Výroční zpráva o projevech antisemitismu
v České republice za rok 2014
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1.

ÚČEL VÝROČNÍ ZPRÁVY O PROJEVECH ANTISEMITISMU V ČESKÉ
REPUBLICE ZA ROK 2014
Výroční zprávu o projevech antisemitismu v České republice za rok 2014 (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 a
společenském klimatu ve vztahu k projevům antisemitismu. Zpráva přináší nejen data
za poslední rok, ale také srovnává evidované projevy antisemitismu 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 má nepřátelskou protižidovskou motivaci, případně že
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.
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
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,
která jsou součástí zprávy, vycházejí z nasbíraných dat.

2.

DEFINICE ANTISEMITISMU
Pro tuto zprávu je určující pracovní definice antisemitismu zveřejněná na webových
stránkách European Union Agency for Fundamental Rights - Agentury 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. FRA sice pracovní definici ze svých stránek v roce 2013 stáhla,
nicméně zpráva se jí nadále řídí, stejně jako 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;

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.

3.

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

4.

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, jehož 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 - 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, 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 a vyobrazení může
být částečně zkreslen vzhledem k možnosti umisťovat je na uzavřené
servery apod.
Antisemitismus na sociální síti Facebook není součástí zprávy, a to
vzhledem k nemožnosti jej monitorovat v dostatečné šíři.

5.

SITUACE V ROCE 2014

5

Fyzické projevy antisemitismu zůstaly v roce 2014 na podobné úrovni jako v předchozích
letech. SB zaznamenalo 5 útoků na majetek a 1 fyzický útok na osobu s antisemitským
motivem (v roce 2013 SB evidovalo 3 útoky na majetek a 1 útok na osobu).
Výrazněji se však meziročně změnily údaje vypovídající o vyhrožování a obtěžování. Bylo
zaznamenáno 28 případů obtěžování a 9 případů vyhrožování (v roce 2013 to bylo 6 případů
obtěžování a 3 případy vyhrožování). Celkový počet těchto incidentů je tedy čtyřikrát vyšší
než loni. Více než polovina těchto případů se odehrála v období od července do září, které
bylo poznamenáno probíhajícím konfliktem na Blízkém východě.
Jejich charakter přitom zůstal obdobný jako v minulých letech: antisemitské dopisy a emaily,
obtěžování před židovskými objekty a verbální napadení. Data, která SB eviduje, se obvykle
značně liší od statistik jiných institucí, například Policejního prezidia, které jako projevy
antisemitismu hodnotí až incidenty považované dle české legislativy za trestné činy. Naproti
tomu SB posuzuje antisemitské incidenty dle výše popsané definice FRA.6 Údaje nasbírané
oběma institucemi za rok 2014 jsou však téměř identické a shodně hovoří o 200% nárůstu
antisemitských skutků. Data z obou zmíněných zdrojů přitom podávají pouze rámcový
přehled o stavu antisemitismu v ČR.
Ve srovnání s rokem 2013 došlo k mírnějšímu nárůstu nenávistných příspěvků na internetu.
Oproti minulým rokům posílil levicový antisemitismus, tzv. nový antisemitismus, který dříve
charakterizoval pouze zanedbatelnou část projevů na webu. V roce 2014 levicový
antisemitismus představoval již třetinu všech evidovaných příspěvků. Tento jev patrně opět
souvisí s válečnou operací Protective Edge v pásmu Gazy z léta 2014. Tímto se ČR pomalu
přibližuje zemím západní Evropy, kde je zdrojem tzv. nového antisemitismu nejčastěji právě
extrémní levice.

5

Fotografie vzkazu pro pražského rabína ze srpna 2014.
Evidenčně statistický systém kriminality spravovaný Policejním prezidiem za rok 2014 evidoval 45 trestných činů
s antisemitskou motivací. To představuje výrazný nárůst oproti letům minulým. V roce 2013 bylo evidováno 15 trestných
činů, meziroční nárůst tak činí 200 %. Většina z těchto činů, 35 skutků, naplňovala § 404 projev sympatií k hnutí směřujícímu
k potlačení práv a svobod člověka, č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
6

6.

Mezi hlavní témata pravicových extremistů opět patřilo popírání holocaustu či relativizace
počtu jeho obětí – tzv. revizionismus. Dalším leitmotivem byly konspirační teorie o židovské
nadvládě, o ovlivňování politiky a kultury. V roce 2014 se teorie spiknutí často zaobíraly
působením Židů na Ukrajině. Extrémní levice a ostatní skupiny se zaměřily především na
situaci na Blízkém východě a jejich projevy byly zpravidla v duchu tzv. nového antisemitismu.

7.

SROVNÁNÍ PROJEVŮ ANTISEMITISMU V LETECH 2008-2014
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POROVNÁNÍ RŮZNÝCH PROJEVŮ ANTISEMITISMU OD ROKU 2008 DO ROKU 2014
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2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fyzické útoky na osobu

1

0

0

1

0

1

1

Fyzické útoky na majetek

2

6

5

5

6

3

5

Vyhrožování

2

1

3

4

0

3

9

Obtěžování

15

4

8

7

10

6

28

Články, weby, obrázky a videa

28

17

31

26

82

156

191

CELKEM

48

28

47

43

98

169

234

Znesvěcení hřbitova v Ruprechticích na Liberecku, květen 2014

8.

SOUPIS ANTISEMITSKÝCH INCIDENTŮ V ROCE 2014
FYZICKÉ ÚTOKY NA OSOBY A MAJETEK

Datum
26. 2.

Popis incidentu
znesvěcení - svastika na Staronové synagoze, Praha

29. 5.

znesvěcení - svastika a nápis Židi do plynu na hřbitově v Ruprechticích, Liberec

24. 7.

znesvěcení - nápis Sieg Heil a svastika na Novém židovském hřbitově, Praha

21. 9.

znesvěcení - antisemitský nápis výkaly na židovském hřbitově v ulici Fibichova, Praha

24. 9.

fyzické napadení člena ŽOP v předvečer Rosh HaShanah, Praha

2014

znesvěcení – antisemitské grafiky na židovském hřbitově, Teplice

VYHROŽOVÁNÍ A OBTĚŽOVÁNÍ

Datum

Popis incidentu

1. 1.

obtěžující email s výhrůžkami adresovaný Židovské obci v Praze

1. 1.

obtěžování u izraelské ambasády

5. 1.

obtěžující dopis adresovaný Židovské obci v Praze

13. 1.

obtěžování v Maiselově ulici v Praze

8. 2.

obtěžování u Staronové synagogy v Praze

18. 2.

obtěžování v Maiselově ulici v Praze

21. 3.

obtěžování na Novém židovském hřbitově

březen 2014 psychická šikana zaměstnance pro židovský původ, Praha
24. 4.

obtěžující email s výhrůžkami adresovaný Židovské obci v Praze

1. 5.

obtěžující email adresovaný Židovské obci v Praze

4. 5.

obtěžující email s výhrůžkami adresovaný Židovské obci v Praze

12. 5.

obtěžování u židovské radnice v Praze

23. 5.

obtěžující email adresovaný Židovské obci v Praze

24. 5.

obtěžující email s výhrůžkami adresovaný Židovské obci v Praze

27. 5.

obtěžující email adresovaný Židovské obci v Praze

3. 7.

obtěžující email adresovaný Židovské obci v Praze

9.

