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Chronologie útoků proti Milošovi Zemanovi
(verze ze dne 27. října 2016)
Ing. Miloslav Ponkrác
— Cíl tohoto dokumentu
Cílem tohoto dokumentu je popsat přesný sled událostí útoků na prezidenta České republika
Miloše Zemana v říjnu 2016. Dokument popisuje přesnou časovou souslednost událostí včetně
odkazů na jiné události a celé řady doplňujících a vysvětlujících poznámek.
Ačkoli se může zdát, že jsou uváděny občas i některé události zdánlivě nesouvisející, není
tomu tak. Mnohé z nich mají nepřímé pozadí - nějakým způsobem s ní obvykle souvisejí. Některé
události souvisejí také tím způsobem, že humbuk provedený médii kolem očerňování Miloše
Zemana měl určité události občanům zakrýt, aby si jich nevšimli. I ty jsou v přehledu uvedeny.
— Dlouhodobé pozadí útoků (nejen) na Miloše Zemana
V roce 2012 si byla vládní a nadvládní elita jista, že vlivem médií, stejně jako vlivem neustálé
propagandy, stejně jako záměrného zamlčování či překrucování informací ve velkém, jsou čeští
občané v zásadě dokonale přeprogramovaní - a veškeré jejich konání, myšlení a rozhodování je
plně pod vlivem médií. Jinak řečeno, že už u valné většiny českých občanů v zásadě neexistuje
vlastní svobodná vůle - občané už nevolí názory či kandidáty jim prospěšné; ale volí názory či
kandidáty podsunuté médií, přestože si tím občané sami škodí.
Upřímně řečeno, čeští občané mnohokrát předtím dokázali Pražské kavárně, vládě i
nadnárodním elitám, že mají proč se tak domnívat.
Proto se rozhodli zařídit přímou volbu prezidenta, protože z propagandistického hlediska je
mnohem výhodnější, pokud občané budou mít pocit, že si kandidáta zvolili sami. S tím, že média
nakonec zařídí, aby si čeští občané - zmasírovaní médii a propagandou - stejně zvolili toho, koho
jim média vnutí. Občané se pak na svou špatnou volbu budou moci zlobit jen sami na sebe, a tím
se odlehčí kritice směrem k politikům.
Na konci roku 2012 byl tedy podepsán zákon o přímé volbě prezidenta a v roce 2013 došlo k
této volbě. Stalo se ovšem neštěstí, lidé zvolili někoho jiného, než si Pražská kavárna, politici a
elita přála. Cílem těchto skupin nikdy nebylo dát občanům možnost volit a rozhodovat.
Důvodem prosazení přímé volby shora byla pouze víra, že názory občanů kontroluje Pražská
kavárna a česká zmanipulovaná média natolik, že občané stejně zvolí toho, koho jim nenápadně
určí.
V roce 2013 tedy vznikl pro Pražskou kavárnu, politiky, elitu i USA problém - lidé zvolili
prezidenta, který tak docela nebyl jejich loutkou. Proto tyto skupiny začaly dělat dvě taktiky:
1) Očerňovat a očernit prezidenta Miloše Zemana za každou cenu - aby měl za každou
cenu tak špatnou pověst u občanů, aby jej občané již podruhé nezvolili.
2) Zrušit přímou volnu prezidentu, protože lidé "zlobili" a zvolili si někoho, koho si
Pražská kavárna, elita, politici a USA nepřejí - demokracie je tu jen na oko, a lid má
poslouchat a se to dělat po svém.
3) Protože byla získána zpětná vazba, že občané jsou málo zmasírovaní, a málo loajální
elitám, je třeba je dále začít omezovat tvrdšími zákazy a tresty - což se zhruba od roku
2013-2014 kontinuálně děje. Každou chvíli je schvalován nějaký další zákon, který něco
zakazuje, omezuje ještě více svobodu slova, přidává drakonické tresty a pokuty, apod.
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Útoky na prezidenta České republiky jsou tedy přečasto uměle vymyšlené a zinscenované, jak
v případě útoků skrze ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL) a jeho strýce Jiřího
Pradyho v říjnu 2016. Samozřejmě se také využívaly v minulosti, a ještě budou využívat v
budoucnosti jakékoli drobné chybičky, které se strašně rozmažou jako velké přečiny. Nedělá se
nic menšího, než očerňující kampaň proti Milošovi Zemanovi - a to trvá již několik let.
Mnohé protesty (ale nikoli všechny) byly organizovány přímo z americké ambasády skrze
ambasadora Andrewa Schapira, který například organizoval protesty proti demokraticky
zvolenému prezidentovi - např. tisknutí, rozdáváním a organizováním červených karet pro Miloše
Zemana v listopadu 2014.
Proto i tato série útoků na Miloše Zemana v říjnu 2016 - je jen jednou z mála bitev, které se v
rámci dlouhodobé očerňující kampaně proti němu provádějí.
— Základní shrnutí útoků proti Milošovi Zemanovi v říjnu 2016
Dne 21. října 2016 rozehrál ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) úmyslný útok a hysterii
proti prezidentovi České republiky Milošovi Zemanovi. Daniel Herman tvrdí, že jej Miloš Zeman
vydíral, že pokud se setká s dalajlámou, jeho strýc Jiří Brady nedostane Řád T. G. Masaryka.
Spíše to vypadá jako mediální manipulace podle předem daného plánu: Daniel Herman dodal
do médií prefabrikát a obvinění bez jediného důkazu a svědectví. Novináři se toho chytli a
rozmazávali toto lejno stylem "jak by to bylo strašné, kdyby tomu tak bylo." Později se už hraje
pouze na emoce, aby bylo vyřazeno racionální uvažování lidí: Z původního vyškrtnutí ze
seznamu, pro který není žádný důkaz, se řeší jen jak vyznamenat Jiřího Bradyho, který si to přece
zaslouží, a o které ho údajně připravil ten ošklivý Miloš Zeman.
Pro své obvinění nemá Daniel Herman žádný důkaz. Když byl dne 22. října 2016 přímo
obviněn tiskovým mluvčím Hradu Jiřím Ovčáčkem, že krmí média vymyšlenými pohádkami, a
vyzván k předložení důkazů - začíná se ukazovat, že důkazy nepotvrzují obvinění Daniela
Hermana. Je to o to podivnější, že podle tvrzení Daniela Hermana se vydírání ze strany Miloše
Zemana odehrálo na půdě slovenské ambasády, kde byli 3 další svědci plus personál. Ani jeden z
nich nepotvrzuje tvrzení Daniela Hermana a všichni tvrdí, že dané téma a vydírání v rozhovoru
nezaznamenali.
Celá situace začíná být pro Daniela Hermana i další velice trapná. Nicméně jak už je obvyklé,
novináři, univerzity, kněž Tomáš Halík, stejně jako další členové havlistické, pravdoláskařské a
sluníčkářských klik se začínají předhánět, kdo více naplive na Miloše Zemana. Média, univerzity,
studenti, kněz Tomáš Halík a další - se snaží udržovat hodně emocí, aby zabránili lidem si
uvědomit, že Daniel Herman obvinil Miloše Zemana naprosto nepodloženě. Neexistuje jediný
důkaz a indicie pro toto obvinění, a sám Daniel Herman nejspíše křivě obvinil Miloše Zemana.
Žid Jiří Brady, který žije v Kanadě, který přežil nacistický holokaust, strýc Daniela Hermana,
je zřejmě starý muž, který už tak docela nechápe, jaká hra se tu hraje. Veškerá vyjádření do médií
zajišťuje jeho žena Tereza Bradyová. Zdá se, že Daniel Herman zneužil svého příbuzného Jiřího
Bradyho, který už se zcela neorientuje. Na druhé straně je to Žid a přežil holokaust - což je karta,
kterou se Daniel Herman a havlistická klika snaží vyvolat hysterii proti prezidentu České
republiky Milošovi Zemanovi.
Útok se balil do vznešeného hávu. Ve skutečnosti o žádného dalajlámu ani Jiřího Bradyho, ani
další ideály vůbec nešlo - tito všichni byli zneužiti ve špinavé hře, která začala útokem
nastartovaným Danielem Hermanem vůči Milošovi Zemanovi.
— Chronologie událostí útoků proti Milošovi Zemanovi v říjnu 2016
Seznam všech podstatných událostí následuje od další strany až do konce tohoto dokumentu.
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--- Neděle 15. května 2016, den vzpomínky a uctění obětí nacistické perzekuce --1) Akce na připomenutí památky obětí Terezína, tzv. "Terezínská tryzna". Akce se konala pod
záštitou ministerstva kultury, ale ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) namísto uctění
obětí německého nacismu dal přednost účasti na sudetoněmeckém sjezdu v Norimberku, kde
vykládal, jak Češi ubližovali Němcům. (Mimochodem jeho strýc Jiří Brady byl také v Terezíně
vězněn v objektu L417 na pokoji č. 1.)
[Dne 24. října 2016 bude zorganizován pokrytecký hapenning studentů (na protest proti Milošovi Zemanovi)
pod záštitou projektu "Terezínská štafeta". Zde budou studenti budou tvrdit cosi o tom, že nemlčí k holokaustu jako
prý Miloš Zeman; na rozdíl od prý uctivého přístupu Daniela Hermana a jeho strýce Jiřího Prady. Skutečnost, že se
Daniel Herman se fakticky vysmál obětem Terezína 16. května 2016 do obličeje, a namísto obětí nacismu se šel za
Čechy omlouvat Němcům - žádné médium ani nevzpomene - nehodilo by se to do krámu. - viz popis 24. října 2016.]

