další texty obsahující projevy, které mohou být hodnoceny jako 
antisemitismus dle výše popsané definice. 

 Výsledný počet zaznamenaných antisemitských textů může být částečně zkreslen 
vzhledem k možnosti umísťovat je na uzavřené servery apod. 

 
4. Antisemitské weby a diskusní fóra  

 Tato kategorie obsahuje seznam webů, které v roce 2013 opakovaně zveřejňovaly 
antisemitské texty.  

 Do této kategorie jsou též zařazeny weby, které pravidelně zveřejňují antisemitské 
komentáře v diskusích pod hlavními příspěvky. 
 



7. 

 

SITUACE V ROCE 2013 

5 

Fyzické projevy antisemitismu zůstaly v roce 2013 na podobné úrovni jako v předchozích letech. SB 
zaznamenalo 3 útoky na majetek a 1 fyzický útok na osobu s antisemitským motivem (v roce 2012 
SB evidovalo 6 útoků na majetek a žádný útok na osobu). 

Stejně tak se meziročně nezměnily ani údaje vypovídající o vyhrožování a obtěžování. Bylo 
zaznamenáno 6 případů obtěžování a 3 případy vyhrožování (v roce 2012 to bylo 10 případů 
obtěžování a žádný případ vyhrožování). Charakter těchto incidentů zůstává obdobný jako 
v předchozích letech. Tato čísla se mírně liší od statistik jiných institucí (např. Policejního prezidia), 
které jako projevy antisemitismu hodnotí až incidenty považované dle české legislativy6 za trestné 
činy. Naproti tomu SB posuzuje antisemitské incidenty dle výše popsané definice FRA. Data ze 
zmíněných zdrojů podávají pouze rámcový přehled o stavu antisemitismu v ČR.  

Ve srovnání s rokem 2012 se téměř zdvojnásobil počet nenávistných příspěvků na internetu. 
Odpovídá to trendu, který započal již v roce 2011, kdy došlo k prvnímu skokovému nárůstu 
antisemitismu v kyberprostoru. Naprostá většina antisemitských příspěvků, které SB zaznamenalo, 
pocházela z webů a fór českých pravicových extremistů. Narůstající aktivita v elektronických médiích 
přitom může souviset s pokračující dezintegrací a sníženou schopností české extrémní pravice 
mobilizovat své členy a sympatizanty k účasti na demonstracích.  

Na straně českých levicových extremistů nedošlo ve srovnání s minulým rokem k výrazným změnám. 
Levicový antisemitismus měl stejně jako v minulých letech charakter tzv. nového antisemitismu a vůči 
Státu Izrael se objevoval v souvislosti s politickým vývojem na Blízkém východě. Ústředními tématy, 
která mnohdy vedla k projevům antisemitismu, byly neúspěšné mírové rozhovory Palestinců a 
Izraele, opatření týkající se beduínů v poušti Negev, válka v Sýrii či návštěva prezidenta Miloše 
Zemana v Izraeli. 

                                                 
5
 Fotografie pořízena v Praze na Letné v říjnu 2013. 

6
Evidenčně statistický systém kriminality spravovaný Policejním prezidiem za rok 2013 evidoval 15 trestných 

činů s antisemitskou motivací (z toho 4 činy dle § 355 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob 
zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 1 skutek dle § 356 podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo 
omezování jejich práv a svobod, č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 3 dle § 403 založení, podpora a propagace 
hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka, č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 
6 činů dle § 404 projev sympatií k hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka, č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník a 1 dle § 405 popírání, zpochybňování a ospravedlňování genocidia, č. 40/2009 Sb., trestní zákoník). 

 
 



8. 

Styčným bodem extrémní pravice a levice byly konspirační teorie o židovské světovládě a obviňování 
Izraele z negativního politického či ekonomického vývoje v ČR či jinde ve světě. Antisemitské teorie a 
argumenty na obou stranách názorového spektra jsou si v otázkách týkajících se Státu Izrael a 
souvisejících témat natolik podobné, že je v tomto ohledu možno hovořit o pokračujícím stírání 
rozdílů mezi pravicí a levicí.  

I přes nárůst antisemitismu na internetu je ČR pro židovskou komunitu ve srovnání s jinými 
evropskými státy stále bezpečnou zemí. Situace evropských Židů se v roce 2013 obecně zhoršila. 
V zemích jako Maďarsko, Ukrajina, Rusko, USA, Švédsko, či Belgie došlo k nárůstu antisemitských 
incidentů7 a Židé z některých evropských zemí stále častěji přemýšlejí o opuštění vlasti. Zejména 
v druhé polovině roku 2013 bylo zaznamenáno více útoků na židovské cíle8. Více uvádí kapitola o 
vývoji v zahraničí. V roce 2013 přitom nedošlo k rozsáhlejším teroristickým útokům na Židy, ale spíše 
k jednotlivým případům napadení židovských osob nebo majetku.  

Ve Francii se v roce 2013 zrodil nový antisemitský fenomén, gesto „la quenelle“9, které pravicovým 
extremistům nahrazuje klasické hajlování. Toto gesto není na rozdíl od běžného nacistického 
pozdravu trestně postižitelné, a lze jej proto praktikovat i v blízkosti židovských památek či pamětních 
míst. V ČR zatím nebyl výskyt tohoto jevu zaznamenán. 

 ČR se v roce 2013 těšila relativně stabilní sociopolitické situaci, a to i přes zásadní politické změny 
v důsledku prezidentských a parlamentních voleb. Volební kampaně neprovázela antisemitská 
rétorika s  výjimkou některých projevů souvisejících s  kandidaturou Jana Fischera na post prezidenta 
(viz níže).  

 

 

                                                 
7
 http://antisemitism.org.il/article/84791/cfca-2013-annual-assessment-0verview-and-trends 

8
 Například: 

http://www.jta.org/2013/10/09/news-opinion/world/shots-fired-at-yekaterinburg-synagogue-in-russia 

http://www.jta.org/2014/02/24/news-opinion/world/east-ukraine-synagogue-hit-by-firebombs 
9
 La „quenelle“, obrácený nacistický pozdrav, poprvé použil francouzský komik známý svými antisemitskými 

postoji Dieudonné M´bala M´bala. Po internetu se šíří fotografie lidí stojících na místech spojených 

s židovstvím, kteří toto gesto používají. Francie se snaží situaci řešit legislativně a gesto jednoduše postavit 

mimo zákon podobně jako klasické hajlování. Ve Velké Británii byl za toto gesto zákazem startu na několik 

zápasů potrestán francouzský fotbalista Anelka. Je možné, že pozdrav adoptují fotbaloví hooligans, kteří se 

veřejně stále uchylují k projevům antisemitismu velmi často. 

http://antisemitism.org.il/article/84791/cfca-2013-annual-assessment-0verview-and-trends
http://www.jta.org/2013/10/09/news-opinion/world/shots-fired-at-yekaterinburg-synagogue-in-russia
http://www.jta.org/2014/02/24/news-opinion/world/east-ukraine-synagogue-hit-by-firebombs


9. 

 

SROVNÁNÍ  PROJEVŮ ANTISEMITISMU V LETECH 2008-2013  

 

POROVNÁNÍ RŮZNÝCH PROJEVŮ ANTISEMITISMU OD ROKU 2008 DO ROKU 2013 

 

 

 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Fyzické útoky na osobu 1 0 0 1 0 1 

Fyzické útoky na majetek 2 6 5 5 6 3 

Vyhrožování 2 1 3 4 0 3 

Obtěžování 15 4 8 7 10 6 

Texty, weby, obrázky a videa 28 17 31 26 82 156 



10. 

 

SOUPIS ANTISEMITSKÝCH INCIDENTŮ V  ROCE 2013 

 

 

FYZICKÉ ÚTOKY NA OSOBY A MAJETEK  

Datum Popis incidentu 

2013 psychická a fyzická šikana židovského žáka na SŠ v Přelouči 

25. 10. poškození rodinného domu, v němž bydlí členka židovské obce, svastiky, Praha 

23. 12. vhození petardy na zahradu rodinného domu v Teplicích, v němž bydlí členové 
tamní židovské obce, doprovázené verbálním útokem 

 

 

 

 

VYHROŽOVÁNÍ A OBTĚŽOVÁNÍ  

Datum Popis incidentu 

14. 1. hajlování v blízkosti židovských Lauderových škol v Praze 

8.2. vyhrožování u Staronové synagogy v Praze 

20. 2. obtěžující email adresovaný Židovské obci v Praze 

20. 2. obtěžující email adresovaný Židovské obci v Praze 

19. 7. obtěžování u židovské radnice v Praze  

10. 8. obtěžující email s výhružkami adresovaný Židovské obci v Praze 

21. 8 obtěžující email s výhružkami adresovaný Židovské obci v Praze 

24. 10. obtěžující email adresovaný Židovské obci v Praze 

9. 12. obtěžování na Novém židovském hřbitově   



11. 

 

 

ANTISEMITSKÉ TEXTY, ANTISEMITSKÁ VYOBRAZENÍ, VIDEA, WEBY A DISKUSNÍ FÓRA10  

Datum Název článku/příspěvku Odkaz 

11.1.2013 Zvoník od Mrtvého moře http://www.radicalboys.com/clanky/1229-zvonik-od-mrtveho-more.html  

18.1.2013 Dnes Lance Armstrong, zítra Holocaust http://www.radicalboys.com/clanky/1238-dnes-lance-armstrong-zitra-holocaust.html 

20.1.2013 Znáš skutečně svého nepřítele? http://www.svobodnyodpor.info/2013/01/znas-skutecne-sveho-nepritele.html 

27.1.2013 Den vzpomínky Holocaustu http://radicalrevival.wordpress.com/2013/01/27/den-vzpominky-holokaustu/ 

8.2.2013 Židovský kapitál za Hitlerem? http://www.svobodnyodpor.info/2013/02/zidovsky-kapital-za-hitlerem.html 

13.2.2013 Evropanství vs Židovská rétorika . http://www.svobodnyodpor.info/2013/02/evropanstvi-vs-zidovska-retorika.html 

16.2.2013 Kyslík sionismu a princip trestu a vyvolenosti http://www.svobodnyodpor.info/2013/02/kyslik-sionismu-princip-trestu.html 

17.2.2013 Měla by česká pravice podporovat Izrael? http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/2649-mela-by-ceska-pravice-podporovat-
izrael-.aspx 

25.2.2013 Váli – Vyvolenec http://www.svobodnyodpor.info/2013/02/vali-vyvolenec.html 

                                                 
Některé příspěvky byly pro svůj nenávistný obsah během roku staženy z internetu, stejně tak některé blogy byly během roku zrušeny. Kopie příspěvků jsou uloženy v archivu 

SB ŽOP. 

http://www.radicalboys.com/clanky/1229-zvonik-od-mrtveho-more.html
http://www.radicalboys.com/clanky/1238-dnes-lance-armstrong-zitra-holocaust.html
http://www.svobodnyodpor.info/2013/01/znas-skutecne-sveho-nepritele.html
http://radicalrevival.wordpress.com/2013/01/27/den-vzpominky-holokaustu/
http://www.svobodnyodpor.info/2013/02/zidovsky-kapital-za-hitlerem.html
http://www.svobodnyodpor.info/2013/02/kyslik-sionismu-princip-trestu.html
http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/2649-mela-by-ceska-pravice-podporovat-izrael-.aspx
http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/2649-mela-by-ceska-pravice-podporovat-izrael-.aspx


12. 

