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Všem našim čtenářkám a čtenářům přejeme pokojný a šťastný rok 2017
Pokračujeme v tradici vydávání ročenek našeho webu, kterou jsme začali už v roce 2013. Vždy na
konci roku pro vás připravujeme přehled nejdůležitějších článků publikovaných během daného
roku. Články jsou rozděleny do tematických bloků a jejich změny nebo naopak setrvalý stav
ukazují z roku na rok, jak se vyvíjela situace ve světě a čemu jsme se přednostně věnovali.
Podívejte se na ročenku z roku 2015 a hned uvidíte některé změny oproti roku 2016.
Mediální manipulace a selhání masových médií dosáhlo za loňský rok tak masivních rozměrů, že
málem tvoří hlavní téma webu. Další nové téma tvoří ekologie a stav planety Země těsně spojený
se zavedením korporátního kapitalismu pro jedno procento vyvolených. A tento typ
nebezpečného kapitalismu ničícího sociální stát západně-demokratického typu (welfare state) se
v loňském roce začal docela rychle fašizovat. S tím souvisí úpadek demokracie, růst lokálních
válek a již zmíněné globální dezinformační kampaně. Na druhou stranu se svět stal opět
multipolárním díky zemím BRICS. Světový četník USA s dolarovým pendrekem pomalu odchází ze
scény, protože začíná mít hlavní starosti doma, a nejen ve světě. Multipolární svět zvyšuje nárok
na správné pochopení událostí a dějů v celkových souvislostech, což je a bude hlavní cíl našeho
webu. Stejná multipolarita světa je ale na druhou stranu velkou šancí pro demagogy, pro
omezené ideology všeho ražení a pro placené mediální lháře. Proto s potěšením zařazujeme
rubriku o společné konferenci občanských iniciativ věnovaných otázce suverénní měny a jejího
současného ohrožení. Je to poprvé, co jsme takovou konferenci spolupořádali a organizačně i
finančně zajišťovali přes náš spolek eRepublika.
Naše redakce vzhledem k budoucnosti rozhodně nehýří optimismem, spíše naopak. Konec
konců, jako daňoví poplatníci jsme si poprvé v tomto roce začali platit vládní úřad na
Ministerstvu vnitra, který monitoruje „závadný“ tisk, jak tomu bylo za komunistů. Jsme opravdu
zvědaví, kdy a kdo začne nezávislý tisk také cenzurovat, což by byl další krok směrem ke
korporátnímu fašismu. Proto potřebujeme zvýšit vliv nezávislého tisku v této zemi. Demokracie
nebude, pokud tu nebudou demokraté.
Pokud si myslíte, že naše práce na e-republice je dobrá a má smysl, staňte se aktivními šiřiteli
těchto článků všemi kanály, které máte k dispozici. Také potřebujeme finanční a organizační
pomoc, zejména při pořádání konferencí, které jsou opravdu náročné na čas i na finance našeho
spolku. A nakonec prosíme aktivní pisatelky a pisatele, aby neváhali a spojili se s redakcí, pokud
mají něco zajímavého ze života kolem nás, třeba i na lokální úrovni.
Web děláme s vámi a pro vás, v našem volném čase a částečně i za naše prostředky a schopnosti,
které bychom jistě dokázali zpeněžit mnohem výhodnějším způsobem. Ale věříme v to, že
svobodní lidé jsou svobodní, když chtějí být svobodní a když si na to udělají v životě čas. A o tom
je občanský aktivismus. My jsme zatím připraveni svou část smlouvy o nezávislém médiu pro
svobodné a přemýšlivé občany dodržet. A ta druhá strana nepsané smlouvy už závisí jen na vás.