2. 7.

obtěžování v Maiselově ulici v Praze

14.7.

obtěžování v Maiselově ulici v Praze

5. 8.

obtěžování na Novém židovském hřbitově

5. 8.

obtěžující email adresovaný Židovské obci v Praze

4. 8.

obtěžující dopis adresovaný Židovské obci v Praze

25. 8.

obtěžující email s výhrůžkami adresovaný Židovské obci v Praze

26. 8.

obtěžující dopis adresovaný Židovské obci v Praze

9. 9.

obtěžující dopis adresovaný Židovské obci v Praze

18. 9.

obtěžující email adresovaný Židovské obci v Praze

19. 9.

obtěžující dopis adresovaný Židovské obci v Praze

25. 9.

obtěžující email s výhrůžkami adresovaný Židovské obci v Praze

25. 9.

obtěžující email adresovaný Židovské obci v Praze

25. 9.

obtěžující email adresovaný Židovské obci v Praze

25. 9.

obtěžování u Staronové a Jeruzalémské synagogy v Praze

5. 10.

obtěžující email adresovaný Židovské obci v Praze

20. 11.

obtěžující email adresovaný Židovské obci v Praze

20. 11.

obtěžující email s výhrůžkami adresovaný Židovské obci v Praze

20. 11.

obtěžující email s výhrůžkami adresovaný Židovské obci v Praze

11. 12.

obtěžující email s výhrůžkami adresovaný izraelské ambasádě v Praze

12. 12.

obtěžující dopis adresovaný Židovské obci v Praze

18. 12.

obtěžující email adresovaný Židovské obci v Praze

10.

ANTISEMITSKÉ TEXTY, ANTISEMITSKÁ VYOBRAZENÍ A VIDEA 8

Název článku/příspěvku

Odkaz

2. 1.

Vraždili v Praze Židé

http://cechycechum.wordpress.com/2014/01/02/vrazdili-v-praze-zide/

5. 1.

Obejdovy větry

http://cechycechum.wordpress.com/2014/01/05/obejdovy-vetry/#more-1471

8. 1.

Kdo je Žid Goldman, který volá po vyhubení Čechů?

https://cechycechum.wordpress.com/2014/01/08/mozaika-se-sklada-kdo-je-zidgoldmann-ktery-vola-po-vyhubeni-cechu/

12. 1.

V USA nařizují odstraňování křížů. Kvůli židům a
satanistům. V Oklahomě má Boží desatero nahradit
pomník satanovi
Mein Kampf jednou z nejprodávanějších e-knih na
Amazonu

http://stranky-sos.unas.cz/2014/01/V-USA-narizuji-odstranovani-krizu-Kvuli-zidum-asatanistum-V-Oklahome-ma-Bozi-des.html

21. 1.

Nebetyčná drzost Žida Klímy

https://cechycechum.wordpress.com/2014/01/21/nebetycna-drzost-zida-klimy/

24. 1.

Historické události vysvětlující současnost. Spiknutí Židů http://stranky-sos.unas.cz/2014/01/Historicke-udalosti-vysvetlujici-soucasnostneboli Chazarů
Spiknuti-Zidu-neboli-Chazaru.html

26. 1.

Židovské spiknutí. Protokoly sionských mudrců

http://stranky-sos.unas.cz/2014/01/Zidovske-spiknuti-Protokoly-sionskychmudrcu.html

27. 1.

Den památky obětí holokaustu

https://radicalrevival.wordpress.com/2014/01/27/den-pamatky-obeti-holokaustu/

5. 2.

Pan Jandourek už dávno patří do Izraele. Na tom https://cechycechum.wordpress.com/2014/02/05/pan-jandourek-uz-davno-patri-dobychom měli trvat
izraele-na-tom-bychom-meli-trvat/

Datum

16. 1.

8

http://radicalrevival.wordpress.com/2014/01/16/mein-kampf-jednou-znejprodavanejsich-e-knih-na-amazonu/

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.

11.

7. 2.

Který Žid vlastně není obětí antisemitismu?

8. 2.

Bolševickou revoluci v Rusku financovali zednáři, Židé a http://stranky-sos.unas.cz/2014/02/Bolsevickou-revoluci-v-Rusku-financovali-zednariameričtí bankéři. Tady jsou jasné důkazy
Zide-a-americti-bankeri-Tady-jsou-jasne.html

9. 2.

Pět Židů v současné vládě. Kdy se začneme bavit o tom, https://cechycechum.wordpress.com/2014/02/09/pet-zidu-v-soucasne-vlade-kdy-seže si nevládneme sami?
zacneme-bavit-o-tom-ze-si-nevladneme-sami/

16. 2.

Nová ministryně Marksová-Tominová je fanatická https://cechycechum.wordpress.com/2014/02/16/nova-ministryne-marksovaŽidovka
tominova-je-fanaticka-zidovka/

17. 2.

Pozvánka na promítání: Cestovní mapa k apartheidu

http://ism-czech.org/2014/01/08/pozvanka-na-promitani-cestovni-mapa-kapartheidu-utery-14-ledna-od-1900-cafe-v-lese-praha/

25. 2.

Valentina Lyulya: Kdo je ukrajinská opozice?

http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/PrintArticle/3757-valentina-lyulya-kdo-jeukrajinska-opozice-.aspx

4. 3.

Izraelské spojení na ukrajinskou „revoluci“ potvrzeno

http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/3780-izraelske-spojeni-na-ukrajinskourevoluci-potvrzeno.aspx

4. 3.

Stránky obnovy socialismu_SOS: Problém Krymu začal
lákavou nabídkou Židů Moskvě, prozradil expert na
Rusko
Kabalistická produkce ovlivňuje lidi po celém světě. Jak
se tomu mohou bránit křesťané?

http://stranky-sos.unas.cz/2014/03/Problem-Krymu-zacal-lakavou-nabidkou-ZiduMoskve-prozradil-expert-na-Rusko.html

28. 3.

Diskuse o holokaustu v praxi

http://radicalrevival.wordpress.com/2014/03/28/diskuse-o-holokaustu-v-praxi/

5. 4.

Na Židovské obci určuji, kdo může kandidovat za https://cechycechum.wordpress.com/2014/04/05/na-zidovske-obci-urcuji-kdo-muzeSvobodné
kandidovat-za-svobodne/

5. 4.

Může být být židovka
sympatizanta banderovců?

13. 3.

facebookovou

https://radicalrevival.wordpress.com/2014/02/07/ktery-zid-vlastne-neni-obetiantisemitismu/

http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/3807-kabalisticka-produkce-ovlivnujelidi-po-celem-svete-jak-se-tomu-mohou-branit-krestane-.aspx

přítelkyní http://www.hrebenar.eu/2014/04/muze-byt-zidovka-facebookovou-pritelkynisympatizanta-banderovcu/

12.

11. 4.

V Řádu iluminátů se prý satanističtí židé pojí se svými http://stranky-sos.unas.cz/2014/04/V-Radu-iluminatu-se-pry-satanisticti-zide-poji-sesatanskými nežidovskými kolaboranty a svobodnými svymi-satanskymi-nezidovskymi-kolabo.html
zednáři, tvrdí nová kniha

11. 4.

Oběti holocaustového terorismu

http://svobodny-odpor.blogspot.com/2014/04/obeti-holocaustoveho-terorismu.html

12. 4.

Rockefellerové: Svět patří nám

http://svobodny-odpor.blogspot.com/2014/04/rockefellerove-svet-patri-nam.html

14. 4.

Holocaust: Vyposlechněme si obě strany

http://svobodny-odpor.blogspot.com/2014/04/holocaust-vyposlechneme-si-obestrany.html

18. 4.

Diktatura humanity - Holocaust

http://svobodny-odpor.blogspot.com/2014/04/diktatura-humanity-holocaust.html

19. 4.

Vina Židů za bohovraždu Ježíše Krista nesmí být http://stranky-sos.unas.cz/2014/04/Vina-Zidu-za-bohovrazdu-Jezise-Krista-nesmi-bytzlehčována
zlehcovana-Autor-Michal-Kretschmer.html

23. 4.