6.3.2013 Jak (ne)debatovat s Izraelci http://radicalrevival.wordpress.com/2013/03/06/jak-nedebatovat-s-izraelci/ 

6.3.2013 Pat Buchanan: Takzvaný „syndrom přeživších holocaust“ 
zahrnuje „skupinové fantazie o mučednictví a 
hrdinství“(staženo z publikace) 

http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/2700-pat-buchanan-takzvany-syndrom-
prezivsich-holocaust-zahrnuje-skupinove-fantazie-o-mucednictvi-a-hrdinstvi-.aspx 

9.3.2013 Král Ludvík II. A Synové Boha http://radicalrevival.wordpress.com/2013/03/09/kral-ludvik-ii-a-synove-boha/ 

10.3.2013 Zlo je třeba umět pojmenovat http://www.svobodnyodpor.info/2013/03/zlo-je-treba-umet-pojmenovat.html 

13.3.2013 Čtyři vývojové cesty lidstva podle Adolfa Hitlera http://www.svobodnyodpor.info/2013/03/ctyri-vyvojove-cesty-lidstva-podle.html 

13.3.2013 Německá rasová nauka (7.) – Mimoevropské rasové vlivy http://www.svobodnyodpor.info/2013/03/nemecka-rasova-nauka-7-
mimoevropske.html 

15.3.2013 74 let od vzniku Protektorátu Čech a Morava http://www.svobodnyodpor.info/2013/03/74-let-od-vzniku-protektoratu-cechy.html 

18.3.2013 Před 70. lety: Moravec o „evropském socialismu“ http://nassmer.blogspot.co.uk/2013/03/35-lzi-za-vyborne.html 

20.3.2013 35 lží za „výborně“ http://nassmer.blogspot.co.uk/2013/03/pred-70-lety-moravec-o-evropskem.html 

24.3.2013 „Skrytá tvář nacistického Německa“ – podívejte se na 
záběry, které Česká televize neukáže! 

http://nassmer.blogspot.com/2013/03/skryta-tvar-nacistickeho-nemecka.html 

28.3.2013 Zemřelo skutečně šest miliónů? http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Zemrelo_skutecne_sest_milionu-
Richard_Harwood.pdf  

6.4.2013 ABB: Konspirací, nad kterou nepřestávám žasnout, je 
například „holokaust“ 

http://abbartos.wordpress.com/2013/05/25/konspiraci-nad-kterou-neprestavam-
zasnout-je-napriklad-holokaust/ 
http://www.svobodnyodpor.info/2013/04/konspiraci-nad-kterou-neprestavam.html 

6.4.2013 Exkluzivita holocaustu: Nadhodnocování jednoho 
lidského života oproti jiným 

http://nassmer.blogspot.cz/2013/04/exkluzivita-holocaustu-nadhodnocovani.html 

6.4.2013 The Order – Vyhlášení války http://www.svobodnyodpor.info/2013/04/the-order-vyhlaseni-valky.html 

http://radicalrevival.wordpress.com/2013/03/06/jak-nedebatovat-s-izraelci/
http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/2700-pat-buchanan-takzvany-syndrom-prezivsich-holocaust-zahrnuje-skupinove-fantazie-o-mucednictvi-a-hrdinstvi-.aspx
http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/2700-pat-buchanan-takzvany-syndrom-prezivsich-holocaust-zahrnuje-skupinove-fantazie-o-mucednictvi-a-hrdinstvi-.aspx
http://radicalrevival.wordpress.com/2013/03/09/kral-ludvik-ii-a-synove-boha/
http://www.svobodnyodpor.info/2013/03/zlo-je-treba-umet-pojmenovat.html
http://www.svobodnyodpor.info/2013/03/ctyri-vyvojove-cesty-lidstva-podle.html
http://www.svobodnyodpor.info/2013/03/nemecka-rasova-nauka-7-mimoevropske.html
http://www.svobodnyodpor.info/2013/03/nemecka-rasova-nauka-7-mimoevropske.html
http://www.svobodnyodpor.info/2013/03/74-let-od-vzniku-protektoratu-cechy.html
http://nassmer.blogspot.co.uk/2013/03/35-lzi-za-vyborne.html
http://nassmer.blogspot.co.uk/2013/03/pred-70-lety-moravec-o-evropskem.html
http://nassmer.blogspot.com/2013/03/skryta-tvar-nacistickeho-nemecka.html
http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Zemrelo_skutecne_sest_milionu-Richard_Harwood.pdf
http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Zemrelo_skutecne_sest_milionu-Richard_Harwood.pdf
http://abbartos.wordpress.com/2013/05/25/konspiraci-nad-kterou-neprestavam-zasnout-je-napriklad-holokaust/http:/www.svobodnyodpor.info/2013/04/konspiraci-nad-kterou-neprestavam.html
http://abbartos.wordpress.com/2013/05/25/konspiraci-nad-kterou-neprestavam-zasnout-je-napriklad-holokaust/http:/www.svobodnyodpor.info/2013/04/konspiraci-nad-kterou-neprestavam.html
http://abbartos.wordpress.com/2013/05/25/konspiraci-nad-kterou-neprestavam-zasnout-je-napriklad-holokaust/http:/www.svobodnyodpor.info/2013/04/konspiraci-nad-kterou-neprestavam.html
http://nassmer.blogspot.cz/2013/04/exkluzivita-holocaustu-nadhodnocovani.html
http://www.svobodnyodpor.info/2013/04/the-order-vyhlaseni-valky.html


13. 

7.4.2013 Kohn na Hradě, Roubíček v Černínu http://www.prvnizpravy.cz/sloupky/kohn-na-hrade-roubicek-v-cerninu/ 

11.4.2013 Výtvarník Radek Macke pro Freeglobe.cz: Koncentrák 
Gaza a jeho pohlaváři 

http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/2804-vytvarnik-radek-macke-pro-
freeglobe-cz-koncentrak-gaza-a-jeho-pohlavari.aspx 

11.4.2013 Antisemitismus narůstá, narůstá, narůstá (ale zejména v 
hlavách a srdcích funkcionářů organizací, které si 
vytýčily za cíl „boj proti antisemitismu) 

http://nassmer.blogspot.cz/2013/04/antisemitismus-narusta-narusta-narusta.html 

12.4.2013 Den palestinských politických vězňů, 17. dubna od 8.00–
9.00, naproti izraelské ambasádě, Praha 

http://ism-czech.org/2013/04/12/vazena-poslankyne-vazeny-poslance-evropskeho-
parlamentu/, http://ism-czech.org/2013/04/12/vazena-poslankyne-vazeny-poslance-
evropskeho-parlamentu/ 

19.4.2013 John F. Kennedy o sionistickém spiknutí http://www.radicalboys.com/7-video/1270-john-f-kennedy-o-sionistickem-
spiknuti.html 

20.4.2013 Paula Hitlerová o svém bratrovi http://www.svobodnyodpor.info/2013/04/paula-hitlerova-o-svem-bratrovi.html 

23.4.2013 Izraelští agenti dopraveni na Bostonskou přestřelku? http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/2031-izraelsti-agenti-dopraveni-na-bostonskou-
prestrelku%20%5C 

25.4.2013 Je Günther Grass fašista? http://www.halonoviny.cz/articles/view/300686  

29.4.2013 Karel Marx o židovské otázce http://deliandiver.org/2013/04/karel-marx-o-zidovske-otazce.html 

2.5.2013 Deset odpovědí židovským přisluhovačům. (Přeloženo z 
Zehn Knüppel wider die Judenknechte (1936) 

http://radicalrevival.wordpress.com/2012/05/02/deset-odpovedi-zidovskym-
prisluhovacum/  

3.5.2013 Deset odpovědí židovským přisluhovačům. (Přeloženo z 
Zehn Knüppel wider die Judenknechte (1936) 

http://www.svobodny-odpor.blogspot.com/2012/05/deset-odpovedi-zidovskym-
prisluhovacum.html 

7.5.2013 Báseň Věčný Žid v srdci Árijském http://radicalrevival.wordpress.com/2012/05/07/vecny-zid-v-srdci-arijskem/  

8.5.2013 Norský sociolog poukazuje na spojitost mezi Breivikem a 
Mossadem 

http://zvedavec.org/komentare/2012/05/4956-norsky-sociolog-poukazuje-na-
spojitost-mezi-breivickem-a-mossadem.htm 

10.5.2013 Antisemitismus, antiizraelismus a nakonec ještě 
antinetanjahuismus 

http://www.blisty.cz/art/62973.html 

http://www.prvnizpravy.cz/sloupky/kohn-na-hrade-roubicek-v-cerninu/
http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/2804-vytvarnik-radek-macke-pro-freeglobe-cz-koncentrak-gaza-a-jeho-pohlavari.aspx
http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/2804-vytvarnik-radek-macke-pro-freeglobe-cz-koncentrak-gaza-a-jeho-pohlavari.aspx
http://nassmer.blogspot.cz/2013/04/antisemitismus-narusta-narusta-narusta.html
http://ism-czech.org/2013/04/12/vazena-poslankyne-vazeny-poslance-evropskeho-parlamentu/
http://ism-czech.org/2013/04/12/vazena-poslankyne-vazeny-poslance-evropskeho-parlamentu/
http://ism-czech.org/2013/04/12/vazena-poslankyne-vazeny-poslance-evropskeho-parlamentu/
http://ism-czech.org/2013/04/12/vazena-poslankyne-vazeny-poslance-evropskeho-parlamentu/
http://www.radicalboys.com/7-video/1270-john-f-kennedy-o-sionistickem-spiknuti.html
http://www.radicalboys.com/7-video/1270-john-f-kennedy-o-sionistickem-spiknuti.html
http://www.svobodnyodpor.info/2013/04/paula-hitlerova-o-svem-bratrovi.html
http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/2031-izraelsti-agenti-dopraveni-na-bostonskou-prestrelku%20%5C
http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/2031-izraelsti-agenti-dopraveni-na-bostonskou-prestrelku%20%5C
http://www.halonoviny.cz/articles/view/300686
http://deliandiver.org/2013/04/karel-marx-o-zidovske-otazce.html
http://radicalrevival.wordpress.com/2012/05/02/deset-odpovedi-zidovskym-prisluhovacum/
http://radicalrevival.wordpress.com/2012/05/02/deset-odpovedi-zidovskym-prisluhovacum/
http://www.svobodny-odpor.blogspot.com/2012/05/deset-odpovedi-zidovskym-prisluhovacum.html
http://www.svobodny-odpor.blogspot.com/2012/05/deset-odpovedi-zidovskym-prisluhovacum.html
http://radicalrevival.wordpress.com/2012/05/07/vecny-zid-v-srdci-arijskem/
http://zvedavec.org/komentare/2012/05/4956-norsky-sociolog-poukazuje-na-spojitost-mezi-breivickem-a-mossadem.htm
http://zvedavec.org/komentare/2012/05/4956-norsky-sociolog-poukazuje-na-spojitost-mezi-breivickem-a-mossadem.htm
http://www.blisty.cz/art/62973.html


14. 

13.5.2013 V Mladé frontě DNES antisemitismus toliko dvakrát http://www.radnice-litvinov.cz/v-mlade-fronte-dnes-antisemitismus-toliko-
dvakrat#.T69YAyuBDKU.facebook 

18.5.2013 Osvětimský syndrom ČSSD http://blisty.cz/art/63494.html 

20.5.2013 Nerovnost Česko-Izraelských vztahů http://www.revolta114.blogspot.com/2012/05/nerovnost-cesko-izraelskych-
vztahu.html 

21.5.2013 Nečas a Izrael: Mytologie versus fakta http://www.blisty.cz/art/63506.html 

25.5.2013 Židé útočí na rakouského ministra obrany – a opět 
ubírají "svému" holocaustu na vážnosti 

http://nassmer.blogspot.cz/2012/05/zide-utoci-na-rakouskeho-ministra.html 

29.5.2013 Jedna smrt- dvě cesty kudy se vydat http://radicalrevival.wordpress.com/2012/05/29/jedna-smrt-dve-cesty-kudy-se-vydat/ 

29.5.2013 Ohlédnutí za návštěvou z Izraele http://abbartos.wordpress.com/2012/05/29/ohlednuti-za-navstevou-z-izraele-co-
dohodla-bibiho-parta-se-servilni-ceskou-vladou/ 

2.6.2013 Vítejte v mediokracii http://radicalboys.com/component/content/article/29-the-cms/1063-uvaha-o-
mediokracii.html 

7.6.2013 David Duke: židovský rasismus, kontrola médií a dvojí 
metr 

http://radicalboys.com/component/content/article/29-the-cms/1067-david-duke-
idovsky-rasismus-kontrola-medii-a-dvoji-metr.html 

