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Fraška z Rudolfina jako poslední šance na 
likvidaci Miloše Zemana. Režie ČT bude 
otázky kandidátům konzultovat online s 
poradním týmem, na Miloše Zemana je 
připraven kýbl “sraček”, sdělil naší redakci 
zdroj z Kavčích hor. Bude se řešit Mynář, 
vazby na Rusko a Čínu, dezinformace a Babiš. 
Drahoš se nebude řešit vůbec, ČT mu fandí!

• Z domova

Fraška z Rudolfina jako poslední šance na likvidaci Miloše Zemana. Režie ČT bude otázky 
kandidátům konzultovat online s poradním týmem, na Miloše Zemana je připraven kýbl 
“sraček”, sdělil naší redakci zdroj z Kavčích hor. Bude se řešit Mynář, vazby na Rusko a 
Čínu, dezinformace a Babiš. Drahoš se nebude řešit vůbec, ČT mu fandí!

Redakce  AE  News  získala  exkluzivní  informace  z  České  televize  o  chystaném  posledním
prezidentském duelu mezi Milošem Zemanem a Jiřím Drahošem. Debata se uskuteční v pražském
Rudolfinu dnes (25. ledna) od 20.00 hodin a přenos bude vysílat ČT1 a ČT24. My jsme však už v
předstihu dostali  do redakce informace nejen o chystaném okruhu otázek, ale i  konkrétní
témata, a ty lze shrnout třemi slovy: munice proti Zemanovi. Česká televize připravila okruh
otázek,  které  se  budou  týkat  především  těch  témat,  ve  kterých  je  Miloš  Zeman  zranitelný.
Moderátorka ČT Světlana Witowská, která se má ujmout mediální popravy Miloše Zemana, bude
diskusi  směrovat  do  několika  okruhů  témat,  kterým Miloš  Zeman  dlouhodobě  čelí  v  průběhu
posledních 5 let a jsou v médiích považovány za škraloupy Miloše Zemana. Česká televize vydala
oficiální parametry debaty, které mají navodit pocit vyváženosti.
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Zástupce  šéfredaktora  redakce  zpravodajství  ČT František  Lutonský  uvedl  [1],  že  debata  bude
rozdělena do 3 segmentů a celý duel bude trvat 90 minut, na rozdíl od TV Prima, která sklidila
kritiku  za  velmi  krátký  čas  pro  kandidáty  a  naprosto  zbytečné  a  zdržující  mediální  vstupy
redaktorky TV Prima Kláry Doležalové. Stejně tak byl kritizován i velmi slabý výkon moderátora
Karla Voříška, který přišel na pódium v brýlích, čímž vyvolal podezření, že tím chce mimoverbálně
vyjádřit podporu Jiřímu Drahošovi.

Debata na Primě byla krátká, ČT prodlouží duel o 30 minut

To však je omyl, Karel Voříšek nosí dioptrické brýle kvůli špatnému zraku na dálku, přiznal se
k tomuto problému již v říjnu 2016 v rozhovoru pro Blesk [2]. Dlouhá léta používal kontaktní
čočky, ale poprvé nasadil brýle ve zprávách v červnu loňského roku. Bez ohledu na brýle však
divákům  vadilo,  že  debata  byla  fragmentovaná  a  nedostalo  se  na  zásadní  otázky,  cíle  a  vize
jednotlivých kandidátů, na otázky ohledně bezpečnosti, přijetí Eura, hlubší integrace do EU atd.
Pouhých 60 minut nestačilo pokrýt hlavní témata, takže ČT po dohodě s kandidáty dohodla 90
minutový formát debaty na ČT. To je myslím pozitivní zpráva pro voliče a diváky na obou stranách
barikády.

 

První  segment  otázek  připravil  editorský  a  dramaturgický  tým  ČT a  bude  se  týkat  současné
politické situace (podle našich informací  bude tématem  Andrej  Babiš,  Čapí hnízdo,  napojení
Miloše  Zemana na  Andreje  Babiše,  jmenování  premiéra),  důležitých  témat  veřejné  diskuse
(dezinformace, vliv Ruska, proruských serverů na ovlivňování voleb, kauza lithium), pravomocí
prezidenta a programu kandidátů.  „V té debatě my se budeme ptát zejména na osobní motivaci
kandidátů,  samozřejmě  na  jejich  program,  na  to,  co  slibují,”  řekl  dnes  ve  vysílání Českého
rozhlasu – Radiožurnálu Lutonský.
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Česká televize připravila monstr-proces proti Zemanovi maskovaný za debatu