Na "Terezínské tryzně" bylo proneseno několik projevů. Tyto projevy ale byly trnem v oku
těch, kteří se nijak neštítí zneuctít památku obětí německého nacismu:
1a) Projev předsedy Senátu ČR Milana Štěcha (ČSSD) byl napaden výzvou k omluvě a později
žalobou "Českého sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku"
skrze Tomáše Pecinu a to za neuctivý projev urážející Němce. Konkrétně za větu: „obětí okupace
bylo nesrovnatelně více než těch, kteří zemřeli během odsunu.“
1b) Projev předsedy "Českého svazu bojovníků za svobodu" (sdružující veterány ze světové války)
Jaroslava Vodičky byl ostře napaden, jednak Židovskou obcí a bývalým rabínem Karlem
Sidonem, druhak také členkou "Českého svazu bojovníků za svobodu Kladno" Gabrielou
Havlůjovou [následovalo její vyloučení z organizace - viz 18. října 2016] za "xenofobní
protiimigrantský projev". Konkrétně za tyto věty: "S obavami se ptáme, vedeni mnohdy zkreslujícími
informacemi především médií veřejné služby, co miliony především ekonomických migrantů, kteří prchají za
pohodlnějším životem, ne s touhou bránit svou vlast. Prchají, aby vytěžili náš léta a prací generace před
námi budovaný evropský sociální a ekonomický systém. Ne proto, že doma žijí v nesvobodě, a pokud tak
třeba žijí, nechtějí za změny ku prospěchu svých lidí bojovat. Mladí zdraví muži s novými mobily v rukou, v
kožených bundách za tisíce, se srdceryvnými fotkami topících se bárek na moři vyrobených mnohdy i
samotnými zločinnými převaděči."

[Jaroslav Vodička jakožto předseda "Českého svazu bojovníků za svobodu" za údajnou "xenofobnost" a
"protiimigrantnost" tohoto projevu to ještě v médiích schytá mnohokrát. Stejně jako od některých členů. Výsledkem
bude rozkol a odstupování některých členů.]