8.6.2013 Exkluzivní rozhovor s Jeho Eminencí pravoslavným 
arcibiskupem v Sebastíji Theodosiem 

http://zvedavec.org/komentare/2012/06/5000-exkluzivni-rozhovor-s-jeho-eminenci-
pravoslavnym-arcibiskupem-v-sebastiji-theodosiem-
hannou.htm?PHPSESSID=75b3pqkdav9cqjmhl5b8e304f4   

8.6.2013 Koncentrační tábory ve službách demokracie aneb 
Nastavte propagandě zrcadlo II. 

http://nassmer.blogspot.cz/2013/06/koncentracni-tabory-ve-sluzbach.html 

12.6.2013 Židovstvo v obchodě s chmelem  http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=node/526 

13.6.2013 Rok 1912: Rothschildové vlastní 1/3 Čech http://radicalrevival.wordpress.com/2012/06/13/rok-1912-rothschildove-vlastni-13-
cech/ 

14.6.2013 Lhář Simon Wiesenthal a vynalezení 11 milionů http://radicalrevival.wordpress.com/2012/06/14/lhar-simon-wiesenthal-a-vynalezeni-
11-milionu/ 

http://www.radnice-litvinov.cz/v-mlade-fronte-dnes-antisemitismus-toliko-dvakrat#.T69YAyuBDKU.facebook
http://www.radnice-litvinov.cz/v-mlade-fronte-dnes-antisemitismus-toliko-dvakrat#.T69YAyuBDKU.facebook
http://blisty.cz/art/63494.html
http://www.revolta114.blogspot.com/2012/05/nerovnost-cesko-izraelskych-vztahu.html
http://www.revolta114.blogspot.com/2012/05/nerovnost-cesko-izraelskych-vztahu.html
http://www.blisty.cz/art/63506.html
http://nassmer.blogspot.cz/2012/05/zide-utoci-na-rakouskeho-ministra.html
http://radicalrevival.wordpress.com/2012/05/29/jedna-smrt-dve-cesty-kudy-se-vydat/
http://abbartos.wordpress.com/2012/05/29/ohlednuti-za-navstevou-z-izraele-co-dohodla-bibiho-parta-se-servilni-ceskou-vladou/
http://abbartos.wordpress.com/2012/05/29/ohlednuti-za-navstevou-z-izraele-co-dohodla-bibiho-parta-se-servilni-ceskou-vladou/
http://radicalboys.com/component/content/article/29-the-cms/1063-uvaha-o-mediokracii.html
http://radicalboys.com/component/content/article/29-the-cms/1063-uvaha-o-mediokracii.html
http://radicalboys.com/component/content/article/29-the-cms/1067-david-duke-idovsky-rasismus-kontrola-medii-a-dvoji-metr.html
http://radicalboys.com/component/content/article/29-the-cms/1067-david-duke-idovsky-rasismus-kontrola-medii-a-dvoji-metr.html
http://zvedavec.org/komentare/2012/06/5000-exkluzivni-rozhovor-s-jeho-eminenci-pravoslavnym-arcibiskupem-v-sebastiji-theodosiem-hannou.htm?PHPSESSID=75b3pqkdav9cqjmhl5b8e304f4%20%20
http://zvedavec.org/komentare/2012/06/5000-exkluzivni-rozhovor-s-jeho-eminenci-pravoslavnym-arcibiskupem-v-sebastiji-theodosiem-hannou.htm?PHPSESSID=75b3pqkdav9cqjmhl5b8e304f4%20%20
http://zvedavec.org/komentare/2012/06/5000-exkluzivni-rozhovor-s-jeho-eminenci-pravoslavnym-arcibiskupem-v-sebastiji-theodosiem-hannou.htm?PHPSESSID=75b3pqkdav9cqjmhl5b8e304f4%20%20
http://nassmer.blogspot.cz/2013/06/koncentracni-tabory-ve-sluzbach.html
../../../../Users/koutska/Desktop/%20http:/www.vzdelavaci-institut.info/
http://radicalrevival.wordpress.com/2012/06/13/rok-1912-rothschildove-vlastni-13-cech/
http://radicalrevival.wordpress.com/2012/06/13/rok-1912-rothschildove-vlastni-13-cech/
http://radicalrevival.wordpress.com/2012/06/14/lhar-simon-wiesenthal-a-vynalezeni-11-milionu/
http://radicalrevival.wordpress.com/2012/06/14/lhar-simon-wiesenthal-a-vynalezeni-11-milionu/


15. 

15.6.2013 Izraelský rasismus stále straší Revival http://www.halonoviny.cz/articles/view/6823362  

27.6.2013 Nepěkná věc jednoho úžasného náboženství http://radicalboys.com/glosy/1079-nepkna-vc-jednoho-uasneho-naboenstvi.html 

1.7.2013 Dost už bylo holokaustu http://abbartos.wordpress.com/2012/07/01/dost-uz-bylo-holokaustu/ 

3.7.2013 Židé a vlastenci – společně proti národu http://radicalrevival.wordpress.com/2012/07/03/kral-sumavy-zide-a-vlastenci-
spolecne-proti-narodu/ 

13.7.2013 Solidarita v praxi: Aktivní podpora lidem v režimu 
apartheidu 

http://ism-czech.org/2012/07/13/mezinarodni-hnuti-solidarity-aktivni-podpora-lidem-
v-rezimu-apartheidu/ 

17.7.2013 Proč USA a Izrael fedrují Prague Parade? http://abbartos.wordpress.com/2012/07/17/proc-usa-a-izrael-fedruji-prague-pride/ 

18.7.2013 Co je podle EU antisemitismus http://radicalrevival.wordpress.com/2012/07/18/co-je-podle-eu-antisemitismus/ 

19.7.2013 Odstartoval dnešní terorismus v Burgasu válku proti 
Íránu? Za útokem mohl být i Mossad 

http://www.hrebenar.eu/2012/07/odstartoval-dnesni-terorismus-v-burgasu-valku-
proti-iranu-za-utokem-mohl-byt-i-mossad/ 

22.7.2013 Jakýkoli teroristický útok bude vyhovující pro izraelskou 
politiku útoku na Írán 

http://www.hrebenar.eu/2012/07/jakykoli-teroristicky-utok-bude-vyhovujici-pro-
izraelskou-politiku-utoku-na-iran/ 

23.7.2013 Ropa, krev a ovce http://www.svobodnyodpor.info/2012/07/ropa-krev-ovce.html;  
http://radicalboys.com/component/content/article/29-the-cms/1090-ropa-krev-a-
ovce.html 

28.7.2013 Židé radí, kdo má být prezidentem po Klausovi http://abbartos.wordpress.com/2012/08/10/zide-radi-kdo-ma-byt-prezidentem-po-
klausovi/ 

31.7.2013 Komu patří vaše loajalita, pane Fischere http://abbartos.wordpress.com/2012/07/31/komu-patri-vase-loajalita-pane-fischere/ 

4.8.2013 Politické hry v Londýně http://www.revolta114.blogspot.cz/2012/08/politicke-hry-v-londyne.html#more 

4.8.2013 David Rath je Žid. Kdo bude další? http://dsss-jiznicechy.webnode.cz/news/david-rath-je-zid-kdo-bude-dalsi-/#.UBw-
EC7rIqw.facebook 
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6.8.2013 ZION 2012: důležitější než zúčastnit se je profitovat http://radicalboys.com/component/content/article/29-the-cms/1092-zion-2012-neni-
dleite-zuastnit-se-ale-profitovat.html 

7.8.2013 Věděli jste, že? http://www.svobodnyodpor.info/2012/08/vedeli-jste-ze.html 

7.8.2013 A zrodilo se šest milionů… http://www.svobodnyodpor.info/2013/08/a-zrodilo-se-sest-milionu.html 

13.8.2013 Organizace, která otevřeně hlásá vyvolenost Židů mezi 
národy, ovlivňuje české školáky z peněz státního 
rozpočtu 

http://www.svobodnyodpor.info/2012/08/organizace-ktera-otevrene-hlasa.html 

16.8.2013 Předmluva k anglickému vydání Posledního Avatára http://radicalrevival.wordpress.com/2013/08/16/predmluva-k-anglickemu-vydani-
posledniho-avatara/ 

26.8.2013 USrael, Sýrie a chemické zbraně. Pro nový útok, stará 
záminka 

http://www.svobodnyodpor.info/2013/08/usrael-syrie-chemicke-zbrane-pro-
novy.html 

26.8.2013 Pár slov k Ostravě aneb co uniklo kamerám http://www.radicalboys.com/clanky/1308-par-slov-k-ostrave-aneb-co-uniklo-
kameram.html 

27.8.2013 K syrské válce: Proti falešnému světu prázdných slov http://radicalrevival.wordpress.com/2013/08/27/k-syrske-valce-proti-falesnemu-
svetu-prazdnych-slov/  

30.8.2013 Ta naše letní demokratická pohoda http://radicalrevival.wordpress.com/2012/08/30/ta-nase-letni-demokraticka-pohoda/ 

2.9.2013 Navzdory pronásledování revizionismus zvítězí http://radicalrevival.wordpress.com/2012/09/02/robert-faurisson-navzdory-
pronasledovani-revizionismus-zvitezi/ 

3.9.2013 Tomáš Halík, jak ho asi neznáte http://www.prvnizpravy.cz/sloupky/tomas-halik-jak-ho-asi-neznate/ 

5.9.2013 Židovská mafie: Rozhovor s Hervé Ryssenem  http://www.svobodnyodpor.info/2012/09/zidovska-mafie-rozhovor-s-herve-
ryssenem.html 

8.9.2013 UNESCO dělá průzkum o vyučování „správné“ genocidy http://radicalrevival.wordpress.com/2012/09/08/unesco-dela-pruzkum-o-vyucovani-
spravne-genocidy/ 

9.9.2013 Moderní lůza židozednářského kapitalismu – J. 
Salaquarda 

http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=node/569 
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12.9.2013 Zachraňte vojína Ryana očima veterána Waffen SS http://www.svobodnyodpor.info/2013/09/zachrante-vojina-ryana-ocima-
veterana.html 

15.9.2013 Friedrich Nietzsche - Otázka tak říkajíc židovská http://www.svobodnyodpor.info/2013/09/friedrich-nietzsche-otazka-tak-rikajic.html 

22.9.2013 Mezinárodní judaismus chce radikálně porazit 
křesťanství a být jeho náhražkou. Jeho hlavními vojsky 
jsou zednářství a komunismus 

http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/3296-mezinarodni-judaismus-chce-
radikalne-porazit-krestanstvi-a-byt-jeho-nahrazkou-jeho-hlavnimi-vojsky-jsou-
zednarstvi-a-komunismus.aspx  

25.9.2013 Rotschildové: Rodina, která manipuluje s celým světem 
1/ 2. 

http://nwoo.org/view.php?nazevclanku=rotschildove-rodina-ktera-manipuluje-s-
celym-svetem-12&cisloclanku=2012090113 

27.9.2013 Izrael usiluje o válku s Íránem, aby udržel pod pokličkou 
9/11 

 http://zvedavec.org/komentare/2012/09/5129-izrael-usiluje-o-valku-s-iranem-aby-
udrzel-pod-poklickou-911.htm?PHPSESSID=sfbsvg92ebo1gu88or3tc3j0q7  

27.9.2013 Dva aspekty nacionálního socialismu http://www.svobodnyodpor.info/2013/09/dva-aspekty-nacionalniho-socialismu.html 

29.9.2013 Lidumilná nenávist http://www.svobodnyodpor.info/2013/09/lidumilna-nenavist.html 

2.10.2013 Alfred Rosenberg – Hrobaři Ruska http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=node/295 

11.10.2013 Podívejte se, jak vojenský historik Jan B. Uhlíř konkrétně 
lhal české policii o „Našem směru“. 

http://nassmer.blogspot.cz/2013/10/podivejte-se-jak-vojensky-historik-jan.html 

14.10.2013 Rabín, osel a Zeman http://cechycechum.wordpress.com/2013/10/14/rabin-osel-a-milos-zeman/#more-
877 

18.10.2013 Když pokrytectví hýbe světem, aneb pár slov ke smrti 
Ericha Priebkeho 

http://www.svobodnyodpor.info/2013/10/kdyz-pokrytectvi-hybe-svetem-aneb-
par.html 