Příběh Anny
neexistoval

27. 4.

Pravda o Putinovi

http://svobodny-odpor.blogspot.com/2014/04/pravda-o-putinovi.html

30. 4.

John Kerry měl pravdu, Izrael je zemí apartheidu

http://www.hrebenar.eu/2014/04/john-kerry-me-pravdu-izrael-je-zemi-apartheidu/

8. 5.

Podle židů je Panna Marie děvka a Ježíš Kristus http://stranky-sos.unas.cz/2014/05/Podle-zidu-je-Panna-Marie-devka-a-Jezis-Kristussexuálně nevázaný bastard, který se vaří ve výkalech v sexualne-nevazany-bastard-ktery-se-var.html
pekle
Nebuďme tak tvrdí na Židovskou obec
https://radicalrevival.wordpress.com/2014/05/14/nebudme-tak-tvrdi-na-zidovskouobec/

14. 5.
17. 5.

Frankové

dokazuje,

Hamsun, Tolkien, árijství a příroda

že

holocaust http://svobodny-odpor.blogspot.com/2014/04/pribeh-anny-frankove-dokazujeze.html

http://svobodny-odpor.blogspot.cz/2014/05/hamsun-tolkien-arijstvi-priroda.html

13.

18. 5.

Eurovolby ve znamení Kehily? Děkujeme, nechceme

19.5.

Roberta Faurisson – Prominentní falešný židovský http://svobodny-odpor.blogspot.cz/2014/05/robert-faurisson-prominentnisvědek Elie Wiesel
falesny.html

20. 5.

Výpis z četby (5): Osvětimský komplex

21. 5.

21. 5., NE Bruselu: TOP 09 se bojí Národní demokracie. http://www.nebruselu.cz/20140521a.htm
Chce ji zakázat a rozpustit
NE Bruselu – Národní demokracie žádá odvolání Karla http://www.nebruselu.cz/20140522a.htm
Schwarzenberga za jeho skandální přiznání.
Volební prognóza
http://www.cd89.cz/volebni-prognoza

22. 5.
24. 5.

http://www.cd89.cz/eurovolby-ve-znameni-kehily-dejte-pokoj

http://www.cd89.cz/vypis-z-cetby-5-osvetimsky-komplex

25. 5.

EU beztak slouží americkým a izraelským silám. Řízná http://cechycechum.wordpress.com/2014/05/25/eu-beztak-slouzi-americkym-arozhlasová debata s národovcem Bartošem, Johnem, izraelskym-silam-rizna-rozhlasova-debata-s-narodovcem-bartosem-johnem-liskou-aLiškou a dalšími
dalsimi/

27. 5.

Léon Degrelle – Epos: Příběh Waffen SS

http://svobodny-odpor.blogspot.cz/2014/05/leon-degrelle-epos-pribeh-waffenss.html

28. 5.

Není to rasistická židovská organizace v ČR?

https://cechycechum.wordpress.com/2014/05/28/neni-to-rasisticka-zidovskaorganizace-v-cr/

30. 5.

Robert Faurisson: Proti holywoodismu revizionismem

http://svobodny-odpor.blogspot.cz/2014/05/robert-faurisson-protihollywoodismu.html

31. 5.

Nenávidí Adam Benjamin Bartoš židy?

https://cechycechum.wordpress.com/2014/05/31/nenavidi-adam-benjamin-bartoszidy/

31. 5.

Židi do plynu

http://www.cd89.cz/adam-hever-dil-9-zidi-do-plynu

1. 6.

PŘEDNÁŠKY O HOLOCAUSTU – GERMAR RUDOLF

https://cechycechum.wordpress.com/2014/06/01/prednasky-o-holocaustu-germar-

14.

rudolf/
3. 6.
5. 6.

Noční zatýkání I mučení elektřinou stale patří k dětství http://www.blisty.cz/art/73459.html
ve Svaté zemi
Palestinci žádají komplexní bojkot rasistického Izraele
http://tydenikobcanskepravo.parlamentnilisty.cz/2014/06/palestinci-zadajikomplexni-bojkot.html

7. 6.

Sláva a čest hrdinům z Normandie

http://svobodny-odpor.blogspot.com/2014/06/slava-cest-hrdinum-z-normandie.html

8. 6.

Odposlouchávání a odposlouchávací techniky

http://svobodny-odpor.blogspot.com/2014/06/odposlouchavani-odposlouchavacitechniky.html

9. 6.

Židovská obec varuje: počty nežidů nominovaných na http://www.cd89.cz/zidovska-obec-varuje-pocty-nezidu-nominovanych-na-nobelovuNobelovu cenu rapidně vzrostly
cenu-rapidne-vzrostly#more-21751

14. 6.

„Antisemitismus“ v Evropě slábne – navzdory tvrzení http://nassmer.blogspot.cz/2014/06/antisemitismus-v-evrope-slabne-navzdory.html
politiků a některých organizací.
Mark Weber - Světově proslulá kniha pamětníka http://svobodny-odpor.blogspot.com/2014/06/mark-weber-svetove-proslulaholocaustu odhalena jako podvod
kniha.html

14. 6.
15. 6.

Petr Kalinovský: Bombardování Holocaustem: 68,9 % https://cechycechum.wordpress.com/2014/06/15/petr-kalinovsky-bombardovanizasažení
holocaustem-689-zasazeni/

16. 6.

Za tři unesené Izrael vraždil Palestince a bombardoval http://www.hrebenar.eu/2014/06/za-tri-unesene-izrael-vrazdil-palestince-aGhazu
bombardoval-ghazu/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=za-triunesene-izrael-vrazdil-palestince-a-bombardoval-ghazu

17. 6.

James Petras: High-tech + "lůza planety" = nový http://www.ksm.cz/nazory-polemika/james-petras-high-tech-luza-planety-novymocenský blok
mocensky-blok.html

18. 6.

Vandas je Židům ukradený, DSSS je mrtvá. Burcují proti http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/4090-vandas-je-zidum-ukradeny-dsss-jeBartošovi. Právem?
mrtva-burcuji-proti-bartosovi-pravem-.aspx

15.

18. 6.

Židovský plán nejen pro Blízký východ

https://radicalrevival.wordpress.com/2014/06/18/zidovsky-plan-nejen-pro-blizkyvychod/

18. 6.

Co vy na to, pane Žid? (1): Šéf exekutorů

http://www.cd89.cz/co-vy-na-to-pane-zid-1-sef-exekutoru

18. 6.

Nejzažidovanější český film všech dob

http://www.cd89.cz/nejzazidovanejsi-cesky-film-vsech-dob#more-21886

21. 6.

ISM: Bojkot Dnů Jeruzaléma – izraelská a palestinská http://ism-czech.org/2014/06/21/dny-jerualema-v-praze-izraelska-a-palestinskareakce
reakce/

21. 6.

Prohnilý Západ na pranýři. Recenze knihy Michaela http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/4099-prohnily-zapad-na-pranyriWinklera
recenze-knihy-michaela-winklera.aspx

23. 6.

Pozvánka na workshop: „Kulturní a akademický bojkot http://ism-czech.org/2014/06/23/pozvanka-na-workshop-kulturni-a-akademickyIzraele – úvod do problematiky“, pondělí 23. června od bojkot-izraele-uvod-do-problematiky-pondeli-23-cervna-od-1900-klubovna-generala19:00, Klubovna (Generála Píky, Praha 6)
piky-praha-6/#more-5706

24. 6.

Židia kabbalistickým rituálom zoslali kliatbu na jedného https://cechycechum.wordpress.com/2014/06/24/zidia-kabbalistickym-ritualomz ukrajinských oligarchov
zoslali-kliatbu-na-jedneho-z-ukrajinskych-oligarchov/

25. 6.