2) Dne 14.-15. května 2016 se konal v Norimberku 67. sudetoněmecký sjezd, kterého se zúčastnil
oficiálně jako představitel české vlády (dříve byla na těchto sjezdech několikrát soukromě) český
ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). Zde přednesl 15. května 2016 projev, zde jsou
některé fragmenty (všimněte si kolik prostoru je věnováno nacistickým zločinům a kolik jinému
tématu): "Vztahy mezi Čechy a Němci pustošily zločiny nacionálních socialistů, které se děly ve jménu
německého národa vůči národu českému. Ale to nebyl konec. Neboť touha po pomstě a po odplatě za tyto
válečné zločiny na sebe vzala hrůznou podobu ve zločinech ze strany části českého obyvatelstva vůči německy
mluvícím spoluobčanům na sklonku války. Toto dílo ničení trvalo ještě řadu měsíců poté, kdy utrpení války
ukončily podpisy mezinárodních dohod. Jak je vůbec možné, že se napáchalo tolik zlého? Podle jakého
pravidla nebo principu bylo možné, aby kulturní a společenská scéna tolerovala činy, za něž se dodnes
stydíme? ... Ten nebezpečný princip vyrostl z nenávisti. Vyrostl ze snahy vylhat se z odpovědnosti za dílo
našich otců, kteří usilovali o pokojné soužití. ... Jako politik se zde proto přihlašuji ke slovům politování,
která po pádu železné opony v roce 1990 vyslovil náš tehdejší prezident Václav Havel. Prohlásil, že vyhnat
Němce z českých zemí byl nemorální čin, vedený nikoli touhou po spravedlnosti, ale touhou po pomstě. V
obdobném duchu se neslo i gesto omluvy někdejšího předsedy vlády ČR Jiřího Paroubka, roku 2005 vůči
sudetoněmeckým antifašistům, kteří trpěli dvakrát: nejprve během hitlerovského režimu pro své politické
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přesvědčení a poté po válce, kdy trpěli pro svůj etnický původ. V roce 2013 v Mnichově před Bavorským
zemským sněmem promluvil český premiér Petr Nečas. Vyslovil lítost nad poválečným vyhnáním a
vysídlením sudetských Němců z tehdejšího Československa."
--- Úterý 5. července 2016 --1) Kancelář prezidenta republiky odeslala Danielu Hermanovi (KDU-ČSL) dopis, že jeho
návrhem na ocenění zásluh Jiřího Bradyho se budou zabývat. Nic více a nic méně - žádný slib, že
ocenění dostane. Na základě tohoto dopisu bude několik následujících týdnů skálopevně (a v
podstatě lživě) tvrdit, že z něho jasně vyplývá vyjádření Hradu, že Jiří Brady betonově dostane
metál.

[Tento dopis, o kterém tvrdí, že z něho vyplývá, že Jiří Brady dostane metál, ukáže Daniel Herman až 24. října 2016.
A to na vyzvání mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka, který jasně sdělí do médií, že Daniel Herman zásobuje média
pohádkami bez důkazů. Klára Samková zveřejnění dopisu doprovodila ostrými poznámkami, že by se ministr Daniel
Herman měl zapsat do kurzu porozumění textu, protože "pokud z toho textu vyplývá, že někdo dostane metál, tak já jsem
královna ze Sáby" - píše Klára Samková.]

--- Čtvrtek 8. září 2016 --1) Na platformě slovenského velvyslanectví měl prý prezident Miloš Zeman údajně vyhrožovat
ministru kultury Danielu Hermanovi (KDU-ČSL). Podle slov Daniela Hermana dostal výhrůžku,
že pokud se setká s dalajlámou, bude jeho strýc Jiří Brady vyškrtnut se seznamu státních
vyznamenání. U rozhovoru byli další 3 nezávislí svědci: Slovenský velvyslanec Petr Weiss, ministr
průmysl Jan Mládek (ČSSD), ministr dopravy Dan Ťok (ANO). Všichni 3 svědci uvádějí [24.
října 2016], že nezaregistrovali, že by v daném rozhovoru vůbec kdy zaznělo téma dalajlámy,
státního vyznamenání či Jiřího Bradyho.
[Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček sdělil 22. října 2016 Radiožurnálu, že rozhovoru byl osobně přítomen, ale že se o
dalajlámovi nemluvilo: "Já mohu jasně říci, že diskuze se vedla o otázce migrační krize. Byla to velmi zajímavá a vzrušená
diskuze, protože pan ministr bránil přijímání migrantů, zatímco pan prezident byl proti. To bylo gró celé záležitosti."]
[Jiří Ovčáček také zveřejnil na twitteru 22. října 2016: "Ministr Herman se dnes dopustil hrubé chyby. Zapomněl na
to, že jsem celý rozhovor na slovenském velvyslanectví slyšel. Žádné vydírání. Od jisté doby si prostě dávám v případě ministra
Hermana raději pozor a pozorně naslouchán tomu, o čem se mluví. Začneme min. Hermanovi po kapkách osvěžovat paměť. Už
si vzpomíná, jak horečně bránil na slovenském velv. přijímání migrantů? O tom to bylo."]

--- Sobota 1. října 2016 --1) Začíná platit česko-německá policejní spolupráce v pohraničí. Smlouva byla podepsána již 28.
dubna 2015 ministrem vnitra Milanem Chovancem, ale platit začíná 1. října 2016. Německá
policie bude moci zasahovat i v českém pohraničí - do 10 km od německých hranic - a to dokonce
bez souhlasu českých orgánů. Platí to i recipročně.
[Nápadně to začíná připomínat odstoupení Sudet Německu 1938. Milan Chovanec chce podobnou smlouvu
podepsat také s Polskem.]

--- Pátek 7. a Sobota 8. října 2016, krajské volby --1) Krajské volby.