21.10.2013 Hodnoty a priority funkčního života v Evropě http://www.svobodnyodpor.info/2013/10/hodnoty-priority-funkcniho-zivota-v.html 

22.10.2013 Hájkův web: Hitlera financovali sionisté. Cíl? 
Založit Izrael 

http://cechycechum.wordpress.com/2013/10/22/hajkuv-web-hitlera-financovali-
sioniste-cil-zalozit-izrael/ 

25.10.2013 Elaine Gellerová a dokumenty o holokaustu http://radicalrevival.wordpress.com/2013/10/24/elaine-gellerova-a-dokumenty-o-
holokaustu/ 
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2.11.2013 Ze strany klerikálů je strana rabínů. http://cechycechum.wordpress.com/2013/11/02/ze-strany-klerikalu-je-strana-rabinu/  

19.11.2013 Rituální vražda křesťanky z rukou islamistických fanatiků 
a rituální smrt Anežky Hrůzové. Podobnost čistě 
náhodná? 

http://www.narodnisjednoceni.cz/2013.htm  

23.11.2013 Izraelská politika ničení http://www.halonoviny.cz/articles/view/11936732  

24.11.2013 Co se stalo se Židy, kteří byli deportováni do Osvětimi, 
ale nebyli v ní registrováni? 

http://www.svobodnyodpor.info/2013/11/co-se-stalo-se-zidy-kteri-byli.html 

4.12.2013 URGENTNÍ VÝZVA: Připojte svůj podpis pod otevřený 
dopis parlamentu ČR proti vysídlení beduínů z Negevu. 
Šiřte prosím dále 

http://ism-czech.org/2013/12/02/urgentni-vyzva-podepiste-otevreny-dopis-
parlamentu-cr-proti-vysidleni-70-tisic-beduinu-z-negevu/ 

9.12.2013 Albert Einstein jako židovský mýtus http://narodnisjednoceni.cz/archiv/20131209.htm  

20.12.2013 Revizionismus holocaustu - fakta nebo lži? http://www.svobodnyodpor.info/2013/12/revizionismus-holocaustu-fakta-nebo-
lzi.html 
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OBRÁZKY  

  

 

 

Datum Název Odkaz 

13.1.2013 Společné úsilí nacionalistů přineslo své ovoce, aneb 
Honza málem králem 

http://www.nechceme-fischera.info/  

1.2.2013 Protokoly iluminátských mudrců http://www.facebook.com/media/set/?set=a.402390986474575.86689.191418
830905126&type=3 

19.4.2013 Game over Gojims http://radicalboys.tumblr.com/image/48377393750  

22.4.2013 Zionist Criminal Network https://www.facebook.com/photo.php?fbid=559521420746222&set=pb.10000
0651060576.-2207520000.1392203435.&type=3&theater  

23.4.2013 RB Tumblr http://radicalboys.tumblr.com/image/48702196058  

26.8.2013 FB stránky Autonomní neonacisté Sever http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/311371-veterana-z-2-svetove-valky-
ubili-na-parkovisti.html; http://www.blisty.cz/art/69837.html 

2.9.2013 Zoznam obetí a cieľov, kde zasahovali alebo 
bombardovali usa po II. svetovej vojne - Samir Assaad A 
Optimsas 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=618887511476279&set=a.220956
771269357.60503.100000651060576&type=3&theater  

4.9.2013 Příspěvek ve fóru Extremismus http://forum.hooligans.cz/messages.php?folder=2023&lang=cze 

18.11.2013 Winston Churchill coby herec s maskou a Davidovou 
hvězdou 

http://radicalrevival.wordpress.com/2013/11/18/alfred-rosenberg-valecny-
zlocinec-churchill 

20.12.2013 Fotomontáž - zesměšnění holocautu (nápis holocaust 
místo Hollywood v L. A. ) 

http://www.svobodnyodpor.info/2013/12/revizionismus-holocaustu-fakta-
nebo-lzi.html 
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VIDEA 

Datum Název Odkaz 

1.1.2013 CNN, Goldmann Sachs a sionistický matrix http://radicalboys.com/component/content/article/1-video-.html; 
http://www.youtube.com/watch?v=8gu5bzT2RWE 

1.1.2013 Welcome to Gaza http://www.palestinskyklub.cz/czech.php?action=1 

17.1.2013 Židovská světovláda http://www.svobodnyodpor.info/2013/01/video-zidovska-svedovlada.html 

1.2.2013 Podpálení izraelské vlajky ve Stockholmu  http://www.svobodnyodpor.info/2013/02/video-podpaleni-izraelske-vlajky-
ve.html 

23.2.2013 Nazývejme věci pravým jménem.  http://www.revolta114.blogspot.com/2012/02/nazyvejme-veci-pravym-
jmenem.html 

25.4.2013 Antirasista Hitler http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OMo5-tnCV4s, 
http://nassmer.blogspot.cz/2013/04/satira-hitler-se-vraci-na-scenu-jako.html  

3.6.2013 Nadvláda židů – mýtus?  http://www.svobodnyodpor.info/2012/06/nadvlada-zidu-mytus.html 

1.7.2013 Židé a komunismus http://www.svobodnyodpor.info/2012/07/zide-komunismus.html 

22.7.2013 David Duke - Sionistický terorismus v Norsku http://www.svobodnyodpor.info/2012/07/david-duke-sionisticky-terorismus-
v.html 

23.7.2013 David Duke-Hrubé rasistické pokrytectvo Izraela a 
světového sionizmu 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zSddQn5t1Zg  

23.7.2013 Podčlověk http://radicalrevival.wordpress.com/2012/07/23/podclovek/  

1.8.2013 Zničme Shalom https://www.youtube.com/watch?v=v9xujpoPxFo&feature=player_embedded#!  

http://radicalboys.com/component/content/article/1-video-.html
http://www.youtube.com/watch?v=8gu5bzT2RWE
http://www.palestinskyklub.cz/czech.php?action=1
http://www.svobodnyodpor.info/2013/01/video-zidovska-svedovlada.html
http://www.svobodnyodpor.info/2013/02/video-podpaleni-izraelske-vlajky-ve.html
http://www.svobodnyodpor.info/2013/02/video-podpaleni-izraelske-vlajky-ve.html
http://www.revolta114.blogspot.com/2012/02/nazyvejme-veci-pravym-jmenem.html
http://www.revolta114.blogspot.com/2012/02/nazyvejme-veci-pravym-jmenem.html
http://www.svobodnyodpor.info/2012/06/nadvlada-zidu-mytus.html
http://www.svobodnyodpor.info/2012/07/zide-komunismus.html
http://www.svobodnyodpor.info/2012/07/david-duke-sionisticky-terorismus-v.html
http://www.svobodnyodpor.info/2012/07/david-duke-sionisticky-terorismus-v.html
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zSddQn5t1Zg
http://radicalrevival.wordpress.com/2012/07/23/podclovek/
https://www.youtube.com/watch?v=v9xujpoPxFo&feature=player_embedded#!
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29.8.2013 New World Order  http://www.svobodnyodpor.info/2012/08/new-world-order-sk-titulky.html 

30.8.2013 Židia, Cikani a 7 sekund pravdy https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Hm-JffVNsv4 

31.8.2013 Kdo znásilnil židovskou víru a proč? http://www.youtube.com/watch?v=hdGSUqqJsjs&feature=player_embedded 

19.9.2013 Židé a zahraniční politika USA http://www.svobodnyodpor.info/2012/09/zide-zahranicni-politika-usa.html 

14.10.2013 Dokument: Jak Rothschildově ovládli anglickou 
zahraniční politiku.  

http://www.svobodnyodpor.info/2012/10/dokument-jak-rothschildove-
ovladli.html 

22.10.2013 Republiku si rozvracet nenecháme!  http://www.svobodnyodpor.info/2012/10/republiku-si-rozvracet-
nenechame.html 

29.10.2013 David Duke: Sionistické volby 2012  http://www.svobodnyodpor.info/2012/10/david-duke-sionisticke-volby-
2012.html 

12.11.2013 Judeshit http://www.cestilvi.org/ 

20.11.2013 Demonstrace solidarity  http://www.revolta114.blogspot.cz/2012/11/demonstrace-solidarity-s-gazou-
20112012.html 

18.12.2013 Buchenwald: A Dumb Dumb Portrayal of Evil“ 
(Buchenwald: Hodně hloupé vyobrazení zla)  

http://radicalrevival.wordpress.com/2011/12/18/buchenwald-a-dumb-dumb-
portrayal-of-evil/, http://www.youtube.com/watch?v=3HlPcaP9x5o 

22.12.2013 Židé a muslimové proti bílým národům http://www.svobodnyodpor.info/2013/12/video-zide-muslimove-proti-bilym-
narodum.html 

 

 

../../../../Users/koutska/Desktop/%20http:/www.svobodnyodpor.info/2012/08/new-world-order-sk-titulky.html
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Hm-JffVNsv4
http://www.youtube.com/watch?v=hdGSUqqJsjs&feature=player_embedded
http://www.svobodnyodpor.info/2012/09/zide-zahranicni-politika-usa.html
http://www.svobodnyodpor.info/2012/10/dokument-jak-rothschildove-ovladli.html
http://www.svobodnyodpor.info/2012/10/dokument-jak-rothschildove-ovladli.html
http://www.svobodnyodpor.info/2012/10/republiku-si-rozvracet-nenechame.html
http://www.svobodnyodpor.info/2012/10/republiku-si-rozvracet-nenechame.html
../../../../Users/koutska/Desktop/%20http:/www.svobodnyodpor.info/2012/10/david-duke-sionisticke-volby-2012.html
../../../../Users/koutska/Desktop/%20http:/www.svobodnyodpor.info/2012/10/david-duke-sionisticke-volby-2012.html
http://www.cestilvi.org/
http://www.revolta114.blogspot.cz/2012/11/demonstrace-solidarity-s-gazou-20112012.html
http://www.revolta114.blogspot.cz/2012/11/demonstrace-solidarity-s-gazou-20112012.html
http://radicalrevival.wordpress.com/2011/12/18/buchenwald-a-dumb-dumb-portrayal-of-evil/
http://radicalrevival.wordpress.com/2011/12/18/buchenwald-a-dumb-dumb-portrayal-of-evil/
http://www.youtube.com/watch?v=3HlPcaP9x5o
http://www.svobodnyodpor.info/2013/12/video-zide-muslimove-proti-bilym-narodum.html
http://www.svobodnyodpor.info/2013/12/video-zide-muslimove-proti-bilym-narodum.html


22. 