Odpověď izraelskému ambasadorovi v ČR

http://ism-czech.org/2014/06/25/odpoved-izraelskemu-ambasadorovi-v-cr/

29. 6.

Mise 2016: zničit antisemitismus

https://cechycechum.wordpress.com/2014/06/29/mise-2016-znicit-antisemitismus/

1. 7.

Světu je z Izraele a jeho šíleností zle

http://zvedavec.org/komentare/2014/07/6042-svetu-je-z-izraele-a-jeho-silenostizle.htm

1. 7.

Údery zednářským kladivem

http://www.monarchista.cz/nazory/politicke-komentare/639-udery-zednarskymkladivem

1. 7.

Izraelský
vládný
politik
vyjadreniami, masmédiá mlčia

šokuje

rasistickými http://afinabul.blog.cz/1407/izraelsky-vladny-politik-sokuje-rasistickymi-vyjadreniamimasmedia-mlcia

16.

6. 7.

Kolik lidí vlastně zemřelo v Osvětimi?

7. 7.

Svjatoslav porazil Chazarský kaganát. A co současný http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/4142-zapomenute-vyroci-svjatoslavchazar Porošenko?
porazil-chazarsky-kaganat-a-co-soucasny-chazar-porosenko-.aspx

7. 7.

Židé a sionisté hlavní pákou zrodu ČSR

http://www.svobodnyodpor.info/2014/07/zide-sioniste-hlavni-pakou-zrodu-csr.htm

9. 7.

Izraelská jatka v Gaze pokračují

http://www.halonoviny.cz/articles/view/25881575

9. 7.

Pravda není lež, hlásání pravdy není antisemitismus

http://hedvicek.blog.cz/1407/pravda-neni-lez-hlasani-pravdy-neni-antisemitismus

11. 7.

Veterán izraelskej kontrarozviedky Šabak: kolomijskij http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/4150-veteran-izraelskej-kontrarozviedkypripravuje na Ukrajine novú zasľubenú zem
sabak-kolomojskij-pripravuje-na-ukrajine-novu-zaslubenu-zem.aspx

11. 7.

Izraelská zákonodárkyně
Palestinců…

11. 7.
11. 7.

Izrael se octl pod tlakem z USA, aby zastavil své http://www.blisty.cz/art/73885.html
vraždění Palestinců
Abbás: Izrael páchá genocidu
http://www.halonoviny.cz/articles/view/25814862

12. 7.

Skutečný příběh Gazy, který Izraelci neříkají

http://www.zvedavec.org/komentare/2014/07/6057-skutecny-pribeh-gazy-kteryizraelci-nerikaji.htm

13. 7.

Sionismus v Izraeli opět zavraždil stovky Palestinců

http://www.hrebenar.eu/2014/07/sionismus-v-izraeli-opet-zavrazdil-stovkypalestincu/

14. 7.

Izrael by měl být vymazán z mapy světa!

http://ozuch.blog.idnes.cz/c/417531/Izrael-by-mel-byt-vymazan-z-mapy-sveta.html

14. 7.

Izrael bombarduje Gazu, bourá domy, zabíjí - a říká http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/izrael-bombarduje-gazu-boura-domy-rikatomu obrana - součást vyšetřování zmizení tří nezletilců tomu-obrana-soucast-vysetrovani-tri-zmizelych-nezletilc

vyzývá

http://www.svobodnyodpor.info/2014/07/kolik-lidi-vlastne-zemrelo-v-osvetimi.html

ke

genocidě http://www.zvedavec.org/komentare/2014/07/6055-izraelska-zakonodarkynevyzyva-ke-genocide-palestincu.htm

17.

14. 7.

Jednou větou: Izrael vs. Hamas, Kuttelwascher vs. http://www.cd89.cz/jednou-vetou-izrael-vs-hamas-kuttelwascher-vs-neonacci
neonácci

15. 7.

V zákulisí syčí plyn

http://afinabul.blog.cz/1407/v-zakulisi-syci-plyn

15. 7.

Demonstrace v Praze volala po světě bez apartheidu

http://www.hrebenar.eu/2014/07/propalestinska-demonstrace-v-praze-volala-posvete-bez-apartheidu/

15. 7.

Šest milionů tady, šest milionů tam, šest milionů, kam http://www.hrebenar.eu/2014/07/propalestinska-demonstrace-v-praze-volala-pose podívám
svete-bez-apartheidu/

17. 7.

Masakr palestinského lidu musí ihned skončit!

http://www.ksm.cz/ze-zahranici/masakr-palestinskeho-lidu-musi-ihned-skoncit.html

17. 7.

Žid podle Talmudu

http://www.sunna.cz/index.php?menu=fatwabanka&page=1&fatwa_id=954&o954=1

20. 7.

Potvrzeno: Lidovky se přejmenují na Libidovky

http://www.cd89.cz/potvrzeno-lidovky-se-prejmenuji-na-libidovky#more-22892

21. 7.

Zas✡
✡aní „Rusáci“! (Nebo někdo jiný?)

http://www.cd89.cz/zasrani-rusaci-nebo-nekdo-jiny

21. 7.

Izrael masakruje civilisty v Gaze

http://www.halonoviny.cz/articles/view/26269283

22. 7.

NE Bruselu – Národní demokracie odsuzuje izraelskou http://www.nebruselu.cz/20140722b.htm
agresi a žádá přehodnocení postoje ČR k židovskému
státu
O vulgárním cynismu České televize a dalších http://www.blisty.cz/art/74031.html
záležitostech
ČR má nového velvyslance USA (jak jinak, než Žida)
http://www.cd89.cz/cr-ma-dalsiho-velvyslance-usa-jak-jinak-nez-zida

23. 7.
23. 7.
24. 7.

Prohlášení komunistických organizací mládeže o nové http://www.ksm.cz/dokumenty/prohlaseni-komunistickych-organizaci-mladeze-oizraelské genocidě vůči palestinskému lidu
nove-izraelske-genocide-vuci-palestinskemu-lidu.html

18.

24. 7.

Totalita vs demokracie – Kde žijeme my?

http://www.svobodnyodpor.info/2014/07/totalita-vs-demokracie-kde-zijememy.html

24. 7.

Agresor se staví do role oběti

http://www.halonoviny.cz/articles/view/26379586

25. 7.

Mf Dnes 25. 7. 2014. Obsah Židů: 45 %

http://www.cd89.cz/mf-dnes-obsah-zidu-45

25. 7.

Výročí smrti Dr. Williama Luthera Pierce

http://www.svobodnyodpor.info/2014/07/vyroci-smrti-dr-williama-lutherapierce.html

25. 7.

Izrael a demokracie? Směšná představa

http://cemper.blog.idnes.cz/c/419020/Izrael-a-demokracie-Smesna-predstava.html

26.7.

Poslanci ČR utužili víru ve válčícím Izraeli

http://www.cd89.cz/zidovsti-poslanci-cr-utuzili-viru-ve-valcicim-izraeli

26. 7.

Už 25 let jsme židovskou kolonií (a o našem českém http://www.parlamentnilisty.cz/profily/Ing-Ludek-Toman-46968/clanek/Uz-25-letúpadku)
jsme-zidovskou-kolonii-a-o-nasem-ceskem-upadku-34062

27. 7.

Svobodný odpor: Rabín o Gojimech (nežidech) – část http://www.svobodnyodpor.info/2014/07/rabin-o-gojimech-nezidech-cast-prvni.html
první
Hunští Chazaři zabíjejí Židy v Palestině!
http://tydenikobcanskepravo.parlamentnilisty.cz/2014/08/hunsti-chazari-zabijejizidy-v-palestine.html

28. 7.
29. 7.