Vaši vydavatelé webu e-republika.cz

© E-republika.cz

2

Souhrn roku 2016

www.e-republika.cz

1. VÁLKA NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ
Tento blok se týká zemí: Sýrie, Jemen,Egypt, Palestina, Libanon, Irák, Írán, Izrael a Turecko.
K celkovému pochopení situace za rok 2016 doporučujeme článek Příměří v Sýrii: americký
světový řád a ruský místní pořádek
RUSKÝ BOJ PROTI TERORISMU JE TAK JEDNODUCHÝ, ŽE O NĚM NAŠI PRESSTITUTI
RADĚJI NEŘEKNOU ANI SLOVO. RUSOVÉ JASNĚ ŘEKLI, ŽE BUĎ S NIMI VŠECHNY
UMÍRNĚNÉ FRAKCE PŮJDOU DO BOJE PROTI TERORISMU, NEBO BUDOU MRTVÉ.
Lhaní o hladomoru v syrském městě Madája
USA vytláčejí Írán z Iráku a nechávají Sýrii
Rusku
Mnichovská kapitulace Západu ohledně
Sýrie
Sýrie a uprchlíci, beze slov
Příměří v Sýrii: americký světový řád a
ruský místní pořádek
Proč ruské bombardéry opouštějí Sýrii
Globální predátoři v Libyi
Izraelský premiér je namočen do
miliardového finančního skandálu ve Francii
Bitva o Aleppo aneb stalingradský kotel
prozápadních teroristů
Jemen se stal pro Saúdy druhým Vietnamem
Válka v Saúdské Arábii pokračuje, dobývá
se město Najran
Soudruzi teroristé, stala se chyba: Aleppo
bude svobodné asi už na konci roku 2016
Izraelská lobby

Bitva o Aleppo aneb stalingradský kotel
prozápadních teroristů
Václav Umlauf
Někdo by se konečně měl zeptat české
vlády, armády a Zaorálkova zamini, proč se
na videích ze zabavených skladů teroristů
ukazuje tolik zbraní s českými návody.
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Globální predátoři v Libyi
Manlio Dinucci
Libye vlastní skoro 40 % africké ropy, ceněné
pro svoji vysokou kvalitu a nízké těžební
náklady, a také velké zásoby přírodního plynu.
Jeho využitím mohou americké a evropské
nadnárodní společnosti dosáhnout
mnohonásobně vyšších zisků, než jakých
dosahovaly předtím od libyjského státu. Invaze
NATO

Sýrie a uprchlíci, beze slov
-uvNa mnohých webech se debata o
uprchlících vymkla zdravému rozumu.
Proto jsme beze slov přidali tyto záběry ze
Sýrie, kterou my, občané EU, aktivně
pomáháme už 3 roky ničit. Takto vypadá
válka.
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2. Česká politika
Tento blok se týká vnitřní i zahraniční politiky České republiky. K té patří i české pojetí
spravedlnosti. Doporučujeme článek zabývající se mj. názory ministra spravedlnosti Roberta
Pelikána: Ministr spravedlnosti Pelikán chce spravedlnost, což je prý šílené
"Veřejně tu tedy prohlašuji, že si i já myslím, že si Miroslav Kalousek s velkou pravděpodobností
nakradl hezké miliardy… žijeme ve fasádní demokracii." Robert Pelikán

Zemanovo poselství
Nový tunel na občany ohledně trestní
odpovědnosti právnických osob
Kauza NZIS aneb Jak udělat ze státního
úřadu korporátní trafiku
Tento způsob demokracie se mi zdá
poněkud nešťastným
Ministr spravedlnosti Pelikán chce
spravedlnost, což je prý šílené
Korupce je u nás především organizovaný
zločin
Také já jsem proti islamizaci Evropy
Schválil se životu nebezpečný zákon:
Rozhovor s poslancem Ludvíkem Hovorkou
Hra na celostátní referendum
Nechutná šlichta jménem Šlachtagate
Dárek Sněmovny k 28. říjnu. Zrušení
demokracie přes agenta-provokatéra
Z agenta-provokatéra bude teroristický
aktivista

Korupce je u nás především organizovaný
zločin
Petr Umlauf
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Korupce získává v České republice ve stále větší
míře formu organizovaného zločinu a praní
peněz, což představuje zásadní společenský a
makroekonomický problém