 

FÓRA  

Datum Název serveru, blogu, fóra Odkaz 

22.2.2013 Forum hooligans, forum Antisionistická liga  http://forum.hooligans.cz/messages.php?folder=2632&lang=cze     

23.2.2013 FB skupina Sharia pro Česko http://www.facebook.com/groups/246355842143985/348702641909304/?notif
_t=group_activity 

26.2.2013 FB skupina Reformní blízkovýchodní hnutí v Plzni  http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=515362371836547&id=11
9848301426719&notif_t=notify_me 

26.2.2013 FB skupina Reformní blízkovýchodní hnutí v Plzni  http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=515362371836547&id=11
9848301426719&notif_t=notify_me 

1.3.2013 Profil Ilumináti v ČR http://www.facebook.com/pages/Illumin%C3%A1ti-v-%C4%8CR-a-
SR/179694075470880 

3.3.2013 FB skupina Reformní blízkovýchodní hnutí v Plzni ·       
http://www.facebook.com/pages/Reformn%C3%ADbl%C3%ADzkov%C3%BDchod
n%C3%AD-HNUT%C3%8D-v-Plzni/119848301426719?ref=stream 

3.3.2013 FB skupina Reformní blízkovýchodní hnutí v Plzni ·       
http://www.facebook.com/pages/Reformn%C3%ADbl%C3%ADzkov%C3%BDchod
n%C3%AD-HNUT%C3%8D-v-Plzni/119848301426719?ref=stream  

4.3.2013 FB skupina Sharia pro Česko http://www.facebook.com/groups/246355842143985/348702641909304/?notif
_t=group_activity 

19.4.2013 FB Petr Kalinovský https://www.facebook.com/petr.kalinovsky?hc_location=stream  

2.10.2013 FB Autonomní nacionalisté  https://www.facebook.com/pages/Autonomn%C3%AD-nacionalist%C3%A9-
sever/130994310260949?v=wall&viewas=0  

3.10.2013 Fórum Hooligans - Antisonistická liga http://forum.hooligans.cz/messages.php?folder=2632&lang=cze 

http://forum.hooligans.cz/messages.php?folder=2632&lang=cze
http://www.facebook.com/groups/246355842143985/348702641909304/?notif_t=group_activity
http://www.facebook.com/groups/246355842143985/348702641909304/?notif_t=group_activity
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=515362371836547&id=119848301426719&notif_t=notify_me
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=515362371836547&id=119848301426719&notif_t=notify_me
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=515362371836547&id=119848301426719&notif_t=notify_me
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=515362371836547&id=119848301426719&notif_t=notify_me
http://www.facebook.com/pages/Illumin%C3%A1ti-v-%C4%8CR-a-SR/179694075470880
http://www.facebook.com/pages/Illumin%C3%A1ti-v-%C4%8CR-a-SR/179694075470880
http://www.facebook.com/pages/Reformn%C3%ADbl%C3%ADzkov%C3%BDchodn%C3%AD-HNUT%C3%8D-v-Plzni/119848301426719?ref=stream
http://www.facebook.com/pages/Reformn%C3%ADbl%C3%ADzkov%C3%BDchodn%C3%AD-HNUT%C3%8D-v-Plzni/119848301426719?ref=stream
http://www.facebook.com/pages/Reformn%C3%ADbl%C3%ADzkov%C3%BDchodn%C3%AD-HNUT%C3%8D-v-Plzni/119848301426719?ref=stream
http://www.facebook.com/pages/Reformn%C3%ADbl%C3%ADzkov%C3%BDchodn%C3%AD-HNUT%C3%8D-v-Plzni/119848301426719?ref=stream
http://www.facebook.com/pages/Reformn%C3%ADbl%C3%ADzkov%C3%BDchodn%C3%AD-HNUT%C3%8D-v-Plzni/119848301426719?ref=stream
http://www.facebook.com/pages/Reformn%C3%ADbl%C3%ADzkov%C3%BDchodn%C3%AD-HNUT%C3%8D-v-Plzni/119848301426719?ref=stream
http://www.facebook.com/groups/246355842143985/348702641909304/?notif_t=group_activity
http://www.facebook.com/groups/246355842143985/348702641909304/?notif_t=group_activity
https://www.facebook.com/petr.kalinovsky?hc_location=stream
https://www.facebook.com/pages/Autonomn%C3%AD-nacionalist%C3%A9-sever/130994310260949?v=wall&viewas=0
https://www.facebook.com/pages/Autonomn%C3%AD-nacionalist%C3%A9-sever/130994310260949?v=wall&viewas=0
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23.10.2013 FB Autonomní nacionalisté  https://www.facebook.com/pages/Autonomn%C3%AD-nacionalist%C3%A9-
sever/130994310260949?v=wall&viewas=1  

30.10.2013 FB Autonomní nacionalisté  https://www.facebook.com/pages/Autonomn%C3%AD-nacionalist%C3%A9-
sever/130994310260949?v=wall&viewas=2  

11.11.2013 FB Autonomní nacionalisté  https://www.facebook.com/pages/Autonomn%C3%AD-nacionalist%C3%A9-
sever/130994310260949?v=wall&viewas=3  

14.11.2013 FB Autonomní nacionalisté  https://www.facebook.com/pages/Autonomn%C3%AD-nacionalist%C3%A9-
sever/130994310260949?v=wall&viewas=4  

17.11.2013 FB Autonomní nacionalisté  https://www.facebook.com/pages/Autonomn%C3%AD-nacionalist%C3%A9-
sever/130994310260949?v=wall&viewas=5  

19.11.2013 FB Autonomní nacionalisté  https://www.facebook.com/pages/Autonomn%C3%AD-nacionalist%C3%A9-
sever/130994310260949?v=wall&viewas=6  

20.11.2013 FB Autonomní nacionalisté  https://www.facebook.com/pages/Autonomn%C3%AD-nacionalist%C3%A9-
sever/130994310260949?v=wall&viewas=7  

20.11.2013 FB Autonomní nacionalisté  https://www.facebook.com/pages/Autonomn%C3%AD-nacionalist%C3%A9-
sever/130994310260949?v=wall&viewas=8  

22.11.2013 FB Autonomní nacionalisté  https://www.facebook.com/pages/Autonomn%C3%AD-nacionalist%C3%A9-
sever/130994310260949?v=wall&viewas=9  

5.12.2013 FB Autonomní nacionalisté  https://www.facebook.com/pages/Autonomn%C3%AD-nacionalist%C3%A9-
sever/130994310260949?v=wall&viewas=10  

17.12.2013 FB Autonomní nacionalisté  https://www.facebook.com/pages/Autonomn%C3%AD-nacionalist%C3%A9-
sever/130994310260949?v=wall&viewas=11  

28.12.2013 FB Autonomní nacionalisté  https://www.facebook.com/pages/Autonomn%C3%AD-nacionalist%C3%A9-
sever/130994310260949?v=wall&viewas=12  

30.12.2013 FB Autonomní nacionalisté  https://www.facebook.com/pages/Autonomn%C3%AD-nacionalist%C3%A9-
sever/130994310260949?v=wall&viewas=13  
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ANALYTICKÁ ČÁST 

PRAVICOVÍ EXTREMISTÉ  

V roce 2013 se pravicovým extremistům (dále jen PEX11) podařilo přechodně dosáhnout jejich 
dlouhodobého cíle, a to oslovit obyvatelstvo ČR mimo spektrum extremistů. Jarní a letní měsíce v ČR 
byly doprovázeny nepokoji vyvolávanými PEX proti romské menšině. Z menších akcí se 
transformovaly ve větší a dobře organizované pochody ve velkých městech, které byly často 
doprovázeny nejen slovními, ale i fyzickými útoky na romskou menšinu.12PEX přitom umně využívali 
kritických nálad ve společnosti, rozjitřené například napadením manželského páru Romy 
v Duchcově.13 V lokalitách, kde je problém soužití s občany romského původu nejpalčivější, se do 
demonstrací organizovaných extremisty zapojili i obyvatelé měst, kteří s extremistickými 
myšlenkovými proudy nemají obecně co do činění, ale trpí neřešeným problém integrace části 
romské populace.  Pro PEX byla taková aktivizace části populace velkým úspěchem, kterého se snažili 
využít i obviňováním „Systému“14 z toho, že se nedokáže postarat o své občany. Dalším motivačním 
faktorem pro PEX bylo, že se po delší době určité letargie dokázali aktivizovat a demonstrovat i ve 
více městech simultánně.15 Po rozpačitém prvomájovém průvodu, který byl přesunut z Brna16 do 
mnohonásobně menšího a pro potřeby propagandy neatraktivního Přerova, přičemž byl postoj k celé 
akci i ze strany samotných extremistů ambivalentní, se jednalo  
o úspěch. Přesto nedokázali PEX z nastalé situace trvaleji těžit. Poté, co vlna demonstrací odezněla, 
provázel jejich akce dřívější převážný nezájem. Již v září charakterizovala tradiční svatováclavskou 
demonstraci na Václavském náměstí velmi nízká účast. Antifašistů, kteří vystoupili proti akci PEX, se 
28. září sešlo až dvakrát více než PEX. 

Důvodem neefektivní mobilizace PEX mohou být přetrvávající vnitřní konflikty. PEX již řadu let zažívají 
absenci výraznějších osobností, které by dokázaly vytvořit jasnou strategii revolučního „boje proti 
Systému“. V neposlední řadě je patrné i názorové štěpení mezi extremisty a populisticky směřovanou 
politikou DSSS.17 Taková situace způsobuje rozklad hnutí do menších autonomních buněk. Autonomní 
buňky se objevují zejména v regionech, které trpí vysokou nezaměstnaností a ekonomickou 
stagnací.18 Takovými místy jsou například Vysočina, Moravskoslezský či Ústecký kraj. Neutěšenou 
situaci si představitelé PEX uvědomují a snaží se čerpat inspiraci ze zahraničí, například od maďarské 
parlamentní strany Jobbik19 nebo řeckého Zlatého úsvitu. Zlatý úsvit se dostal v Řecku do obecného 
povědomí kvůli přímému kontaktu s běžnými obyvateli, například pořádáním potravinových a 
materiálních sbírek pro obyvatele postižené ekonomickou krizí.20 Tento způsob pomoci pomalu 

                                                 
11

 Zkratku převzatá od MV ČR. 
12

 http://zpravy.idnes.cz/protiromske-protesty-24-8-0xe-/domaci.aspx?c=A130816_102536_domaci_skr  
13

 http://zpravy.idnes.cz/romove-napadli-manzele-v-duchcove-dlr-/krimi.aspx?c=A130522_164920_usti-

zpravy_alh  
14

 „Boj proti Systému“ je dlouhodobou snahou PEX. „Systém“ je reprezentován hlavně Židy, „sionisty“ a 

Izraelem. Jsou obviňování z ovládání médií, financí a vysoké politiky. Více viz Výroční zprávy 2011 a 2012. 

Tématu se věnuje například tento článek z roku 2013 http://www.svobodnyodpor.info/2013/01/znas-skutecne-

sveho-nepritele.html  
15

 Op. cit. http://zpravy.idnes.cz/protiromske-protesty-24-8-0xe-/domaci.aspx?c=A130816_102536_domaci_skr  
16

 Brno pochod  
17

 Samotnému štěpení se více věnuje kapitola Dělnická strana sociální spravedlnosti. 
18

 Příkladem jsou Autonomní nacionalisté Sever, kteří mají i vlastní uzavřenou facebookovou stránku 

https://www.facebook.com/groups/205078939547506/?fref=ts  
19

 Ve volbách v dubnu 2014 získala dokonce 21 % hlasů voličů v parlamentních volbách. 
20

 http://www.svobodnyodpor.info/2013/08/video-zlaty-usvit-pomaha-tisicum-reku.html  
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zdomácňuje i v ČR.21Tradiční jsou také vazby na německá a polská extremistická hnutí. Evropští 
extremisté pořádají společná setkání, kterých se aktivně účastní a zahraniční kontakty utužují i 
zástupci z ČR. V loňském roce se pochodu k 17. listopadu, který pořádala Dělnická mládež (dále jen 
DM), zúčastnili i členové německých Junge Nationaldemokraten (dále JD). O týden později se zástupci 
DM setkali v Berlíně s členy NPD, JD a Zlatého úsvitu.22 

DM v září pomáhala hesenské NPD s předvolební kampaní.23 Podobných příkladů konkrétní 
spolupráce je za rok 2013 mnoho. 

Počet antisemitských aktivit na internetu, které SB eviduje, se téměř zdvojnásobil. I v tomto roce SB 
zaznamenalo antisemitské projevy převážně ve formě článků na internetu, v diskusních fórech a na 
Facebooku.24 PEX drtivou většinu antisemitských projevů přesouvají na internet, protože jsou tak 
hůře právně postižitelné či to vůbec není možné. Na veřejných demonstracích PEX SB žádné projevy 
antisemitismu nezaznamenalo. Otevřené projevy antisemitismu tradičně doprovázejí derby 
pražských fotbalových klubů Sparty a Slavie.25 Tento jev se stal v posledních letech fenoménem, aniž 
by proti němu byly ze strany České fotbalové asociace či AC Sparta podniknuty účinné kroky. Šíří se 
přitom i mimo fotbalové stadiony.26 

V roce 2013 se velmi často objevovaly články vycházející z antisemitských a antijudaistických 
historických textů, které jsou zveřejňovány na webu Národně vzdělávací institut.27 Skrze tento web 
jsou šířeny i na dalších extremistických webových stránkách. Témata těchto článků jsou zaměřena na 
eugeniku a konspirační teorie. Z antijudaistických teorií čerpají kromě PEX také čeští ultrakatolíci, o 
čemž bude pojednáno níže. 