Dějiny židovského národa byly
vyhovovaly požadavkům sionismu

vymyšleny,

30. 7.

Izrael stupňuje vraždění v Pásmu Gazy

31. 7.

Tajné archivy odhalují, jak Rusové vítali Němce

1. 8.

Zločin (Izrael) a trest (Rusko)

aby http://stranky-sos.unas.cz/2014/07/Dejiny-zidovskeho-naroda-byly-vymysleny-abyvyhovovaly-pozadavkum-sionismu-Vaclav-Ho.html
http://www.halonoviny.cz/articles/view/26794700
http://www.svobodnyodpor.info/2014/07/tajne-archivy-odhaluji-jak-rusove.html
http://www.zvedavec.org/komentare/2014/08/6084-zlocin-izrael-a-trest-rusko.htm

19.

4. 8.

Místopředseda
Knessetu
koncentračních táborů v Gaze

požaduje

zřízení http://www.hrebenar.eu/2014/08/mistopredseda-knessetu-pozaduje-zrizenikoncentracnich-taboru-v-gaze/

4. 8.

Rabín o Gojimech (nežidech) – část druhá

http://svobodny-odpor.blogspot.com/2014/08/rabin-o-gojimech-nezidech-castdruha.html

7. 8.

Natočili snad Židé antisemitský vtipník?

http://www.cd89.cz/natocili-snad-zide-antisemitsky-vtipnik#more-23678

8. 8.

Jak se Hitler vzepřel bankéřům

http://svobodny-odpor.blogspot.com/2014/08/jak-se-hitler-vzeprel-bankerum.html

10. 8.

„Mezi exekutory je zažidováno víc než mezi lichváři“

http://www.cd89.cz/mezi-exekutory-je-zazidovano-vic-nez-mezi-lichvari#more-23788

12. 8.

Izrael jako lidské štíty používá také palestinské děti

http://www.hrebenar.eu/2014/08/izrael-jako-lidske-stity-pouziva-take-palestinskedeti/

13. 8.

Izrael prohrál válku

http://ism-czech.org/2014/08/13/martin-hekrdla-izrael-prohral-valku/

17. 8.

Nizozemec vrátil židovské ocenění

http://www.halonoviny.cz/articles/view/27634523

18. 8.

Ničenie v Gaze

http://afinabul.blog.cz/1408/nicenie-v-gaze

19. 8.

Proč nemilujeme Izrael

http://hlas.delnickamladez.cz/proc-nemilujeme-izrael

21. 8.

Haifi: „Islámský stát“ dílem sionistů

http://www.cd89.cz/haifi-islamsky-stat-dilem-sionistu#more-23915

21. 8.

Další vraždění štve i Radu bezpečnosti

http://www.halonoviny.cz/articles/view/27967823

22. 8.

"Krestania" zase robia sionistom "křoví"

http://afinabul.blog.cz/1408/krestania-zase-robia-sionistom-krovi

22. 8.

Alfred Rosenberg – Spojené státy evropské?

https://radicalrevival.wordpress.com/2014/08/22/alfred-rosenberg-spojene-statyevropske/

20.

23. 8.

ISM vítá nového vrchního pražského rabína

http://ism-czech.org/2014/08/23/ism-vita-noveho-vrchniho-prazskeho-rabina/#more6495

23. 8.

Al Kájda je mrtva, ať žije ISIS (a Mosad)

http://news.e-republika.cz/article2757-Al-Kajda-je-mrtva-a-ije-ISIS-a-Mosad

23. 8.

x- Поехали! -x

http://afinabul.blog.cz/1408/poehali-a

24. 8.

Praha získala v osobě nejvyššího rabina, Davida Petery, http://www.hrebenar.eu/2014/08/praha-ziskala-v-osobe-nejvyssiho-rabina-davidadalšího zastánce sionismu
petery-dalsiho-obhajce-sionismu/

25. 8.

Beseda politického pozorovatele Anatolia Stepanova s http://afinabul.blog.cz/1408/beseda-politickeho-pozorovatele-anatolia-stepanova-shistorikem a publicistou Michailem Nazarovem
historikem-a-publicistou-michailem-nazarovem

26. 8.

Jak je to vlastně s lidskostí Palestinců

http://www.blisty.cz/art/74449.html

27. 8.

Příměří v Gaze Palestinci oslavují

http://www.halonoviny.cz/articles/view/28304916

29. 8.

Antisemitští Židé aneb 100 let války proti Německu

http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/14248-antisemitsti-zide-aneb-100-letvalky-proti-nemecku.aspx

29. 8.

Šlomo Sand: Konec židovských mýtů

http://ism-czech.org/2014/08/29/slomo-sand-konec-zidovskych-mytu/

30. 8.

Komentář ke dvěma nedávným rozhovorům: izraelský http://ism-czech.org/2014/08/29/komentar-ke-dvema-nedavnym-rozhovorumhistorik Šlomo Sand a předseda FŽO Petr Papoušek
izraelsky-historik-slomo-sand-a-predseda-fzo-petr-papousek/

1. 9.

Smutné výročí

2. 9.

Odnož Al-Káidy operuje u izraelských hranic

http://www.blisty.cz/art/74531.html

3. 9.

Pravda o britskej pro-Izraelskej loby

http://afinabul.blog.cz/1409/pravda-o-britskej-pro-izraelskej-loby

http://www.svobodnyodpor.info/2014/09/smutne-vyroci.html

21.

13. 9.

Kristína Royová: Židia, keď vypukla tá ukrutná vojna, od http://afinabul.blog.cz/1409/kristina-royova-zidia-ked-vypukla-ta-ukrutna-vojna-odradosti kričali: „Nech žije vojna!“
radosti-kricali-nech-zije-vojna

15. 9.

Seznam za milion. Bartošových 300 Židů trnem v oku

http://www.cd89.cz/seznam-za-milion-bartosovych-300-zidu-trnem-v-oku#more24096

18. 9.

Šlápněme sionistům na jejich zkrvavené pracky

http://www.svobodnyodpor.info/2014/09/slapneme-sionistum-na-jejichzkrvavene.html

19. 9.

Bulharský publicista: Děkuji Novému Rusku za hrdinství!

http://afinabul.blog.cz/1409/bulharsky-publicista-dekuji-novemu-rusku-za-hrdinstvi

19. 9.

V KYJEVE SA FORMUJE ŽIDOVSKÝ BATALIÓN

http://afinabul.blog.cz/1409/v-kyjeve-sa-formuje-zidovsky-batalion

24. 9.

USA podnikly letecký nálet na Sýrii

http://www.svobodnyodpor.info/2014/09/usa-podnikly-letecky-nalet-na-syrii.html

27. 9.

Židé v Řecku zakázali "popírání holocaustu"

http://www.svobodnyodpor.info/2014/09/zide-v-recku-zakazali-popirani_92.html

28. 9.

Bagatelizace vražd jihoafrických bělochů

http://www.svobodnyodpor.info/2014/09/bagatelizace-vrazd-jihoafrickychbelochu.html

29. 9.

Cenzura „vo h*vně“ aneb Když svazačky bojují s http://www.cd89.cz/cenzura-o-hovne-aneb-kdyz-svazacky-bojuji-s-virtualnimivirtuálními přízraky
prizraky

1. 10.

Proti sionismu je třeba bojovat stejně jako proti http://www.hrebenar.eu/2014/10/proti-sionismu-je-treba-bojovat-stejne-jako-protineonacismu
neonacismu/

1. 10.

My depilovaní vědci versus oni zarostlí sebevrazi aneb http://www.cd89.cz/my-depilovani-vedci-versus-oni-zarostli-sebevrazi-aneb-oO humorných srovnáních
humornych-srovnanich

7. 10.