[Všimněte si, že hlavní děje útoků proti Milošovi Zemanovi v pravdoláskařském duchu byly spuštěny až po volbách.
Občané by nejspíše volili zcela jinak - zejména by nejspíše zcela vyřadili KDU-ČSL a STAN (starosty). Zejména si
všímejte pokrytectví ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL), který měl být údajně vydírán prezidentem
Milošem Zemanem již před měsícem - přičemž byla přitomna řada svědků, ani jeden vydírání nepotvrdil - ale Daniel
Herman s útokem na Miloše Zemana počkal až po volbách. Český helsinský výbor také počkal s útokem až po
volbách.]
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--- Úterý 11. října 2016 --1) Vnučka Františka Peroutky Terezie Kaslová chce širší omluvu od prezidenta Miloše Zemana,
než jí byla přiklepnuta soudem. Hodlá to hnát výše. Podala dovolání k Nejvyššímu soudu.
--- Středa 12. října 2016 --1) "Český helsinský výbor" zaslal ministru Milanu Chovancovi (ČSSD) otevřený dopis, ve kterém
jej žádají o odvolání ředitele Odboru azylové politiky Tomáše Haišmana. Tomáš Haišman se prý
dlouhodobě staví negativně k imigrantům. Co je ještě horší, politici mu naslouchají, protože tím
mají větší popularitu u občanů namísto toho, aby politici na občany kašlali a raději plnili s radostí
mezinárodní závazky. Tento přístup prý naši zemi řadí k těm, kdo se hlásí k nesnášenlivosti vůči
slabým - dí "Český helsinský výbor".
Důvodem odvolání Tomáše Haišmana mají být jeho nepřijatelné výroky na adresu
imigrantů, konkrétně jsou uvedeny dva. První výrok: „proud, se kterým jsme se loni setkali – a
můžeme si o tom mediálně říkat, co chceme – je celý od začátku proud ekonomické migrace. Pokud by šlo o
uprchlíky, tak by pravděpodobně uprchli z rizikové země do země sousední, kde je poskytnuto bezpečí“.
Druhým výrokem je: „skupina zemí V4, tedy Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko, jsou základním
oponentem neomarxistických, sociálních experimentů z pera Evropské komise, když jejím nápadům, jak
přistupovat k migraci, oponují selským rozumem.“
Pod otevřeným dopisem je podepsána za předsednictvo Táňa Fischerová [kterou jste
mohli zvolit v přímé volbě prezidenta 2012, ale po neúspěchu se stala 2013 předsedkyní "Českého
helsinského výboru", kde nahradila Annu Šabatovou].
[Mimochodem "Český helsinský výbor" byl strategicky šikovně založený 1988 krátce před sametovou
revolucí, aby mohl ovládat nově vzniklou situaci po sametové revoluci - zcela jistě to bude "pouhá náhoda"].

2) Šéf hradního protokolu Jindřich Forejt volal do Kanady manželům Bradyovým. Tito líčí do
médií, že údajně byli informováni, že Jiří Brady dostane státní vyznamenání Řád T. G. Masaryka,
dále jim prý v hrubých rysech bylo sděleno, jak bude ceremonie probíhat a jak dlouho asi bude
trvat.
[Později sám Jindřich Forejt na dotaz médií uvádí, že s Bradyovými pouze projednával, zda by přijali vyznamenání,
pokud by byli nominováni. S tím, že se oslovuje několikanásobek kandidátů pro případ, že by někdo odmítl vyznamenání pak dostanou jen někteří.]

--- Pátek 14. a Sobota 15. října 2016 --1) Prezident republiky Miloš Zeman se ve dnech 14.-15. října 2016 v Polsku na zámku Lańcut
zúčastnil setkání prezidentů zemí Visegrádské skupiny (neboli Visegrádské čtyřky neboli V4).
Setkání se zúčastnili: Miloš Zeman (Česká republika), János Áder (Maďarsko), Andrzej Duda
(Polsko) a Andrej Kiska (Slovensko).
--- Pondělí 17. října 2016 --1) Ministr kultury Daniel Herman údajně posílá [podle svých slov] na Pražský hrad SMS, že se s
dalajlámou soukromě setká i přes nesouhlas Číny.
--- Úterý 18. října 2016 --1) Soukromá schůzka ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL) s dalajlámou v prostorách
ministerstva kultury.
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2) Čtyři nejvyšší ústavní činitelé (Miloš Zeman, Milan Štěch, Jan Hamáček, Bohuslav Sobotka)
vydali prohlášení: "Jako nejvyšší ústavní činitelé České republiky chceme společně zdůraznit, že naše země
při naplňování své dlouhodobé politiky vůči Čínské lidové republice vychází z principů strategického
partnerství mezi oběma zeměmi a ze vzájemného respektu ke svrchovanosti a územní celistvosti Čínské lidové
republiky, jejíž je Tibet součástí."
3) Ústřední výbor "Českého svazu bojovníků za svobodu" (svaz veteránů světové války) v čele s
Jiřím Vodičkou na svém zasedání zrušil dvě oblastní organizace (Jičín, Kladno) a vyloučil 3
členy. Dvě členky - předsedkyně kladenské organizace Gabrielu Havlůjovou a členku Jaroslavu
Kapsovou - za kritiku vedení v médiích (projev Jiřího Vodičky na "Terezínské tryzně" byl málo
vstřícný a nadšený vůči přílivu imigrantů - viz 15. května 2016). Jeden člen - Jiří Sucharda - za
"hrubou dehonestaci delegátů X. sjezdu této organizace". V rámci protestu proti vyloučení
prakticky ihned odstoupil válečný veterán Pavel Vranský. Jedna z vyloučených členek - Gabriela
Havlůjová - uvažuje o založení vlastního spolku.

[Od té doby se začíná organizace "Českého svazu bojovníků za svobodu" rozpadat vnitřně. Neuplyne týden,
abychom neslyšeli o odcházejících členech z protestu proti různým aspektům organizace vystupovali a odcházeli.
Nicméně již roku 2015 odešly z organizace všechny tři dosud žijící svědkyně lidické tragédie na protest proti zvolení
Jany Bobošíkové do čela lidické olastní organizace.]

4) [14:35] Ministryně Jana Černochová (ODS) navrhla, že český parlament zařadí na následující
den mimořádný bod. Bude jednat o rozhodnutí UNESCO, které pomíjí význam Chrámové hory
pro Izrael. Většina (93 poslanců ze 177) přítomných poslanců hlasovala pro to (30 bylo proti), že
Sněmovna by měla debatovat o rozhodnutí UNESCO.
[Nabízí se otázka, proč český parlament má řešit a debatovat o věcech nikterak nesouvisející s českými záležitostmi, a
problém, který reálně nemůže ani ovlivnit.]