Objevily se také revizionistické texty popíračů holocaustu, a to jak historické, tak novodobé.  Tyto 
příspěvky zpravidla šíří teorii, že holokaust je nástrojem vlády světového židovstva, které na základě 
tohoto mýtu ustavilo Stát Izrael a s jeho pomocí a Židů v dalších státech, především USA, tak může 
ovládat politiku a finance. Za současné situace se nezdá, že by daná tematika v ČR zaujala širší 
společnost, jak se to stalo například v Maďarsku.  

Velkým tématem PEX je evropská integrace spojená s údajným omezováním národní suverenity, 
postupným upouštěním od konceptu klasických národních států a údajně nekontrolovatelnou 
imigrací. Tradiční boj PEX proti „Systému“ se tak z národní úrovně posouvá na úroveň celoevropskou.  
„Systém“ 28 představovaný podle PEX Evropskou unií má bořit tradiční evropské hodnoty a způsobuje 
ztrátu národní identity. „Systém“ je přitom v očích PEX spojován s Židy (v kryptoslovníku PEX 
označovaných často i jako „sionisté“) a jejich vnímáním jako vykořisťovatelů a nepřátel osnovních 
evropských hodnot, jak je typické pro historické antisemitské texty a konspirační teorie. V budoucnu 
může být právě odpor k EU a „Systému“ pojítkem a podnětem k akci pro PEX z jednotlivých zemích 
EU. 

SB za rok 2013 eviduje i články, které zapadají do kategorie nového antisemitismu podle 3D testu.  
Čeští PEX se ovšem novému antisemitismu nevěnují systematicky, ale pouze v  okamžicích, kdy se 
konflikt na Blízkém východě stane předmětem pozornosti světové veřejnosti a médií.  
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Již v minulosti bylo poukázáno29 na to, že PEX dokáží pronikat i do státních sfér jako například Armády 
ČR, což se v roce 2013 opět potvrdilo. Vojenská rozvědka zatkla skupinu pravicových extremistů, u 
kterých našla letáky s extremistickou tematikou a ilegálně držené zbraně. Jeden ze zatčených byl 
příslušníkem Armády ČR. Důvod vyzbrojování nebyl v době psaní této zprávy znám.  Tento incident 
prokazuje, že tvrdé jádro PEX  i přes určitou stagnaci může představovat reálnou hrozbu pro 
veřejnost.30   

 
SB i nadále jako v předchozích letech nepovažuje českou pravicově extremistickou scénu za 
bezprostřední ohrožení pro židovskou komunitu.  Naopak vysoké riziko představuje pro romskou 
menšinu.  V případě, že se situace romské menšiny nezačne systémově a komplexně řešit, dostávají 
pravicoví extremisté možnost profitovat na vyhrocené situaci.       
Otevřený antisemitismus se podle dostupných dat za rok 2013 šíří téměř výhradně po internetu, 
zejména na sociálních sítích. Tento způsob šíření antisemitismu však znamená velký problém pro 
židovskou komunitu, která se mu nemůže účinně bránit.     
    
 
 DSSS 

Vnitřní ideová nekonzistentnost Dělnické strany sociální spravedlnosti (dále jen DSSS), hluboké 
rozpory ve vedení strany a pokračující pochyby o schopnostech samotného předsedy Vandase  
způsobily v květnu 2013 odchod mnoha členů včetně místopředsedy Petra Kotába. Po odchodu 
z DSSS byl těmito bývalými členy ustanoven přípravný výbor, který měl založit novou nacionalistickou 
stranu, jež byla pracovně nazvána Demokratická strana pracujících.31 Předsedou výboru se stal Kotáb, 
místopředsedkyní Lucie Šlégrová, v minulosti obviněná z propagace nacismu a antisemitismu.32 I přes 
úvodní entuziasmus zakládajících členů a jejich sympatizantů, strana dodnes nevznikla. Je velice 
pravděpodobné, že odchod členů způsobil i odliv voličů DSSS. 

Po tomto otřesu se DSSS vzpamatovala díky eskalujícímu napětí v oblastech s vyšším procentem 
sociálně vyloučených obyvatel (Severočeský a Karlovarský kraj, České Budějovice, Ostrava). Místní 
organizace strany svolaly v těchto oblastech (například Nejdek) demonstrace. DSSS se podařilo 
aktivizovat účastníky jak z řad extremistů, tak místních obyvatel. Nicméně již v záři předseda Vandas 
hovořil ve Vítkově opět k prázdnému náměstí. Tento nevyrovnaný proces je důsledkem ideové 
vyprázdněnosti strany. Ve chvíli, kdy protiromské nálady začaly ustupovat, neměla DSSS nic dalšího, 
co by svým sympatizantům a potenciálním voličům nabídla.     
  

I v roce 2013 pokračovala snaha DSSS zbavit se nálepky extremistického uskupení a stát se 
parlamentní stranou. Změnu naznačil předseda pražské organizace Jiří Petřivalský ve svém článku 
„Cestou seriózní radikality“.33 Nicméně i v užším vedení strany jsou osoby, které byly v minulosti 
napojené na pravicově extremistická hnutí jako Národní odpor. Sám Jiří Petřivalský se v minulosti 
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objevoval na akcích Národního odporu a demonstroval na podporu známého popírače holocaustu 
Ernsta Zündela a účastnil se pochodu židovským městem v roce 2003.34 

Pravděpodobně kvůli výše zmiňovaným demonstracím se volební preference DSSS na přelomu srpna 
a září v Ústeckém kraji dostaly přes 4 procenta.35 Parlamentní volby na podzim ukázaly, že se jednalo 
o pomíjivou podporu a že nacionální rétorika a pravicový extremismus stále nedopadají v ČR na 
úrodnou půdu. DSSS totiž nakonec nezískala ani jeden procentní bod.36 I když se DSSS ihned po 
volbách zaměřila na komunální politiku kvůli nadcházejícím místním volbám, nedá se podle výsledků 
z minulých let očekávat ani zde výraznější úspěch jako třeba v případě Mariána Kotleby na Slovensku. 

Naopak ve studentských volbách pořádaných v rámci projektu Jeden svět na školách získala DSSS 
7,15 procent.37 DSSS byla u studentů úspěšná již ve volbách v roce 2012.38 KSČM, která je 
v ekonomicky slabších oblastech dnes volena, se ve studentských volbách do Parlamentu propadla. 
DSSS by v budoucnu mohla v těchto oblastech nahradit KSČM. Volby prokazují, že pro novou generaci 
voličů může být DSSS alternativou. 

Ke konci roku se DSSS často vyjadřovala na svém webu a sociálních sítích k dění na Ukrajině. 
Podporovala odstranění oligarchů a kritizovala vůdce demokratické opozice. Podle DSSS se tito 
proevropští politici pokoušejí přivlastnit si zásluhy za boje, které DSSS přisuzuje pouze nacionalistům 
z Pravého sektoru, jehož sympatizanti se odkazují k nacistické ideologii.39 Vedení DSSS se rozhodlo 
zástupce Pravého sektoru pozvat do ČR.40 Od návštěvy si slibují, že ze zkušenosti Ukrajinců budou 
moci načerpat inspiraci pro vlastní postup v rámci ČR. Za pozváním členů Pravého sektoru se může 
skrývat také snaha motivovat domácí scénu.  

Podobně jako v předchozích letech se DSSS veřejně nevěnuje tématům Židé či Izrael. A ani v roce 
2013 se žádná z akcí pořádaných DSSS neodehrála v blízkosti židovských instalací.  
I přesto že antisemitismus nepatří k oficiálním tématům DSSS, mnozí z členů strany se často vyjadřují 
antisemitsky na sociálních sítích nebo akcích, které neorganizuje DSSS.41  

Není na místě očekávat, že by se situace v DSSS v nejbližší době radikálně změnila. Strana doplácí na 
dlouhodobý nedostatek charismatických lídrů a na vyprázdněnost ideologie. DSSS v roce 2013 stejně 
jako v minulých letech nepředstavovala pro českou židovskou komunitu riziko. S ohledem na 
antisemitskou minulost strany je důležité i nadále sledovat její vývoj. 

 

Ultrakonzervativní strany 
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V roce 2013 byl před předčasnými volbami vytvořen volební blok pravicových stran Hlavu vzhůru.42 
Blok sdružoval několik politických subjektů jako Suverenita Jany Bobošíkové, Pravá frakce, Právo a 
Spravedlnost (od ledna 2014 Ne Bruselu-Národní demokracie). Strany spojovala hlavně protievropská 
témata. Volební blok získal silnou podporu ze strany bývalého prezidenta Václava Klause. Blok 
s necelým půl procentem hlasů ve volbách propadl.43   
Na kandidátce bloku se objevilo také několik kontroverzních postav. Za Hlavu vzhůru kandidoval 
například František Červenka, známý svými kontakty na DSSS44 či Liana Janáčková, jež v minulosti 
proslula rasistickými výroky.45   
Nejkontroverznějším kandidátem byl Jan Kopal, v minulosti člen Sládkových Republikánů a dalších 
nacionalistických uskupení. Kopal spolupracoval i s čelními představiteli neonacistického Národního 
Odporu známými svými silně antisemitskými postoji.46 Do stran, které se oficiálně profilují jako 
demokratické, se mohou tímto způsobem infiltrovat extremistické ideologie založené na potírání 
základních hodnot demokratické společnosti. Alarmující je i bagatelizace minulosti některých 
kandidátů samotným vedením bloku.  
 
Adam B. Bartoš ani v roce 2013 nepolevil v publikování článků na svých blozích a dalších serverech. 
Na webové stránce „Čechy Čechům“ se sloganem "Nedopusťme, aby se z naší vlasti stal nový Izrael", 
umisťoval početné texty o liberálních domácích osobnostech převážně ze světa kultury a politiky, 
kterým podle svého uvážení, často zcela nedůvodně, přisuzoval židovský původ. Bartoš tuto rubriku 
nazývá „Dvorana židovské slávy“ s podtitulem „Slavní Židé mezi námi“.  Bartoš svou posedlost Židy 
v roce 2013 vystupňoval a své texty radikalizoval.47 Některé z uveřejněných článků odpovídají návodu 
pro identifikaci antisemitismu podle FRA. Leitmotivem byly i v loňském roce zejména konspirační 
teorie.48  Nejméně jeden z jeho článků se stal podnětem pro podání trestního oznámení. 49   
Novinku představuje facebookový profil, na němž Bartoš sdílí odkazy ke svým článkům. Takto získal 
možnost své blogy lépe propagovat a dostat se do povědomí širší veřejnosti. Bartošovy články jsou 
k nalezení také na webových stránkách www.freeglobe.paralemtnilisty.cz či pro 
protiproud.parlamentnilisty.cz.   
 
Na těchto stránkách publikuje také Michal Kretschmer,50 jehož články spadají do kategorie 
antijudaismu. V tomto případě se jedná o invektivy, které nejsou rasově, ale nábožensky motivované. 
Kretschmer v rozporu se směřováním církve po Druhém vatikánském koncilu zastává tvrzení, že Židé 
nesou vinu na smrti Ježíše Krista. Nepřijetím Nové smlouvy jako náhrady za Starou se z nich podle 
autora stal zavržený národ.51Texty tohoto typu se nedají označit za antisemitské, nicméně ve světě 
byly a jsou zneužívány právě pro potřeby šíření antisemitských mýtů. 
 
I v případě Adama B. Bartoše se potvrzuje, že ultrakonzervativní pravice se personálně propojuje 
 s pravicově extremistickou scénou, což dokládají například Bartošovy kontakty na Patrika Vondráka a 
další PEX. Dokladem propojení může být tradiční zářijová svatováclavská demonstrace PEX na 
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Václavském náměstí. Mezi přítomnými byli i členové Dělnické mládeže a DSSS. Patrika Vondráka na 
akci zachytila kamera TV Barrandov. 52 Na této akci kromě dalších vystoupil jako řečník právě Bartoš. 
  
Pravicové ultrakonzervativní hnutí nemají v ČR širokou voličskou základnu. Parlamentní volby v roce 
2013 také zažehnaly domněnku, že by tyto strany mohly být alternativou pro nespokojené voliče ODS 
a TOP 09. Nehrozí tak, že by v blízké budoucnosti zaznamenaly významnější volební úspěchy. 
Propojování těchto stran s PEX může ovšem představovat potencionální ohrožení politické kultury 
v ČR. Pro židovskou komunitu ultrakonzervativní pravicové strany nejsou v takovém případě  
bezprostředním ohrožením. Problémem zůstávají invektivy směřované vůči židovské komunitě, které 
se na internetu objevují. 
 