Nechutná šlichta jménem Šlachtagate
Pavel Letko
Opatření ministra vnitra podporované
předsedou vlády a stranou lidovou posiluje
mafii a oslabuje stát. Tuneláři s trvalým
pobytem v Monaku se mohou začít radovat.
Hra na celostátní referendum
Pavel Letko
O vládu nad „věcmi svými“ jsme přišli
výhradně u nás doma, v Česku. Nechceme-li
se chopit „věcí svých“, chopí se jich někdo
jiný.
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3. Sociální stát, občanský aktivismus
Občanský aktivismus není samá švanda a společná party pomatenců. Někdy jde i o život, jako
v článku Konec legrace. „Naše společnost již zcela nepokrytě dává na srozuměnou, že tahle
země opravdu není pro starý. Jestliže někdo trpí nebo umírá, ať s námi nepočítá. My ho
nepotřebujeme.“
Klíčová slova: sociální stát vzp zdravotnictví neoliberalismus bída sociální dávky
ekonomický fašismus nová chudoba exekuce bezdomovci minimální mzda pracující chudoba
korporace fašismus německo korporátní kapitalismus jendo procento bratři kochové donald
trump banksteři amazon odbory pražská kavárna sudety ideologie koncesní stát neoneokolonialismus stávka lobbing nová levice korporátní fašismus
Chráněné dílny a sociální podniky ve věku
neoliberalismu
Smysl velikonoc pro současné občanské
aktivisty
V klubu Pražské kavárny
Lapkové s bílými límečky kradou na
opravách dálnic ...a nic
Proces s anarchisty
Spanilé jízdy Pražské kavárny po zemích
českých, ba i moravských
Pracující chudoba sociálních pracovníků
Debatní klub o inkluzi: Václav Klaus ml. /
Miroslav Kudláček
Kořeny nenávisti pražské kavárny
Horacek for presi dent
Rozkradený a vytunelovaný český zájem
DOTAZNÍK PRO Radka Novotného:
Pravda o vodě

V klubu Pražské kavárny
Pavel Letko
...byla to opravdu radost vidět pohromadě
tolik převážně mladých lidí, nadšených pro
dobrou věc Západu, nezcizitelná majetková
práva a upřímně antikomunisticky
obdivujících ukrajinský Majdan.
Rozkradený a vytunelovaný český zájem
Václav Umlauf
Pokus o artikulaci zájmů českého státu, který
by neměl jít cestou korporátního fašismu.
Evropské zkušenosti posledního století jasně
ukázaly, že na jeho konci nás čeká globální
válečný konflikt.

Spanilé jízdy Pražské kavárny po zemích
českých, ba i moravských
Václav Umlauf
Pražskou kavárnu rád mám, protože je pilná,
na rozdíl od alternativní české levice.
Kavárna se nebojí vyjet hluboko na Moravu,
až ke kroměřížské psychiatrii, a odtud
vydává svá odvážná prohlášení.
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4. Ekologie
„Dříve nebo později, dobrovolně či vynuceně nás čeká energetická revoluce, kterou právě
Německo a Rakousko podstoupily dobrovolně a včas, a proto jsou dneska napřed. My se jí
pod vlivy fosilní a nukleární lobby prostě trvale bráníme, proto zaostáváme.“ (Matěj
Stropnický)
Klíčová slova: strana zelených demokracie kapsch čr sociální stát sociální bydlení praha
bezdomovectví exekuce globalizace korporátní fašismus horní zákon externality jaderná
energetika je fukušima jaderná lobby čez oze úložiště jaderného odpadu fosilní paliva
energetická koncepce imigrace rozvojová pomoc.
Probíhající ekologická katastrofa v USA
10 věcí, které vám neřekli o vodní tragédii
ve Flintu. Já vám je řeknu
Existence Japonska visela na vlásku:
Fukušimská katastrofa téměř způsobila
evakuaci Tokia
Globální zátah na pančované potraviny
Matěj Stropnický: Čeká nás energetická
revoluce
Evropská bitva s glyfosátem
Včera, dnes a zítra
Jaderné experimenty na Ukrajině: EU už
začíná mít strach
Kronika příští jaderné katastrofy na Ukrajině
Roztavené reaktory ve Fukušimě aneb Jak
lže Tepco
Pozadí vraždy ekologické aktivistky Berty
Cáceres