--- Středa 19. října 2016 --1) Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) obdržel ráno k podpisu seznam osob navržených na
vyznamenání. Ještě ráno jej podepsal - kontrasignoval.
2) Dalajláma vystoupil ve 13:15 na "Fórum 2000" (založil Václav Havel), které se konalo 16.-19.
října 2016. Dalajláma zde dostal - na žádost Fóra 2000 - od ministra Milana Chovance (ČSSD)
soukromou policejní ochranku zajišťovanou a placenou Českou republikou. Mimo jiné zde
dalajláma zdůraznil, že není oficiálním představitelem Tibetu, protože se této funkce sám zřekl v
roce 2011. Dále pochválil EU, Václava Havla, a sdělil, že bychom měli být vstřícnější k
imigrantům a islámu a naučili se s ním žít.
3) Česká a německá policie (ve složení Saská policie, Bavorská policie, Spolková policie a
německá Celní správa) nacvičovala ve dnech 19. a 20. října 2016 společně potlačování
demonstrací v Mníšku pod Brdy a Deutschneudorfu. Z policejní tiskové zprávy: "[Policejní cvičení]
obnášelo společný doprovod průvodu demonstrantů, zjišťování totožnosti osob, společné vyklízení pasivní
blokády názorových odpůrců demonstrace a posléze i ochranu samotného průvodu. Poté, co průvod
demonstrantů překročil státní hranici, německý a český velitel zásahu si plynule předali velení. Díky nové
úpravě, která umožňuje nasazení policistů druhého státu k podpoře na vlastním území, se bez problémů
dařilo podřídit si síly nasazené hostujícím státem."
[Zdá se, že Německo i čeští politici se připravují na masivní potlačování demonstrací a protestů proti islámu,
imigrantům a názorovým odpůrcům současných politiků a Evropské unie. Zřejmě Německo hodlá zaplavit Českou
republiku masou imigrantů.]
[Česká republika se až příliš vědomě začíná stávat německou kolonií.]

4) Poslanci hlasovali o rozhodnutí UNESCO ohledně chrámové hory. Výsledek nepřekvapil:
Sněmovna odsoudila rozhodnutí UNESCO 119 hlasy z přítomných 149. Návrh usnesení
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připravili poslanci Jana Černochová (ODS), Daniel Korte (TOP-09) a Robin Bohnisch (ČSSD).
Daniel Korte: "Popřít vztah Čechů k Izraeli je jako popřít vztah Čechů k Hradčanům".
5) Ve dnech 19.-21. října 2016 se konal v Praze "Stratcom summit", který hostí a organizuje
neziskovka (think-tank) "Evropské hodnoty" v rámci programu "Kremlin Watch". Zde budou
neziskové organizace, stejně jako ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) a předseda Vojenského
výboru NATO generál Petr Pavel - diskutovat o tom, jak má NATO účinně bojovat s proruskou
propagandou.

[Milan Chovanec sděluje, že od 1. ledna 2017 má fungovat skupina "Centrum boje a terorismu proti
hybridním hrozbám", což je tým cca 20 lidí, kteří budou zasahovat proti dezinformacím z Ruska. "Chceme se dostat do
každého smartphonu" - sděluje Milan Chovanec. Bude se monitorovat velký počet webů, zejména těch, kteří
nepapouškují oficiální propagandu. Milan Chovanec považuje za katastrofu, že čtvrtina lidí věří zprávám v
alternativních médiích.]
[Poznámka: Think-tank Evropské hodnoty je znám osobou Jakuba Jandy, který se živil jako pornoherec a je
k dispozici jeho pornovideo. Nejspíše proto, že je to čím dál více známo, informace o "Stratcom summitu" podávala
oficiálně jiná osoba z této neziskovky - Tereza Svobodová.]
[Poznámka: Think-tank Evropské hodnoty považuje za projevy ruské propagandy to, že občané nadšeně
neopěvují Evropskou unii, že nadšeně nechválí českou vládu, že se jim nelíbí milióny muslimských imigrantů, či se
snaží podkopat pozici velice oblíbené (v představách těchto neziskovek) Anděly Merkelové - zkrátka v zásadě
jakoukoli - i oprávněnou a důvodnou - kritiku Západu.]