OSTATNÍ SKUPINY A KAUZY53 

 

Ostatní náboženské společnosti 

V roce 2013 bylo zaznamenáno jen minimum antisemitských projevů pocházejících z početně 
významnějších náboženských společností. Některé kontroverzní aktivity však měly v loňském roce své 
pokračování. Nejvýraznějším takovým případem bylo zveřejnění tři roky starého kázání předsedy 
Islámské nadace v Brně Muneeba Hasaana Al-Rawiho. Kázání věřící nabádalo, aby své děti vedli 
k nenávisti k bezvěrcům.54 Na základě pořízené nahrávky na něj podalo trestní oznámení občanské 
sdružení Ateistů České republiky, které brojí proti církvím a šíření náboženské víry v ČR. Městské 
státní zastupitelství v Brně rozhodlo, že nezáleží na charakteru textu či učení, ale pokud jakékoli texty 
(i náboženské) slouží k nabádání k nenávisti, jedná se podle české legislativy o trestný čin.55 V době 
dokončení této zprávy Al-Rawiho vyšetřovala policie a pokud mu bude porušení zákona prokázáno, 
soud by ho mohl odsoudit až ke dvěma letům vězení.  

V souvislosti s červnovou návštěvou britského kontroverzního kazatele Haithama Al-Haddada 
v pražské Muslimské obci, který se v minulosti dopouštěl antisemitských výroků,56 se prostřednictvím 
Lukáše Lhoťana57 opětovně medializovaly informace o snahách oživit v ČR paralelní muslimský právní 
systém, aplikovatelný na rodinné právo, Islámskou komisi pro rodinu.58 Tyto neověřené informace 
nepřímo potvrdila i Výroční zpráva BIS z podzimu 2013: „Současným celosvětovým trendem 
v muslimských diasporách je větší důraz na dodržování islámského práva (šaría). Jde o úsilí zavádět 
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prvky islámského práva paralelně s platným právním systémem většinové společnosti. Takové snahy 
zaznamenala i BIS na území ČR.“59 

Opakované pozvání tak kontroverzní osobnosti lze považovat za veřejnou podporu radikálnímu 
proudu uvnitř současného islámu ze strany pražských muslimských komunit. Nejedná se již o akce 
jednotlivých radikálních jedinců, jako byl například případ Lukáše Větrovce, který v minulosti 
v brněnské mešitě pronášel antisemitská kázání,60 ale o zaštítění oficiálním vedením muslimů žijících 
v ČR. Z tohoto důvodu je pozvání Al-Haddada významnou zprávou o současné pražské muslimské 
komunitě. 

V roce 2013 došlo k oživení webů a sociálních sítí zaměřených na téma islám či dění v muslimských 
zemích. Byla založena sociální síť Muslimface a renovovány webové stránky skupiny Šaría pro 
Česko.61 Tato zvýšená aktivita patrně souvisí se snahou českých muslimů oslovit a mobilizovat 
přívržence islámu v ČR a získat v roce 2014 druhý stupeň registrace od Ministerstva kultury ČR. 
Taková žádost o registraci druhého stupně může vyvolat celospolečenskou debatu o právech 
náboženských komunit v ČR, která by se mohla dotknout i židovské komunity podobně, jako se to 
stalo při veřejné diskuzi o církevních restitucích.  

Na fórech a sociálních sítích s tematikou islámu dominovala mezi politickými tématy válka v Sýrii, 
stejně jako na fórech extrémní levice. Diskuze na téma Sýrie byly na Facebooku často doprovázeny 
antisemitskými příspěvky, především se jednalo o obrázky nebo komentáře spojující téma války 
v Sýrii s tématem židovsko- (respektive izraelsko-)americké světovlády.  

Extrémně levicoví aktivisté mohou sdílet s některými členy i muslimské komunity negativní náhled na 
Stát Izrael, což se u obou skupin zpravidla projevuje výroky v duchu nového antisemitismu, který je 
definován v metodologické kapitole zprávy. V březnu se v rámci besedy o Palestině konalo setkání 
palestinského velvyslance Mohameda Salaymeha s představiteli českých komunistů. Besedu 
organizoval Klub mezinárodní politiky. Během debaty mimo jiné zaznělo, že Izrael rozpoutal 
šestidenní válku v roce 1967 a Izraelci byli označeni za „kolonizátory“.62 Podle údajů zaznamenaných 
SB v roce 2013 oproti předchozímu roku klesl podíl projevů nového antisemitismu mezi všemi 
evidovanými texty a incidenty. 

Jak se v minulosti ukázalo, hrozbou pro židovské komunity v diaspoře mohou být nadále islámští 
radikálové a teroristické skupiny. Počátkem roku 2013 vyšetřování v bulharském Burgasu definitivně 
prokázalo, že za útokem na izraelské turisty v tomto letovisku v červenci 2012 stál Hizballah. Tím se 
potvrdilo, že operativci Hizballahu se nacházejí i na území Evropské unie a není vyloučeno, že se zde 
budou pokoušet naplánovat další útok. Tuto hrozbu je třeba stále vnímat jako reálnou. 

White Media a hackerské kampaně 

Monitoring SB se v roce 2013 soustředil na ultrapravicový web White Media. Zde se stále častěji 
objevují informace osobního charakteru nejrůznějších osobností činných na poli boje proti rasismu a 
xenofobii. Zveřejnění důvěrných informací včetně soukromých emailů, čísel účtů, telefonních čísel 
patří mezi standardní postupy této anonymní skupiny.  

Během podzimu 2013 se změnil design stránek a do seznamu „hnusáků, xenofilů“ a 
multikulturalistických aktivistů byli přidáni další lidé. Na seznamu se objevují jména členů ŽOP, 
aktivistů i politických postav (například s označením „židovka z Prahy“, s uvedenou adresou a 
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telefonem). Autoři webu se zřejmě pod vlivem výsledku podzimních voleb začali více zaměřovat na 
politiky z vítězné ČSSD. 
 
Na konci září byla zahájena hackerská kampaň „Týden proti antirasismu“, jejímž cílem bylo 
proniknout do soukromé korespondence či internetových stránek veřejně exponovaných 
představitelů tzv. multukulti hnutí, ať už z řad aktivistů, novinářů či zástupců menšin. Ukázky z jejich 
soukromé emailové korespondence jsou k vidění v sekci „h@cking“63 a na spřáteleném webu 
Landsturm.64 Inspirací jsou hackerům pravděpodobně zahraniční hackeři Anonymous, kteří na jaře 
2013 spustili (nijak úspěšnou) protiizraelskou kampaň a pohrozili, že vymažou Izrael 
z kyberprostoru.65  
Ačkoliv je obsah White Media v rozporu s českým právem, správní orgány ČR nemohou stránku 
zablokovat nebo postihnout, neboť je registrována v USA a identita autorů není známa. Tyto aktivity, 
někdy souhrnně nazývané „kyberšikana“, mohou potenciálně ohrozit exponovanější osobnosti 
židovského života.   

Kauza Pravda Blatná 

V roce 2013 byla uzavřena dva roky se táhnoucí kauza internetových stránek Pravda Blatná, na nichž 
byly publikovány antisemitské texty. V listopadu Krajské ředitelství policie v Jihočeském kraji případ 
odložilo, jelikož se dle policie nejednalo o podezření ze spáchání trestného činu. Následně Okresní 
státní zastupitelství ve Strakonicích zamítlo odvolání, které Židovská obec v Praze proti tomuto 
rozhodnutí policie podala. Autor antisemitských článků nazvaných „Pravda natvrdo“, František 
Komorád, tudíž není dál trestně stíhán, ačkoli se na internetu objevily jeho články, v nichž rozvíjel 
teorie o židovské světovládě, přirovnával politiku Státu Izrael k apartheidu a sionismus k holocaustu. 
Důvodem odložení případu byl autorův pokročilý věk a údajné nevědomé zveřejnění textů, které 
svěřil do rukou Ing. Fontánovi, který stránky Pravda Blatná provozoval. Fontán antisemitské texty 
zveřejnil na internetu, jelikož údajně pochopil, že si autor přeje je takto šířit. Komorád toto tvrzení 
popřel.  
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POLITICKÝ VÝVOJ V  ČR  

První přímá volba prezidenta - leden 2013 

66 

 

 

Přestože prezidentská kampaň vrcholila na konci roku 2012, první kolo historicky prvních přímých 
prezidentských voleb se konalo až v lednu 2013. Ve vztahu k veřejně deklarované židovské afiliaci 
kandidáta Jana Fischera se jednalo i o jistý test tolerance společnosti vůči etnicky či nábožensky 
chápané jinakosti. Předvolební kampaň a samotná volba ukázaly, že většinová společnost byla 
nakonec více než na židovský původ J. Fischera citlivá na jeho členství v KSČ před listopadem 1989 či 
na nedostatek charismatu. Současně se ale projevila nedůvěra až nenávist části společnosti ke 
kandidátovi Karlovi Schwarzenbergovi, který byl lživě označován za „cizáka“  s rodinnou vazbou 
k nacistickému Německu.67 Tato národovecká rétorika byla užívána příznivci Miloše Zemana a získala 
oporu i u tehdy odstupujícího prezidenta Václava Klause. 

Dle očekávání kandidatura Jana Fischera vzbudila silný odpor mezi PEX a zároveň latentní 
antisemitismus přítomný v jiném prostředí se mnohdy stal otevřeným. Nejdiskutovanějším aspektem 
Fischerovy kandidatury se v těchto případech stala otázka jeho loajality k ČR. Fischer byl například 
nařčen, že není „pravým“ Čechem, a že tudíž nemůže být dostatečně oddán ČR. Mezi extremisty 
panovalo přesvědčení, že v případě výhry v prezidentské volbě by měl Fischer blíže k politice a 
zájmům Státu Izrael než k politice a zájmům ČR.68  Jan Fischer byl proto nenávistně označován za 
„židobolševika“ a „loutku“ Izraele a USA. Tyto představy souvisejí s fenoménem konspiračních teorií, 
jejichž zastánci věří ve značný vliv Státu Izrael na vnitřní dění v Česku. Osoby židovského původu na 
vysokých postech stejně jako takzvaní sympatizanti sionismu jako Jiří Dientsbier, Miloš Zeman či Karel 
Schwarzenberg z tohoto vlivu mají mít osobní prospěch.69 Takováto obvinění jsou jedním z příkladů 
antisemitismu, které zmiňuje definice FRA. U Karla Schwarzenberga se v rámci konspiračních teorií 
hojně zmiňovala konference Bilderberg.70  
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 Článek, který vyšel poté, co J.  Fischer oznámil svou kandidaturu: 

http://www.radicalboys.com/component/content/article/29-the-cms/973-fischer-na-pracaku-yes-we-can.html 
67

 I Nejvyšší správní soud potvrdil, že lživá kampaň ovlivnila výsledek voleb. Např. 
http://www.ruzovypanter.cz/prezident2013 
68

 Situace kolem Schwarzenbergova vyjádření k Benešovým dekretům, které podle jeho názoru uplatnily princip 
kolektivní viny na odsunutých Němcích, ukazuje, jak stále výbušné je toto téma pro velkou část české 
veřejnosti. 
69

 V tomto kontextu se také často objevuje označení „pravdoláskaři“, jež je hojně užívaným termínem v článcích 
A. B. Bartoše. Bartoš se tématem „izraelských loutek“ v české vrcholné politice zabývá velmi intenzívně. 
70

 Bilderberg (též Konference Bilderberg, Klub Bilderberg nebo Skupina Bilderberg) je označení pro výroční 
uzavřenou konferenci, na kterou bývá pozváno 120 až 150 významných osobností především ze Severní 
Ameriky a západní i střední Evropy. Tradičně tvoří jednu třetinu pozvaných politici a zbylé dvě třetiny osobnosti 

http://www.radicalboys.com/component/content/article/29-the-cms/973-fischer-na-pracaku-yes-we-can.html
http://www.ruzovypanter.cz/prezident2013
http://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_Amerika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_Amerika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1padn%C3%AD_Evropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_Evropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Politika


33. 