10 věcí, které vám neřekli o vodní tragédii
ve Flintu. Já vám je řeknu
Michael Moore
Republikánský guvernér Rick Snyder
anuloval svobodné volby ve Flintu, odvolal
starostu a městskou radu. Poté do vedení
města jmenoval svého vlastního člověka.
Proto, aby uspořili peníze, rozhodli se
odpojit lidi ve Flintu z jejich vlastního
zdroje vody, Huronského jezera, a místo
toho přinutili veřejnost pít toxickou vodu z
řeky Flint.
Evropská bitva s glyfosátem
Stanislav Blaha
Francie zakázala směs glyfosátu s některými
smáčedly kvůli rizikům, které to má na
lidské zdraví. Tento krok přichází méně než
dva měsíce poté, co k takovému zákazu
vyzvala Ségolène Royalová, francouzská
ministryně ekologie, udržitelného rozvoje a
energie.
Kronika příští jaderné katastrofy na
Ukrajině
Stanislav Blaha
Státní regulátoři mají svázané ruce a ucpaná
ústa, hlídací psi demokracie byli puštěni ze
řetězu, takže očuchávají moč v
moskevských antidopingových laboratořích
a honí po lese vzteklé srny. Ale časovače v
jaderných reaktorech už tikají.
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5. Evropská unie
Odkud a kam kráčí EU? V článku Tři základní chyby při konstrukci Evropské unie a jak dál
hledá odpovědi Květa Pohlhammer Lauterbachová: „Díky činnosti alternativních médií jsme
schopni analyzovat příčiny rozkladu společnosti a celé západní civilizace. Nyní jde o to,
vypracovat program, jak se ubránit. Strkání hlavy do písku je však nejlepší cestou do
otroctví.“
Klíčová slova: yannis varoufakis hotovostní peníze krize eura diem25 záchrana bank
bankovní socialismus esm fiat money bankovní unie vyvlastnění ecb kvantitativní uvolňování
řecko jedno procento bankovní krize bail-in silk road krize dolaru čnb
Tři základní chyby při konstrukci Evropské
unie a jak dál
V Německu demokracie nezvítězila. Jiný
pohled na AfD a na Německo
Řecko ztrácí svou duši
Evropský parlament drtivou většinou
hlasoval proti svobodě slova a
transparentnosti
Rakousko: Lid propustil ze svých služeb
lidové strany
Takový obyčejný vraždící EU-fašismus
Zájmy kolem Brexitu
Hnutí 5 Hvězd: Vyjít z krize nelze bez
opuštění eura
Jan Keller: Další referenda jsou nepřijatelná,
z meteorologických důvodů
Brexit v zrcadle českých médií a
bruselských byrokratů
Kam kráčíš, krásná Itálie?
Evropa na cestě od blahobytu do náruče
Nového světového řádu