--- Čtvrtek 20. října 2016 --1) Brno, knihkupectví "Barvič & Novotný", oznámilo Kláře Samkové, že ruší plánovanou
autogramiádu její nové knihy "Proč islám nesmí do Česka". Vedoucí obchodu Kateřina
Nováková: "Jde o rozhodnutí vedení společnosti." Podle obchodního rejstříku je majitelem firmy
"Barvič a Novotný s.r.o." dvojice Jan Kanzelberger a Martin Kanzelberger. Zrušení autogramiády
bylo oficiálně zdůvodněno: "vzhledem k odporu, kterou tato kniha u lidí v obchodě a na sociálních sítích
vyvolává". Jak dále uvádí vydavatelství Bondy, které knihu Kláry Samkové vydalo: "Zástupkyně této
firmy [Barvič a Novotný] paní Marie Bubeníková nám sdělila, že jejich web je prý zahrnut kritickými
reakcemi klientů a do kamenného knihkupectví přicházejí zákaznici, kteří jim spílají za úmysl uspořádat v
obchodě autogramiádu. Domníváme se, že knihkupectví bylo v této věci podrobeno nějakému vážnému
nátlaku...".
2) Česká a německá policie (ve složení Saská policie, Bavorská policie, Spolková policie a
německá Celní správa) nacvičovala ve dnech 19. a 20. října 2016 společně potlačování
demonstrací. [Podrobněji viz předchozí den 19. října 2014.]
3) Čínské velvyslanectví v Praze vydalo oficiální prohlášení, kde dalajlámu prohlašuje za
exulanta, který se pod zástěrkou náboženství věnuje protičínským aktivitám.
--- Pátek 21. října 2016 --1) Autogramiáda knihy Kláry Samkové "Proč islám nesmí do Česka" v Brně, která se měla konat v
knihkupectví "Barvič & Novotný" bylo den předtím zrušeno tímto knihkupectvím. Nicméně
Klára Samková se nevzdala, a byla v daný čas na místě, kde autogramiáda byla plánována. Už 3
minuty před příchodem Kláry Samkové najelo popelářské auto a popeláři nezvykle dlouho
vysypávali popelnice. Popeláři údajně odjeli až na vyzvání přítomných. Všude bylo plno
strážníků městské policie, stejně jako Policie ČR, kolem mnoho snědých lidí.
2) V pátek večer ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) sdělil, že od prezidenta republiky
Miloše Zemana dostal výhrůžku při sešlosti na slovenské ambasádě 8. září 2016. Údajně prý
pokud přijme dalajlamu, nedostane jeho strýc Jiří Brady státní vyznamenání: „Řekl mi to přímo
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prezident Zeman. Před svědky. Řekl jsem mu, že vnímám jeho argumenty a že je zvážím, což jsem udělal.
Nic jsem neslíbil. Velice panu prezidentovi záleželo na tom, abych se s jeho svatostí dalajlamou nesetkal.
Řekl mi to opakovaně i při posledním setkání na Hradě“, řekl České televizi Daniel Herman. [Další
informace u 8. září 2016.]
--- Sobota 22. října 2016 --1) Kněz Tomáš Halík vyzval k bojkotu slavnostního ceremoniálu k oslavě výročí státu dne 28.
října 2016, protože Jiří Brady nedostane státní vyznamenání. Této myšlenky se ujal
místopředseda sněmovny Petr Gazdík (STAN = Starostové a nezávislí) a začíná organizovat
oslavy na Staroměstském náměstí. Na twitter napsal: "Oslavme 28. říjen jinde, než na Hradě, v 18.30
na Staroměstském náměstí. Domluvili jsme se s [Petrem] Pithartem, [Michalem] Horáčkem, pozvali
rektory, připojila se Univerzita Karlova. Aktuálně již není možné mlčet, to se dostáváme někde do
polototalitního nebo totalitního režimu, to jsme zažili za komunismu nebo fašismu."
[Pražská kavárně není tedy svatý ani státní svátek výročí založení státu.]

2) Kněz Tomáš Halík rovněž vyzývá všechny, kdo mají 28. října 2016 převzít vyznamenání, aby si
je nepřebrali a neúčastnili se. Výzvu vydal jako článek na webovém serveru TaPolitika.
3) Olomoucká "Univerzita Palackého" ústy rektora Jaroslava Millera prohlašuje, že pokud Jiří
Brady nedostane státní vyznamenání, rektor mu předá akademické ocenění za univerzitu.
4) Bohuslav Sobotka kritizuje Miloše Zemana, že by měl Jiřího Bradyho vyznamenat. Opět je to
pozoruhodné, protože státní vyznamenání schvaluje a podepisují vždy dohromady prezident a
premiér, tedy Miloš Zeman a Bohuslav Sobotka - jinak řečeno za seznam jsou odpovědní oba.
Nikdo se z novinářů nezeptal, zda seznam vyznamenaných kontrasignoval - protože bez toho
nikdo žádné státní vyznamenání nedostane. Zřejmě chybička novinářů, nejspíše záměrná, protože
cílem je útok na Miloše Zemana, ačkoli zde to Bohuslav Sobotka drží podle Ústavy dost pevně v
rukách jako spolupachatel.
5) [datum nejisté] Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček do médií sdělil: "Pan ministr Herman zásobuje
poslední dva dny média a českou veřejnost roztodivnými zkazkami, které jsou vyprávěny bez jakýchkoli
důkazů." Jiří Ovčáček se mimo jiné proto odmítl nedávno sejít v Danielem Hermanem v České
televize, protože všechno jsou to pouze osobní subjektivní tvrzení Daniela Hermana, přičemž on
[Jiří Ovčáček] sdělil, že byl účastníkem řady akcí a ví, že mnohé bylo jinak.
Do této doby ministr kultury Daniel Herman (pravděpodobně) pouze podával domněnky,
ale žádné důkazy, pouze samá subjektivní osobní tvrzení. Teprve na přímé vyřčení podezření od
Jiřího Ovčáčka, že si vše cucá z palců - začíná pomalu v několika následujících dnech zveřejňovat
"důkazy" - dopis z hradu, SMS, i svědky rozhovoru s prezidentem. Slovo "důkazy" jsem dal do
uvozovek, protože se pokaždé zjistí, že vše bylo jinak, než Daniel Herman tvrdil, viz následující
dny. Nicméně mediální i jiná umělá hysterie proti prezidentu republiky Miloši Zemanovi už je
zažehnuta a v plném proudu - co na tom, že se nezakládala nejspíše na pravdě.
[Ani v budoucnu se neobjeví jediný důkaz, který by dokazoval tvrzení Daniela Hermana. Vše je nepodložené,
proto se postupně celý útok vůči prezidentu Milošovi Zemanovi změní v emocionální sluníčkovou šou. Je to proto,
aby nikdo nezačal myslet a přemýšlet nad nepodložeností obvinění ze strany Daniela Hermana.]