Na Zemana i Drahoše podle něj čekají otázky týkající se aktuální politické situace, předvolební
kampaně a jejího financování, výběru spolupracovníků nebo komunikace s voliči. Podle informací
bude  právě  tento  segment  debaty  nejvíce  kritický  pro  Miloše  Zemana,  protože  otázky  budou
směřovat nejen ve vztahu k blízkým Zemanovým spolupracovníkům (údajně napojených na Rusko),
jako jsou Vratislav Mynář nebo Martin Nejedlý, ale i k financování kampaně Miloše Zemana. ČT
bude usilovat o vykreslení Miloše Zemana formou, že mu volební kampaň financují lidé napojení
na Ruskou federaci. A podívejte se, jaký zcela účelově načasovaný článek vypustil iDnes.cz jen pár
hodin  před touto  klíčovou prezidentskou debatou.  Dobrou zprávou je,  že  oba  kandidáti  dostali
dopředu okruh otázek 1. segmentu, nicméně nemají k dispozici samotné otázky, ale právě jenom
jejich okruhy.

 

Druhý  segment  otázek  bude  pokládán  ústavními  činiteli,  konkrétně  předsedy  obou  komor
parlamentu a pozor, tady nám svítí červené světlo, protože ČT zařadila do tohoto segmentu i dotazy
občanů z jisté jihočeské obce,  kde oba kandidáti  dostali  v 1.  kole  prezidentské volby přibližně
stejný počet hlasů. Jak uvedl Lutonský, moderátorka Světlana Witovská bude pomocí sluchátka
a mikrofonu propojena online s přenosovým vozem a bude od dramaturga dostávat předem
nachystané otázky, které pro kandidáty bude v reálném čase vyrábět tým až 5 dramaturgů, kterým
bude asistovat dalších 10 redaktorů, kteří budou vyhledávat informace online a rovněž se dá čekat,
že budou ověřovat online výroky obou kandidátů. Zejména dotazy občanů z oné jihočeské obce
mohou být předmětem spin doctoringu ČT, takže se dá očekávat opravdu příval špíny a dehonestací
na Miloše Zemana.

Na Zemana je nachystáno 20 redaktorů a dramaturgů ČT a k tomu Witowská se sluchátkem 
v uchu

Třetí segment otázek bude obsahovat dotazy jednotlivých kandidátů jeden na druhého. Každý z
kandidátů může mít až 3 různé otázky na protikandidáta. Kromě toho si může každý kandidát do
malého salónku Rudolfina přivést maximálně 30 svých fanoušků, kteří se ovšem budou muset řídit
závazným řádem. Už před několika dny unikla na veřejnost skandální informace manželky Jiřího
Drahoše.  Eva Drahošová se totiž v rozhovoru s poslancem Markem Výborným (KDU-ČSL)
prořekla, že “na ČT nám fandí, ale nesmí to dát najevo” [3]. Tím pouze odkryla a potvrdila de
facto veřejné tajemství  v ČR, že ČT už dávno není  objektivní  a  nezávislé  médium, a poté,  co
dokonce ředitel ČT Petr Dvořák podepsal politickou výzvu “Mantinely demokracie” [4], tak nikdo
už nevěří tomu, že ČT vysílá vyvážené zpravodajství. Na alternativě se v posledních dnech mylně
uvádí, že Miloš Zeman bude čelit hlavně Světlaně Witowské. Podle našich informací bude paní
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Witowská  tím  nejmenším  problémem,  protože  proti  Miloši  Zemanovi  bude  stát  celý  tým
dramaturgů a redaktorů, kteří budou skrze sluchátko v přímém spojení s moderátorkou a budou jí
krýt záda před rétorikou Miloše Zemana.

 

Celá debata v Rudolfinu bude vedena s cílem mediální likvidace Miloše Zemana, protože  dnešní
duel s největší pravděpodobností rozhodne celé volby. Už nikdy nebude šance porazit Miloše
Zemana, pokud se to nepodaří dnes večer. Proto Česká televize vyčlenila téměř dvacítku redaktorů a
dramaturgů zpravodajství ČT, publicistických pořadů jako jsou např. Reportéři a další.

Všechno, co má ČT k dispozici, bude dnes večer vrženo proti Miloši Zemanovi s cílem mediálně ho
zničit a  zajistit tak vítězství Jiřímu Drahošovi, který prý bude mít za úkol “nemluvit moc”,
protože většinu mluvení obstará zejména Světlana Witowská s cílem svrhnout Miloši Zemanovi na
hlavu onen pověstný kýbl sraček, ze kterého by se nevzpamatoval. Stejně tak se dá očekávat, že ČT
se pokusí Miloše Zemana vykreslit jako smrtelně nemocného. Přitom se zapomíná, v jak zoufale
špatném zdravotním stavu byl Václav Havel ve svém posledním prezidentském období. Mnoho lidí
také zapomíná, že o hůlce chodil i  Winston Churchill,  kterému hůlka pomáhala zejména udržet
stabilitu kvůli jeho alkoholismu.