V komentářích pod články o Janu Fischerovi se objevovaly i klasické antisemitské výpady týkající se 
jeho „židovské fyziognomie“71. Terčem útoků pravicové scény však nebyl pouze kvůli svému 
židovskému původu, ale i pro opatření proti extremistům, které za jeho vedení učinila v letech 2009– 
2010 úřednická vláda.72 Výraznou postavou z řad pravicových extremistů, která se zapojovala do 
kampaně proti Janu Fischerovi, byl Patrik Vondrák.73  Telefonoval tak např. do pořadu Hyde Park 
České televize a zúčastnil se veřejných debat s Fischerem, v nichž se kandidáta pokoušel veřejně 
konfrontovat. Videa z debat se následně objevovala na webových stránkách PEX.  

Urážlivé výpady v rámci prezidentské kampaně ukázaly na netoleranci a nesnášenlivost, která je v 
části společnosti latentně přítomna. Antisemitské výpady extrémní pravice proti Janu Fischerovi však 
širší společenskou odezvu nenašly. 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

Další volby roku 2013 byly ty do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, v nichž uspěly nové politické 
celky.74 Značný úspěch ve volbách sklidila nová strana Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury, když 
získala 7% podporu voličů. Okamurova strana se do Poslanecké sněmovny dostala na základě výrazné 
populistické rétoriky – imigranti, tzv. „nepřizpůsobiví občané“,75 posílení hlasu „obyčejného“ člověka 
a posílení přímé demokracie byly klíčovými hesly jejich kampaně. Netolerantní a xenofobní názory 
však strana propaguje relativně neagresivní formou. Již název strany však evokuje řecký Zlatý úsvit, 
pravicově extremistickou stranu, jejímž poslancům byla v roce 2013 odebrána imunita76. Další strana 
s názvem Úsvit vzniká v Maďarsku – jedná se politické uskupení, jež zakládají bývalí členové Jobbiku, 
nespokojení s odklonem strany od tvrdé nacionalistické linie.77  

Nárůst počtu stran s podobným ideovým základem (protievropské naladění, uzavřenost, koncentrace 
na řešení lokálních problémů s etnickými či náboženskými menšinami a imigranty) je evropským 
fenoménem. V mnoha zemích Evropy je v zastupitelských orgánech přítomna strana, která anti-
multikulturní národoveckou tematiku vnímá jako jedno ze základních ideologických východisek.78  

Strana Republika, v jejímž čele stojí Michael Babák, exposlanec za Věci veřejné, vznikla koncem roku 
2013 a jedním z jejích programových cílů je zaměření na tzv. nepřizpůsobivé občany. V létě 2013 se 
M. Babák po kritice v médiích omlouval ŽOP za svůj provokativní výrok ohledně ekonomické politiky 

                                                                                                                                                         
z oborů finančnictví, průmyslu, odborů, vzdělání a komunikací. Zakladatelem byl podnikatel David Rockefeller. 
(zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Bilderberg) 
71

 http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Fischer-Zvyseni-DPH-neni-spravne-253113/diskuse?parent=3794328, 

http://www.zvedavec.org/komentare/2013/01/5284-jsem-zid-proto-nevolim-fischera.htm 
72

 Součást boje proti extremismu. V roce 2009 provedl ÚOOZ razii u 24 českých neonacistů – Akci Power. 
73

 Jedna z vůdčích osobností Národního odporu, patří k tvrdému jádru pravicového extremismu v ČR. Je 
bývalým předsedou místní organizace DS Praha a také volebním lídrem kandidátky DSSS. Vondrák je také 
významným zástupcem českých neonacistů v zahraničí. Spolu s Erikem Sedláčkem je iniciátorem a zakladatelem 
občanského sdružení Mladí národní demokraté, které svolalo provokativní demonstraci na výročí Křišťálové 
noci 10. 11. 2007 do ulic pražského Josefova. Na Vondráka byla v rámci Akce Power uvalena vazba za podporu a 
propagaci hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka. Obvodní soud pro Prahu 1 v roce 2012 zprostil 
Vondráka obžaloby, státní zástupkyně se na však na místě odvolala. Soudní řízení dále pokračuje. Záznam jeho 
příspěvku v pořadu Hyde Park: https://www.youtube.com/watch?v=312Pzz3Tnws 
74

 http://www.factum.cz/536_podpora-neparlamentnich-stran-sili  
75

 http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Okamura-bloguje-Opili-Romove-chodi-po-vsi-a-vykrikuji-ze-

nas-rozsekaji-sekerou-312421 
76

 http://www.reuters.com/article/2014/04/02/us-greece-goldendawn-idUSBREA311DI20140402 
77

 https://vasevec.cz/madarsky-usvit-se-inspiruje-reckymi-neonacisty-chce-pro-volby-pristi-rok-sdruzit-sily-

krajni-pravice  
78

 Francie: Národní fronta, Řecko: Zlatý úsvit, Nizozemsko: Strana pro svobodu G. Wilderse, Švýcarsko: SVP Ch. 

Blochera, Maďarsko: Jobbik, Maďarský Úsvit 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Finan%C4%8Dnictv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFmysl
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odbory
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bilderberg
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Fischer-Zvyseni-DPH-neni-spravne-253113/diskuse?parent=3794328
https://www.youtube.com/watch?v=312Pzz3Tnws
http://www.factum.cz/536_podpora-neparlamentnich-stran-sili
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Okamura-bloguje-Opili-Romove-chodi-po-vsi-a-vykrikuji-ze-nas-rozsekaji-sekerou-312421
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Okamura-bloguje-Opili-Romove-chodi-po-vsi-a-vykrikuji-ze-nas-rozsekaji-sekerou-312421
https://vasevec.cz/madarsky-usvit-se-inspiruje-reckymi-neonacisty-chce-pro-volby-pristi-rok-sdruzit-sily-krajni-pravice
https://vasevec.cz/madarsky-usvit-se-inspiruje-reckymi-neonacisty-chce-pro-volby-pristi-rok-sdruzit-sily-krajni-pravice


34. 

ČR („Žádný Žid nebude pro státní kasu horší než Kalousek“). Do budoucna se dá očekávat vznik 
dalších podobných stran, které spojuje negativní postoj k evropskému „Systému“. Je pravděpodobné, 
že se tak bude dít na základě jasně vytyčených ad hoc cílů spojených s konkrétními volbami. Jejich 
životnost a podpora závisní na tom, zda budou schopny kromě negace a uzavřenosti nabídnout i 
pozitivnější agendu. 

Prezident Zeman v Izraeli 

79 

Vlnu antisemitismu pravicových i levicových extremistů rozpoutala na podzim 2013 návštěva 
prezidenta Zemana v Izraeli.  Prezident Zeman se vyjádřil o možnosti v budoucnosti přesunout české 
velvyslanectví do východního Jeruzaléma, čímž na sebe upoutal mezinárodní pozornost. Jeho 
návštěva měla ohlas i u Ligy arabských států, která prezidenta nařkla z porušování mezinárodního 
práva.80 Návštěvu M. Zemana také komentoval A. B. Bartoš. Popisuje prosionistické směřování ČR a 
uvádí, že Česká republika se všemi svými vstřícnými gesty sehrává úlohu pouhého „služebníka“ 
Izraeli.81  Prezident na počátku funkčního období prokázal, že hodlá pokračovat v tradičně přátelských 
vztazích se Státem Izrael.  

Zahraničí  

Napadení a útoky na židovské cíle měly v roce 2013 jinou podobu než klasické teroristické operace 
známých skupin jako právě Hizballah či jejich odnoží. Jednalo se spíše o lokální útoky způsobené 
nesnášenlivostí a specifickou situací v jednotlivých zemích. Vliv na jejich akceleraci měla politická 
situace na Blízkém východě, avšak pouze v zemích s výraznou muslimskou menšinou. V ostatních 
zemích byly původcem incidentů spíše jiné faktory – sociopolitické klima a tradiční vztah společnosti 
k židovské menšině. V Německu a dále směrem na východ zodpovídají za nárůst útoků především 
neonacisté a extrémní pravice. Ve Skandinávii a západní Evropě pak spíše levicoví extremisté a 
islamisté.82 Napadení představitelů komunit,83 střelba na synagogu,84 házení kamenů, zmlácení na 
ulici: to jsou typické podoby útoků z roku 2013. 
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V Evropě došlo k téměř dvojnásobnému meziročnímu nárůstu antisemitských incidentů v Řecku, 
Maďarsku a o třetinu vzrostl počet útoků například v Belgii85. Počet antisemitských útoků v New 
Yorku se za rok 2013 ztrojnásobil.86 Ke snížení naopak došlo ve Francii a Velké Británii. Antisemitské 
verbální projevy mají všude na světě čím dál častěji podobu antisionismu,87 který je zpravidla přijímán 
jako politicky korektní.  

Podle Agentury EU pro základní práva (FRA) došlo v posledních letech k zintenzivnění vnímání 
antisemitismu v EU (tzv. perceived antisemitism). Agentura zveřejnila průzkum o zkušenostech 5847 
Židů z osmi zemí EU s antisemitismem (v Británii, Belgii, Francii, Německu, Itálii, Litvě, Maďarsku a ve 
Švédsku, kde podle odhadů žije 90 procent židů v EU). Dvě třetiny tázaných považují antisemitismus 
za problém, 75 % vyjádřilo názor, že v poslední době se situace zhoršila, více než pětina byla svědkem 
projevu antisemitismu ve formě nadávek nebo napadení. Zpráva upozorňuje na obzvlášť špatnou 
situaci v Maďarsku. Dotazovaní považují za nebezpečný i růst antisemitismu na internetu. Významný 
je také fakt, že většina protižidovských incidentů není hlášena policii. S ohledem na vnímaný nárůst 
antisemitských nálad jak na východě, tak na západě od hranic ČR je na místě situaci bedlivě sledovat 
a včas upozorňovat na negativní jevy, které mohou být do ČR importovány. 
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ZÁVĚR  

 

Rok 2013 byl v ČR do značné míry obdobou vývoje z minulého roku. Počty fyzických útoků, incidentů 
spojených s vyhrožováním či obtěžováním zůstaly na podobné úrovni jako v roce 2012. Pokračuje 
také trend násobného meziročního přírůstku antisemitských příspěvků na internetu. Tyto projevy šíří 
konspirační teorie, klasická antisemitská klišé a současně témata vlastní tzv. novému antisemitismu. 
Textů tohoto charakteru však ve srovnání s rokem 2012 ubylo s ohledem na relativně stálou situaci 
mezi Izraelem a Palestinou. V případě reakcí na válku v Sýrii či na blízkovýchodní konflikt je patrná 
velká podobnost mezi antisemitismem pravicové a levicové extremistické scény.  

Antisemitské projevy v ČR zůstaly i v roce 2013 mimo legitimní společenský a politický diskurz jako 
výsada extremistických, zejména pak pravicových fór. Možným nebezpečím nicméně může být 
posilování ultrakonzervativních a nacionalistických stran a jejich etablování se v politickém středním 
proudu. Tyto strany sice většinou otevřeně antisemitismus nepropagují, ale historicky je zřejmé, že je 
jedním z jejich ideologických východisek. 

Nárůst antisemitských příspěvků na internetu možno považovat za alarmující. Vzhledem k tomu, že 
se vyskytují převážně Facebooku a extremistických webech registrovaných v zahraničí, neexistuje 
efektivní možnost, jak jejich působení zamezit.  Fenoménem na vzestupu je též kyberšikana, 
dotýkající se zatím židovských jedinců. Taková hrozba by se nicméně v budoucnu mohla dotknout i 
židovské komunity, čemuž je třeba se ve spolupráci s ostatními evropskými zeměmi co nejúčinněji 
bránit. 

Skupiny spjaté s pravicových či levicových extremismem v ČR vzhledem ke své velikosti a organizaci 
nepředstavují zásadní hrozbu pro židovskou komunitu. Není však možné vyloučit, že se židovská 
komunita v budoucnu ocitne pod vlivem zahraničněpolitických událostí v hledáčku teroristů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