--- Neděle 23. října 2016 --1) Do České republiky přilétá strýc Daniela Hermana Jiří Brady s manželkou Terezou
Bradyovou. Namísto skromnosti vyžaduje státní vyznamenání jako povinnost, kterou musí
dostat. A musí, musí, musí, jako malé děcko, když mu máma odepře lízátko.
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2) Přímo na pražském letišti byl po příletu uspořádán krátký 3,5 minuty trvající tiskový brífink,
kde Jiří Brady, Tereza Bradyová a Daniel Herman dávali odpovědi. Video z brífinku si
poslechněte - zjistíte, že Jiří Brady je popleta, kterého jeho manželka neustále opravuje.
Např. Jiří Brady tvrdil, že telefon od správně hradního protokolu Jiřího Forejta dostal 14.
října 2016, načež ho manželka opravuje, že to bylo 12. října 2016. Jiří Brady to komentoval
"manželka má vždycky pravdu".
Následně se redaktorka zeptá, jestli jim přímo někdo řekl, aby přijeli do Prahy. Jiří Brady
odpověděl: "Abych zde byl...", načež je přerušen manželkou Terezou Bradyovou: "Nikdo nám neřekl,
abysme přijeli do Prahy, ale bylo nám oznámeno, že pan právě dostane Řád T. G. Masaryka, že ta
ceremonie je 28. října, a dostali jsme detaily kolik lidí si na může pozvat, kdy to začne, jak to bude všechno
probíhat. A já jsem se ještě ptala, jestli nedostane nějaký pozvání písemný, a to říkali že už ne, ale že nám
všechny ty detaily, který potřebujeme vědět, se dozvíme až přiletíme do Prahy."
[Začíná to být nevěroodné: Jak sdělil šéf hradního protokolu Jiří Forejt, že pozvánky se oceněným vždy
posílají písemně úředním dopisem. V případě zahraničního občana - jako byl Kanaďan Jiří Brady - se navíc informuje
ambasáda příslušné země, aby nedošlo k problémům. Kanadská ambasáda potvrdila 25. října 2016, že žádný dopis o
jmenování Jiřího Brady nedostala.]

3) Daniel Herman upřesnil své obvinění vůči prezidentu Milošovi Zemanovi, konkrétně řekl
přesně toto: „8. září odpoledne na slovenském velvyslanectví při rozhovoru pan prezident řekl, že moji
nominaci schválil, ale pokud se setkám s dalajlamou, že ji zruší. Takto mi to přímo řekl. Byli u toho dva
ministři naší vlády, jeden velvyslanec a myslím, že ještě obsluhující personál.“
--- Pondělí 24. října 2016 --1) Ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD) a ministr dopravy Dan Ťok (ANO), kteří byli přítomni
rozhovoru prezidenta Miloše Zemana s ministrem kultury Danielem Hermanem (KDU-ČSL),
uvádějí, že nezaznamenali žádný hovor ani o dalajlámovi, ani o udělování vyznamenání, ani o
Jiřím Bradyovi. Jan Mládek hovor poslouchal, přesto toto téma v něm nezaznamenal. Dan Ťok
uvedl, že hovoru nevěnoval pozornost. Je to o to pikantnější, že také slovenský velvyslanec Petr
Weiss uvídí, že nebyl svědkem žádného rozhovoru Miloše Zemana s Danielem Hermanem, ve
kterém by se řešil dalajláma či státní vyznamenání.
Daniel Herman ovšem uvedl (viz výše), že mu v tomto rozhovoru Miloš Zeman
vyhrožoval, že pokud se setká s dalajlámou, jeho strýc Jiří Brady nedostane státní vyznamenání.
Večer vydá slovenský velvyslanec Petr Weiss prohlášení: "V době recepce jsem nebyl svědkem
žádného rozhovoru na téma přijetí dalajlámy a udělování státních vyznamenání", uvedl Weiss v
tiskovém prohlášení. Slovenská ambasáda také uvedla, že si nepřeje být zatahována do českých
vnitropolitických sporů a že nebude záležitost dál komentovat.
2) Primátorka Prahy Adriana Krnáčová (ANO) jako truc proti tomu, že Jiří Brady nedostane
medaili, chce předat Jiřímu Bradymu symbolický klíč od Prahy.
3) Jiří Brady přijímá nabídku, že převezme akademické ocenění od Olomoucké "Univerzity
Palackého". Požádal ale o přesunutí ceremonie do Prahy namísto konání v Olomouci.
Olomoucká "Univerzita Palackého" mu vyhověla. Jiří Brady se má tak stát osobností na
trucsetkání pražské sluníčkové a pravdoláskařské kavárny 28. října 2016, která chce zničit
oficiální oslavu výročí státu, a v zásadě jí změnit na demonstraci na Staroměstském náměstí. Do
médií ale reaguje spíše jeho žena Tereza Bradyová - což zavdává domněnku, že je to především
ona, kdo roztáčí kola.
4) Exekutor rozhodl o udělení pokuty 100 000 Kč Kanceláři prezidenta republiky za to, že se
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Miloš Zeman neomluvil za výroky o Františku Peroutkovi vnučce Terezii Kaslové - podle
soudního nařízení. Médiím to sdělil advokát Terezie Kaslové František Vyskočil.
5) Daniel Herman (KDU-ČSL) v České televizi prohlásil, že by Jiří Brady už stejně státní
vyznamenání od Miloše Zemana už nepřijal.
[Není divné, že Daniel Herman vždy roztáčí kola (nejen) proti Milošovi Zemanovi?]