Sávitrí Déví – Národní socialismus a antisemitismus

http://radicalrevival.wordpress.com/2014/10/07/savitri-devi-narodni-socialismus-aantisemitismus/

12. 10.

Velitel Matt Koehl zemřel

https://radicalrevival.wordpress.com/2014/10/12/velitel-matt-koehl-zemrel/

22.

16. 10.

Gesindel Üx burcuje národní písní

http://www.cd89.cz/gesindel-ux-burcuje-narodni-pisni

17. 10.

Udavačský pamflet „socioložky“ Tydlitátové „eantisemitismus“ vypovídá více než o tzv. antisemitech
spíše o jeho autorce. Kdo se snaží zardousit svobodu
slova?
Sávitrí Déví – Matt Koehl

http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/14345-udavacsky-pamflet-sociolozkytydlitatove-e-antisemitismus-vypovida-vice-nez-o-tzv-antisemitech-spise-o-jehoautorce-kdo-se-snazi-zardousit-svobodu-slova-.aspx

18. 10.
18. 10.

http://radicalrevival.wordpress.com/2014/10/18/savitri-devi-matt-koehl/

18. 10.

Americký velvyslanec (✡
✡) zakázal Maďarům vstup do http://www.cd89.cz/americky-velvyslanec-zakazal-madarum-cestovat-do-usa
USA
Téma: Novodobý hollywoodský blacklist
http://www.moviezone.cz/clanek/27606-tema-novodoby-hollywoodsky-blacklist/

18. 10.

Jeden z těchto mužů

http://www.cd89.cz/jeden-z-techto-muzu

19. 10.

Vyhledávací dotazy

http://www.cd89.cz/vyhledavaci-dotazy

19. 10.

Carolyn Yeager – Ženy a národní socialismus

http://svobodny-odpor.blogspot.com/2014/10/carolyn-yeager-zeny-narodnisocialismus.html

20. 10.

Plavecký bazén v koncentračním táboře Auschwitz I

http://svobodny-odpor.blogspot.com/2014/10/plavecky-bazen-v-koncentracnimtabore.html

22. 10.

„Jsou exekutoři židé ?“

http://www.cd89.cz/jsou-exekutori-zide

22. 10.

Islám z pohledu nacionálního socialismu

http://svobodny-odpor.blogspot.com/2014/10/islam-z-pohledu-nacionalnihosocialismu.html

25. 10.

Sávitrí Déví – SS: Rytíři nové víry

http://radicalrevival.wordpress.com/2014/10/25/savitri-devi-ss-rytiri-noveviry/#more-5252

31. 10.

Svobodný odpor: Alois Kříž - Co víte o Židech?

http://svobodny-odpor.blogspot.com/2014/10/alois-kriz-co-vite-o-zidech.html

23.

21. 11.

Der Kasparov

27. 11.

Náš směr: Praotec Žid a rozsévači germánské krve v http://nassmer.blogspot.cz/2014/11/praotec-zid-rozsevaci-germanske-krve-v.html
Čechách
Otevřený dopis premiéru Sobotkovi ve věci nedávné http://ism-czech.org/2014/11/28/otevreny-dopis-premieru-sobotkovi-ve-vecivládní návštěvy Izraele
nedavne-vladni-navstevy-izraele/

28. 11.

http://www.cd89.cz/der-kasparov

30. 11.

Protokoly sionských mudrců

http://www.svobodnyodpor.info/2014/11/protokoly-sionskych-mudrcu.html

7. 12.

Kosher Stream

http://afinabul.blog.cz/1412/kosher-stream

9. 12.

The Majdenek Gas Chamber Myth

https://radicalrevival.wordpress.com/2014/12/09/the-majdanek-gas-chamber-myth/

10. 12.

Trestné izraelské demolice domů

http://www.zvedavec.org/komentare/2014/12/6257-trestne-izraelske-demolicedomu.htm

15. 12.

Židovský holocaust a Nový světový řád

http://svobodny-odpor.blogspot.com/2014/12/zidovsky-holocaust-novy-svetovyrad.html

16. 12.

Rebe SidoN volá po válce mezi Izraelem a Palestinou

http://www.cd89.cz/rebe-sidon-vola-po-valce-mezi-izraelem-a-palestinou

16. 12.

Ruský šváb Zeman je blbost. Jedovatý žid Schapiro ne

http://www.cd89.cz/rusky-svab-zeman-je-blbost-jedovaty-zid-schapiro-ne

17. 12.

Nový občanský zákoník: optimalizován pro židovinu

http://www.cd89.cz/obcansky-zakonik-optimalizovan-pro-zidovinu

24. 12.

Rodiště Ježíše, bájný Betlém, je sužováno segregační zdí http://www.hrebenar.eu/2014/12/rodiste-jezise-bajny-betlem-je-suzovanoapartheidu
segregacni-zdi-apartheidu/

28. 12.

Norský chirurg sdělil pravdu o situaci v Gaze a dostal do http://www.hrebenar.eu/2014/12/norsky-chirurg-sdelil-pravdu-o-situaci-v-gaze-aní zákaz vstupu
dostal-do-ni-zakaz-vstupu/

24.

30. 12.

Změňte vládu a pošlete všechny ty Turky, Araby a http://stranky-sos.unas.cz/2014/12/Zmente-vladu-a-poslete-vsechny-ty-Turky-Arabyčernochy zpátky k nim domu. Evropa vám bude jednou a-cernochy-zpatky-k-nim-domu-Evropa-vam-bude.html
vděčná! Židé označují odpůrce islámu za neonacisty
VIDEA

Datum

Název videa

Odkaz

9. 5.

Svobodný odpor: Dr. William Luther Pierce - Proč jsou
Židé nenáviděni

http://www.youtube.com/watch?v=Jc2r2iK_bgU

26. 5.

Svobodný odpor: Video: Švindlerův seznam (SK titulky)

http://www.youtube.com/watch?v=9OOkoTHiS5I

8. 6.

The Treblinka Archaeology Hoax

https://radicalrevival.wordpress.com/2014/06/08/the-treblinka-archaeology-hoax/

26.7.

Svobodný odpor: Video: První soud s Ernstem Zündelem

http://www.dailymotion.com/TheOneWord

12. 8.

David Duke - Hrubé rasistické pokrytectví Izraele a
světového sionismu

http://svobodny-odpor.blogspot.com/2014/08/video-david-duke-hruberasisticke.html

30. 10.

Video: Free Palestine - Support from the Czech Republic
2014

http://www.youtube.com/watch?v=OYUwopA3F9k

25.

OBRÁZKY

Datum

Název

Odkaz

26. 2.

Nejsem jako katolíci. Onikáme.

http://www.cd89.cz/headery-obrazky-ze-zahlavi

24. 5.

Naše volební prognóza

http://www.cd89.cz/volebni-prognoza

31. 5.

Adam Hever (Díl 9.): ‘Židi do plynu’

http://www.cd89.cz/adam-hever-dil-9-zidi-do-plynu

29. 6.

Zatkněte ho!

http://www.cd89.cz/zatknete-ho-nevi-jake-to-je-byt-zid

22. 7.

Portrét dnešní doby #1: Věra Tydlitátová

http://www.cd89.cz/portret-dnesni-doby-1-vera-tydlitatova

25. 9.

I dlažba má svůj názor

http://radicalrevival.wordpress.com/2014/09/25/i-dlazba-ma-svuj-nazor/

4. 11.

Fico zavádí bezplatné vlaky

http://www.cd89.cz/fico-zavadi-bezplatne-vlaky

23. 11.

Jude Kalousek aneb Skutečná tvář proizraelských
demonstrací

http://www.cd89.cz/wp-content/uploads/2014/11/demonstrace-2.jpg

26.