O budoucnosti ČR v Evropě nebudou rozhodovat nohy prezidenta, ale jeho hlava!

Úlohou Miloše Zemana v roli prezidenta není chodit, ale zodpovědně jednat a myslet ve prospěch
národa  na  domácí  i  mezinárodní  scéně.  Není  jeho  úlohou  zaběhnout  maraton,  nebo  se
promenádovat  po  bruselských  bulvárech,  což  bezpochyby  jde  skvěle  mnoha  politikům,  kteří  v
Bruselu pracují pro EU. O budoucnosti ČR v Evropě nebudou rozhodovat nohy prezidenta, ale
jeho  hlava! Toto  heslo  prosím  sdílejte  spolu  s  tímto  článkem na  sociálních  sítích,  protože  je
důležité, aby lidé u voleb hlasovali hlavou, ne nohama.

Česká televize má hlavní a centrální úlohu v útocích proti Miloši Zemanovi a všem je jasné, že
pokud se podaří porazit Miloše Zemana, Andrej Babiš padne spolu s ním. Na to si můžete vsadit,
protože to by bylo potom jen otázkou času. Američané se snaží podržet si Česko ve sféře své moci a
rádi  by  posunuli  ČR politicky  do  stejné  role,  v  jaké  je  nyní  Polsko.  Proces  “polandizace”  by
znamenal  nasunutí  amerických  vojsk  a  zbraňových  komplexů  do  ČR,  o  což  usilují  různé
transatlantické think-tanky v ČR, např. Evropské hodnoty, které lobbují v ČR za americké zájmy.
Není bez zajímavosti, že Jakub Janda se setkal osobně s Johnem McCainem, pravidelně publikuje v
americkém tisku, ve Washington Post atd.
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Spolupracovník  Jakuba  Jandy,  bývalý  ambasador  ČR  v  USA,  Petr  Kolář,  se  navíc  stane
Drahošovým  poradcem  pro  zahraničí  a  bezpečnost,  jak  sám  uvedl  ve  svém  videu  [5].  Takže
pronikání politické neziskovky Evropské hodnoty do struktur prezidentského úřadu by okamžitě
učinilo  Evropské hodnoty jednou z nejmocnějších neziskovek ve Střední Evropě s přímým
napojením na Johna McCaina a americké válečné necony. Doufám, že si všichni uvědomujete,
jaké riziko spočívá v tom, kdyby se do role prezidenta dostala ohebná marioneta beznázorového
Jiřího Drahoše, která by byla ovládána poradci z okolí Evropských hodnot. Největším rizikem v
dnešní době je pronikání neziskového sektoru do legislativy a exekutivy, pokud pomineme školství,
které je další oblastí mohutného pronikání NGO organizací. A kdokoliv hledá ideálního kandidáta,
nenajde ho.

Nesmíme mít prezidenta, kterému budou dělat poradce lidé z neziskovky Evropské hodnoty!

Dnešní doba je čistě o volbách menšího zla. Je to drsná realita, se kterou se musíme vyrovnat. Miloš
Zeman není ideální kandidát bez chyb, ale v porovnání s Jiřím Drahošem je zlatá volba, protože
prosazuje pronárodní ukotvení ČR, podporuje český průmysl v celém světě a je striktním odpůrcem
migrace.  Není  čas  na  kompromisy  Jiřího  Drahoše  o  tom,  že  2600  migrantů  není  problém.
Nemůžeme si dovolit prezidenta, který nechce občanům dovolit referendum o vystoupení z EU.
Nesmíme mít prezidenta, kterému budou dělat poradce lidé z neziskovky Evropské hodnoty. Dnešní
debata prezidentských kandidátů bude antizemanovským teátrem, jehož třešničkou na dortu
má být mediální poprava Miloše Zemana na konci. Přestože věříme, že Miloš Zeman převálcuje
jak Jiřího Drahoše, tak i Českou televizi, přesto je potřeba znovu a znovu sbírat podporu a hlasy pro
Miloše Zemana. Sdílejte prosím tento článek všude, kde můžete a nezapomeňte jít zítra a pozítří k
volbám! Spolu to dáme? Ne, spolu jim to nandáme!

-VK-

Šéfredaktor AE News
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