6) Vláda na svém pondělním zasedání schválila novelu zákona o registrovaném partnerství, které
umožňuje homosexuálům adopci dětí svého partnera. Zákon tedy putuje do sněmovny.
Homosexuálové před lety, kdy žádali o registrované partnerství veřejnosti hlasitě slibovali, že
nikdy nebudou usilovat o adopce dětí.
7) Vláda neschválila snížení DPH ani pro pivo, ani pro základní potraviny. Je po volbách, občany
už politici nepotřebují. Před volbami slibovali jednak snížení DPH na 15 % na pivo či základní
potraviny. Ale především pro restaurace, kdy Andrej Babiš (ANO) slíbil tuto kompenzaci
restauratérům, aby i přes náklady s EET (elektronická evidence tržeb) nezkrachovali. Sliby se
slibují, blázni se radují. František Foldyna (ANO): "pro tuto chvíli už uzavřeno". Je zkrátka po
volbách, a Jiří Mihola (KDU-ČSL) se nestyděl přímo říci, že toto téma otevřou možná před
příštími volbami. Až budou zase potřebovat hlasy občanů. Teď občany ani jejich hlasy
nepotřebují a tak na ně udělali dlouhý nos.
8) Ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) ukázal originál dopisu ze dne 5. července 2016,
kterým "Kancelář prezidenta republiky" odpovídá Danielu Hermanovi, že jeho návrh na ocenění
Jiřího Bradyho zváží (viz datum 5. července 2016). Nic více a nic méně. Klára Samková
zveřejnění dopisu doprovodila ostrými poznámkami na adresu Daniela Hermana, který by se prý
měl zapsat do kurzu porozumění textu, protože "pokud z toho textu vyplývá, že někdo dostane metál,
tak já jsem královna ze Sáby" - píše Klára Samková.
--- Úterý 25. října 2016 --1) Předseda strany KDU-ČSL Jiří Bělobrádek sdělil tisku, že poslanci a senátoři strany KDU-ČSL
se každý z nich jako jeden člen svobodně rozhodl nejít slavit státní svátek 28. října 2016 na Hrad.
Zároveň vyzval Bohuslava Sobotku, aby zvážil udělení ocenění Karla Kramáře Jiřímu Bradymu.
2) Strana ANO a KSČM doporučuje svým členům neúčastnit se žádných alternativních oslav
státního svátku 28. října 2016. Naopak KDU-ČSL odmítají slavit státní svátek na Hradě. ČSSD se
rozhodla případnou účast nechat na uvážení každého člena.
3) Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) udělí Jiřímu Bradymu pamětní medaili Karla Kramáře.
Uvedl to v prohlášení zaslaném ČTK.
4) Sněmovna ve čtvrtek 27. října 2016 v 11:00 uspořádá krátké slavnostní shromáždění. Manželka
Terezou Bradyová potvrdila, že Jiří Brady se zúčastní. Jiří Brady dostane medaili Poslanecké
sněmovny a Pamětní list. Tuto informaci zaslal ČTK předseda Sněmovny Jiří Hamáček (ČSSD).
Straně KSČM se tato akce nelíbí, proto se akce nezúčastní.
5) Příbuzenský klan ve složení Daniel Herman, Tereza Bradyová a Jiří Brady by se konečně měli
dohodnout co chtějí. Daniel Herman sdělil předchozí den České televizi, že Jiří Brady už byl Řád
T. G. Masaryka od prezidenta Miloše Zemana nepřevzal. Totéž prohlásila Tereza Bradyová v
rozhovoru do ČTK: "... v tomto momentě jakékoli ocenění z té strany, ze které měl přijít řád T. G.
Masaryka, nepřipadá v úvahu". Když ovšem měla Tereza Bradyová odmítnout jakékoli, i budoucí
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ocenění, z rukou Miloše Zemana, pak Právu sdělila: "Já myslím, že se nemůžeme rozhodovat o něčem,
co ještě nebylo nabídnuto."
6) [16:30] V Praze na Strossmayerově náměstí se konala vzpomínková akce pod názvem "Jirko
děkujeme. Nemlčíme." Akce je uspořádána pod záštitou projektu "Terezínská štafeta". Akce se
účastní i Jiří Brady spolu s manželkou Terezou Bradyovou. Akce má být vzpomínkou na oběti
Terezína, ale spíše to podle médií a vyjádření organizátorů i studentů vypadá jako truc
happening proti Milošovi Zemanovi. Potvrzují to slova jednoho z organizátorů Daniela Řeháka:
„Říkáte, že když tichá většina, lidé, kteří by měli promluvit, nepromluví, tak to špatně dopadne. Proto jsme
se rozhodli dále nemlčet. Nejsme lhostejní k hodnotám, které naše ústavní špičky reprezentují."

[Studenti nejspíše naprosto netuší, jak moc šlape po obětech Terezína sám synovec Jiřího Brady - ministr
kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). Viz popis u 15. května 2016, kde Daniel Herman namísto každoročního uctění
německých nacistických obětí Terezína ve stejný den mluvil v Německu na sudetoněmeckém sjezdu o vině Čechů
vůči Němcům - a to dokonce jako oficiální zástupce české vlády.]

Na akci se podepisovala petice sepsaná ředitelem Městské knihovny v Praze Tomášem
Řehákem, podepsanou 3200 lidmi, a která přímo útočí na Miloše Zemana: "Vážený pane Jiří Brady!
Se zděšením jsme přijali zprávu, že se prezident České republiky v reakci na schůzku Vašeho příbuzného s
tibetským duchovním rozhodl neudělit Vám státní vyznamenání. Je nám to líto a stydíme se za to..."
[Všimněte si, že pro obvinění prezidenta Miloše Zemana v textu petice neexistuje jediný důkaz. Když se
mluvčí Hradu Jiří Ovčáček zeptal Daniela Hermana na důkazy jeho obvinění, začalo velké trapno. Proto je třeba
hnát vše přes emoce lidí, aby se nestalo, že se někdo z lidí zeptá - podobně jako Jiří Ovčáček - na důkaz tohoto
tvrzení vůči Milošovi Zemanovi. Je to čistě už o vytváření nenávisti vůči prezidentovi České republiky. Všichni
podepsaní pod peticí podepisují křivé obvinění bez jediného důkazu.]

7) Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) dostal od svých spolustraníků protestní dopis proti
komunistickým a sledovacím praktikám, které hodlá od 1. ledna 2016 zavést [podrobněji viz
datum 19. října 2016]. Petr Dobrý, Petr Šáda a Miroslav Verner píší: "... chtěli bychom Vás přátelsky
upozornit, že Centrum boje proti terorismu a hybridním hrozbám, které bylo založeno na ministerstvu vnitra
na základě Vaší iniciativy a za Vaší velké podpory nejenže není originální. Ale je navíc i protiprávní. ... P.
S.: Nakonec Vás ale pane ministře chápeme. Bylo by jistě hříchem nevyužít zkušeností takových odborníků
jako je např. Zdeněk Laube, od roku 1981 příslušník Sboru národní bezpečnosti (SNB), který od roku 1984
pracoval na IV. správě SNB, která měla za úkol tajné sledování občanů a zabývala se monitoringem
zastupitelských úřadů."
-Ing. Miloslav Ponkrác
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