VÝVOJ PROJEVŮ ANTISEMITISMU V PRŮBĚHU ROKU 2014

27.

VYHODNOCENÍ A ZÁVĚRY

9

V předchozích letech výroční zpráva upozorňovala především na narůstající antisemitismus v
kyberprostoru. Násobný skokový nárůst v roce 2014 však nastal především u incidentů, jako
je obtěžování, vyhrožování a fyzické útoky. V případě těchto skutků došlo k 200% nárůstu.10
V roce 2013 bylo zaznamenáno 13 takových skutků, v roce 2014 již 43. Podle SB souvisel
nárůst počtu podobných incidentů s eskalací blízkovýchodního konfliktu. U většiny těchto
incidentů nebylo možné pachatele identifikovat. Ostatní skutky byly páchány nejčastěji
jedinci, u nichž nebylo možné prokázat inklinaci k pravicovým ani levicovým extremistickým
skupinám, což poukazuje na fakt, že antisemitské sentimenty nejsou výsadou
extremistických hnutí, ale sdílejí je i jednotlivci bez podobného názorového ukotvení.
Virtuální antisemitismus v roce 2014 narostl, již však ne dvojnásobně jako tomu bylo
v předchozím sledovaném roce. Nárůst antisemitismu online pokračoval o něco mírnějším
tempem než loni, počet evidovaných příspěvků meziročně vzrostl o 22 %. Projevy
antisemitismu na internetu nejčastěji sloužily k šíření konspiračních teorií o židovské
světovládě a klasických antisemitských stereotypů vlastních tzv. novému antisemitismu.
Textů tohoto charakteru, jež jsou šířeny převážně zástupci extrémní levice, ve srovnání
s rokem 2013 přibylo, a to s ohledem na eskalaci izraelsko-palestinského konfliktu. V případě
reakcí na blízkovýchodní konflikt je opět patrná podobnost rétoriky mezi antisemitismem
pravicové a levicové extremistické scény.
Převážná většina zaznamenaných příspěvků byla zachycena na extremistických webech
registrovaných v zahraničí, u nichž je obtížné docílit jakéhokoli postihu či blokace stránek,
a na Facebooku (projevy na této sociální síti však nejsou součástí čísel uvedených v této
zprávě). Tím, že v roce 2014 vzrostl celkový podíl projevů tzv. nového antisemitismu,
nezůstaly antisemitské projevy v ČR výsadou extremistických webů tak jako v předchozích
letech. Společensky přijímanější antisionismus totiž častěji pronikal i do politického diskurzu
a na weby, které s extremistickými skupinami přímo nesouvisejí.11

9

Znesvěcení na Novém židovském hřbitově v Praze, červenec 2014.
Podobná čísla, avšak na základě jiné metodologie monitorování, uvádí statistika Policejního prezidia - viz výše.
11 Například Britské listy či Parlamentní listy.
10

28.

Pravicový extremismus
Na pravicové extremistické scéně v roce 2014 podle SB nedošlo v porovnání s rokem 2013 ke
změnám formy projevů antisemitismu. Nadále platí, že svou nenávist vůči Židům pravicoví
extremisté (dále jen „PEX“) vyjadřují ve většině formou článků na webových stránkách.
Články se zaměřují na popírání holocaustu, revizionismus a konspirační teorie. SB
nezaznamenalo významnější reakce PEX na izraelskou operaci Protective Edge ani na
společné zasedání vlád České republiky a Státu Izrael ke konci roku 2014.
Zásadním tématem se pro PEX u nás i v Evropě stali muslimští imigranti. Ve vztahu muslimů
a Židů Svobodný odpor12 však zastává postoj „nepřítel mého nepřítele je můj nepřítel“.
Podle Svobodného odporu muslimové do Evropy nepatří, jejich místem k životu je Blízký
východ, který jim berou sionisté. Příliv imigrantů z muslimských zemí tedy podle Svobodného
odporu pramení z aktivit sionistů-Židů. Židé jsou tak společným nepřítelem číslo jedna.13
Tento postoj ukazuje, že i přes nárůst islamofobní tematiky se ideologie nijak nemění
a zůstává věrná původním myšlenkám nacionálního socialismu a v postoji vůči Státu Izrael se
navíc rozšiřuje o nový antisemitismus.
Dle výroční zprávy Ministerstva vnitra v roce 2014 ubylo demonstrací a dalších veřejných akcí
pořádaných pravicovými extremisty.14 Tradiční prvomájový pochod proběhl v Ústí nad
Labem, které již delší dobu sužuje sociální napětí. Na akci se sjelo asi 400 aktivistů. Jedná se
o poměrně vysokou účast v porovnání s jinými akcemi PEX. Na akci kromě předsedy Dělnické
strany sociální spravedlnosti (dále jen „DSSS“) Vandase vystoupili hosté z Německa
a Itálie. Kontakty s ultranacionalistickými organizacemi ze zahraničí navazuje zejména
Dělnická mládež (dále jen „DM“). V loňském roce se DM podařilo spolupracovat nejen
s tradičním německým spojencem Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD), ale
také s italskou Blocco Studentesco nebo British National Party.15 Tyto kontakty přidávají DM
na prestiži a profesionalitě. Tato nově se utvářející image moderní organizace na evropské
úrovni může být využita k náboru nových členů a sympatizantů.
Na začátku roku 2014 byla založena nová politická strana Ne Bruselu-Národní demokracie
(dále jen „ND“).16 Jejím předsedou byl zvolen Adam B. Bartoš. Strana se označuje za
vlasteneckou a hlásí se k anticko-křesťanské kultuře. Hlavním cílem je odchod ČR z Evropské
unie. Stranická základna je velmi kontroverzní. Mnoho členů se rekrutovalo z různých hnutí
spojených s extrémně pravicovou ideologií. Za stranu měl například kandidovat Patrik
Vondrák,17 který byl v minulosti souzen za propagaci neonacismu18 a spolu s Erikem
Sedláčkem byl oznamovatelem průvodu skrze Josefov v den výročí Křišťálové noci v roce
2007.19
ND na sebe během roku 2014 výrazně upozornila dvakrát. V předvolební kampani musel být
Českou televizí (dále jen „ČT“) stažen její předvolební spot. ČT rozhodla o nevhodnosti
12

Webová stránka Svobodný odpor je platformou sdružující články vydané vlastní redakcí a články z dalších webů s
nacionálněsociální tematikou.
13 http://svobodny-odpor.blogspot.com/2014/10/islam-z-pohledu-nacionalniho-socialismu.html
14 http://www.mvcr.cz/clanek/ctvrtletni-zpravy-o-extremismu-odboru-bezpecnostni-politiky-mv.aspx
15 http://www.delnickamladez.cz/prvni-maj-v-usti-jasne-odmitl-euro
16http://www.nebruselu.cz/onas.htm
17 http://www.nebruselu.cz/20140405a.htm
18 http://praha.idnes.cz/propagace-neonacismu-055-/praha-zpravy.aspx?c=A121017_134942_praha-zpravy_zep
19 http://www.antifa.cz/content/patrik-vondrak-cesky-forrest-gump
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obsahu a na základě tohoto rozhodnutí spot nadále nevysílala.20 Jeho obsah byl vyhodnocen
jako antisionistický, a tedy antisemitský. Mainstreamová média se po incidentu začala
věnovat také obsahu webových stránek A. B. Bartoše. V článku, který o něm vydal magazín
Týden, se od jeho současných postojů distancoval i Václav Klaus.21 V červenci 2014 ND
vstoupila spolu s DSSS do volební platformy nazvané Národní kongres.22 Po neúspěchu v
komunálních volbách na podzim 2014 platforma přijala ještě další tři strany. Ve společném
prohlášení uvedli, že je ČR loutkou Bruselu, Washingtonu a Tel Avivu.23
Levicový extremismus

Levicoví extremisté se v uplynulém roce věnovali především zahraniční politice Izraele
a vojenské operaci Protective Edge v pásmu Gazy, kterou označovali za masakr a genocidu
srovnávanou s šoa za druhé světové války. V reakci na operaci Protective Edge proběhly
v červenci a srpnu v centru Prahy tři propalestinské demonstrace organizované Sdružením
přátel Palestiny a Mezinárodním hnutím solidarity.24 Mezi účastníky byli i členové organizací,
které dlouhodobě upozorňují na porušování lidských práv obyvatel Gazy. Nicméně mezi
hesly, která při demonstracích a následných pochodech zazněla, byla i hesla antisemitská.
Výhradně se jednalo o výroky tzv. nového antisemitismu používající dvojitý standard při
hodnocení politických či bezpečnostních kroků Státu Izrael, včetně srovnávání Izraele
s nacistickým Německem, zpochybňování jeho práva na existenci či označování konfliktu za
genocidu. Demonstrací se průměrně účastnilo kolem 200 lidí.25
Vlna antisemitismu byla také zaznamenána na levicových fórech a sociálních sítích.
Protiizraelská propaganda využívala antisemitské karikatury izraelských politiků a snímky
z operace Protective Edge. Častým projevem nového antisemitismu bylo upírání práva na
existenci Státu Izrael. Výroky a statusy jako „Smrt Izraeli“, „Shitrael“ a další se pravidelně
objevovaly především na sociální síti Facebook.
Styčným bodem extrémní pravice a levice byly již zmíněné konspirační teorie o židovské
světovládě a obviňování Státu Izrael z negativního politického či ekonomického vývoje v ČR či
jinde ve světě, například na Ukrajině.26 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.
Skupiny spjaté s pravicovým či levicovým extremismem však v ČR vzhledem ke své velikosti a
organizaci zatím stále nepředstavují zásadní hrozbu pro židovskou komunitu. S přihlédnutím
20

http://zpravy.idnes.cz/ct-odmitla-prijmout-spot-od-bartosovy-strany-ne-bruselu-pkx/domaci.aspx?c=A140505_112710_domaci_kop
21 http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/seznam-zidu-novy-rozmer-pravicoveho-extremismu-vcesku_305898.html#.VR0GTPmUfTo
22 http://www.dsss.cz/euroskeptici-se-dohodli-na-spolupraci_-ustavili-narodni-kongres
23 http://www.dsss.cz/userFiles/nk_prohlaseni_17_listopad.pdf
24 http://www.hrebenar.eu/2014/07/propalestinska-demonstrace-v-praze-volala-po-svete-bez-apartheidu/
http://ism-czech.org/2014/07/22/pozvanka-demonstrace-za-zastaveni-masakru-v-gaze-ctvrtek-24-cervence-od-1700vaclavske-namesti-pod-konem-praha/
http://ism-czech.org/2014/08/12/pozvanka-pochod-prahou-za-ukonceni-blokady-gazy-a-ucteni-obeti-masakru-ctvrtek-14srpna-od-1800-vaclavske-namesti-pod-konem-praha/
25 http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/prahou-prosel-protestni-pochod-na-podporu-palestincu-z-pasma-gazy/1112329
26 http://afinabul.blog.cz/1409/v-kyjeve-sa-formuje-zidovsky-batalion
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k charakteru incidentů a útoků, kterým čelí židovské komunity v okolních evropských zemích,
představuje nejvážnější hrozbu pro českou židovskou komunitu teroristický čin spáchaný
radikalizovanými jednotlivci. Náročnost provedení i připravenost podobných činů
v posledních letech klesá, což zároveň zhoršuje možnosti efektivní prevence.27
Situace Židů v ostatních zemích
Rok 2014 byl pro evropské Židy poměrně dramatický. V evropských zemích jako Francie,
Belgie, Německo či Velká Británie došlo k nárůstu projevů antisemitismu28 a Židé z některých
evropských zemí přemýšlejí o opuštění vlasti.29 Zejména ve druhé polovině roku 2014 byl
zaznamenán výrazný nárůst antisemitsky motivovaných útoků. 30 Političtí lídři jako prezident
Hollande, kancléřka Merkelová či premiér Cameron tento vývoj jednoznačně odsoudili. 31
Židé se v Evropě necítí bezpečně, volí buď asimilaci, emigraci, či se „skrývají“ v objektech s
ostrahou. Skoro jeden ze dvou Židů v EU svou židovskou identitu z obav o bezpečnost raději
skrývá, vyplývá to z výzkumu FRA.32
Zhoršující se situace vyvolala pocit strachu u evropského i amerického židovstva a zvýšený
počet žádostí o izraelské občanství. V období konfliktu v Gaze jsme byli svědky zvýšeného
výskytu antisemitských incidentů a násilných demonstrací.33 Výjimkou však nebyly ani fyzické
útoky na osoby spojené s Izraelem či židovskou komunitou. Nejvýznamnější teroristický útok
se však odehrál již v květnu, kdy došlo ke střelbě v bruselském židovském muzeu.34 V souladu
s trendem posledních let se jednalo pravděpodobně o útok tzv. vlka samotáře, mladého
islamisty se zkušenostmi z bojů na Blízkém východě. Tento útok byl pro evropskou židovskou
komunitou dalším varováním. Opět ukázal, že tzv. měkké cíle jako jsou židovské komunitní
budovy, muzea, školy či obchody jsou pro útočníky lákavým a poměrně snadným cílem.35
Radikalizovaní jednici se navracejí do Evropy po profesionálním výcviku na Blízkém východě.
Vzhledem k prostupnosti schengenského prostoru je téměř nemožné monitorovat jejich
aktivity, což usnadňuje plánování i páchaní teroristických činů, jejichž nákladnost a
připravenost v posledních letech klesá. Je například známo, že v sousedním Německu a
Rakousku se do bojů vydaly stovky islamistů a obě země pravidelně čelí konkrétním
teroristickým hrozbám.36 Tito potenciální útočníci zůstávají nejzávažnější hrozbou, které ČR a
spolu s ní i zdejší židovská komunita, která je jedním z nejatraktivnějších cílů, čelí.

27http://www.rikcoolsaet.be/files/art_wr/Brussels%20Museum%20Attack%20R...%20Lack%20of%20Sophistication.pdf
28 http://antisemitism.org.il/article/92804/antisemitism-france-2014-new-insights;
http://antisemitism.org.il/article/93312/strong-surge-number-antisemitic-acts-belgium-2014;
http://antisemitism.org.il/article/94559/number-antisemitic-crimes-rose-sharply;
http://antisemitism.org.il/article/93261/surveys-show-spike-british-antisemitism
29 http://tabletmag.com/scroll/173382/nearly-75-percent-of-french-jews-considering-emigration
30 http://antisemitism.org.il/article/89946/adl-documents-“dramatic”-surge-global-antisemitism-during-israel’s-operationgaza;
http://www.bbc.com/news/uk-28962631
31 https://euobserver.com/social/127075
32 http://fra.europa.eu/en/media/press-packs/survey-jewish-people-experiences
33http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qntgL4k5ceYJ:www.inach.net/Antisemitic%2520incidents%252
0in%2520Europe.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl
34 http://www.bbc.com/news/world-europe-27558918
35 Podobně jako například útok na židovskou školu v Toulouse z roku 2012.
36 http://www.aalep.eu/country-report-terrorism-eu
http://www.icct.nl/download/file/ICCT-Bakker-Paulussen-Entenmann-Dealing-With-European-Foreign-Fighters-in-Syria.pdf
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