Jan Keller: Další referenda jsou nepřijatelná,
z meteorologických důvodů
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rozhovor Stanislava Blahy s Janem
Kellerem
Prvníní hodnocení ukazují, že zaostalí a
nevzdělaní Britové šli v dešti dát hlas za
vystoupení z EU, zatímco ti chytří a
vzdělaní seděli doma, protože dobře věděli,
že by se mohli cestou nachladit. Opět se tím
potvrzuje, že EU - tak jak je dosud
koncipována - je vyloženě projektem pro
hezké počasí.
Řecko ztrácí svou duši
Robert Hunziker
Jde o záchranu Bank a Věřitelů. A s lidmi, s
těmi se moc nepočítá, "nejsou nic víc než
čísla", možná i něco horšího. Takhle o tom
přemýšle;kožení byrokrati.
Kam kráčíš, krásná Itálie?
Květa Pohlhammer Lauterbachová
Změna ústavy omezí možnosti konání
plebiscitu - lidové iniciativy musí mít třikrát
víc podpisů. Aby mohl být zrušen již
schválený zákon, musí se sebrat 800 tisíc
podpisů místo stávajících 500 tisíc. V
novém systému jednoho procenta nemá
plebs právo rozhodovat o ničem důležitém.
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6. Peníze pro nový život
„Naším cílem je především poukazovat na lži a mlžení kolem bankovního sektoru, zneužití
peněz v ekonomickém systému k trvalému přerozdělování od pracující většiny k nepracující
parazitické vrstvě a škodlivosti záměrně chybně nastaveného systému pro zdraví lidí,
životního prostředí, ale i reálné ekonomiky jako takové, což by si měli uvědomit zejména
podnikatelé.“ (Květa Pohlhammer Lauterbachová)
Klíčová slova: aktivismus peníze alternativní měny euro dluhová krize erepublika ilona
švihlíková květa pohlhammer lauterbachová miluše kotišová konference manifest demokracie
čnb neoneokolonialismus česká koruna úrok lichva úvěry alternativa zdola kvantitativní
uvolňování finanční lobby cenzura lokální měny ecb
Proč nepodepsat TTIP a nepřijmout euro
Švýcarská národní banka pod tlakem
demokracie
Jacob Rothschild kritizuje centrální banky. A
na Titaniku se už přestalo zpívat
Květa Pohlhammer Lauterbachová: Proč
iniciativa „Za monetární modernizaci i v
České republice?“
Jackson Hole: Centrální bankéři otevřeně o
zrušení hotovosti
Manifest za svobodu a právo rozhodovat o
budoucnosti naší země
Nové peníze pro nový život očima účastníka
Od globalizace k decentralizaci. Jaké měny
potřebujeme k udržení ekologické rovnováhy
a spravedlnosti
Peníze v rodině a v intimních vztazích –
příklad příspěvku na péči
Je možná bezúročná ekonomika?
Duch doby nepotřebuje filosofy?
Kostarika: Marténův solidarismus a pokus o
ústavní reformu v roce 1976
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Manifest za svobodu a právo rozhodovat
o budoucnosti naší země
Květa Pohlhammer Lauterbachová
Ztráta práva tisknout si vlastní peníze
znamená zásadní omezení státní suverenity a
v případě krize obrovské bezpečnostní riziko
pro obyvatele země.
Duch doby nepotřebuje filosofy?
Josef Šmajs, Květa Pohlhammer
Lauterbachová
Antropocentrismus jako filosofická
koncepce přivedl člověka na cestu jeho
vlastní záhuby. Příspěvek z konference
"Nové peníze pro nový život.“
Je možná bezúročná ekonomika?
Adam Votruba
Příspěvek z konference "Nové peníze pro
nový život. České ženy na obranu české
koruny. Monetární a etická modernizace i
pro Česko." Představa, že množství peněz v
ekonomice je dáno tím, kolik jich centrální
banka vytiskne, je mylná. Veškeré bankovní
půjčky jsou pochopitelně zatíženy úrokem.
Z toho vyplývá důležitý důsledek, o němž se
někdy hovoří jako o paradoxu úroků:
Množství dluhů v systému vždy převyšuje
množství peněz a dluhy jsou tak z principu
nesplatitelné.
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7. Globální ekonomika
Mediální lhaní, fízlování skrytá manipulace událostmi aneb „Od Druhé války ke Třetí?“, ptá
se Květa Pohlhammer Lauterbachová v článku Karty rozdány. Stejně jako ve 20. století:
„Nelze do nekonečna lhát. Nepoučíme-li se z dějin, jsme ztraceni. Ve Výmarské republice
nerozhodovali Němci, ale anglo–americké elitní kluby. O změně směřování Německa a tzv.
dvacátá léta, která by bylo možné také srovnávat se zlatými léty po rozpadu východního
sovětského bloku, bylo potřeba najít i správného člověka na pozici centrálního bankéře pro
Evropu.“
Klíčová slova: záchrana bank bankovní socialismus esm fiat money bankovní unie nová
chudoba vyvlastnění eurozóna banky inflace deflace bankovní krize bail-in bank of england
krize dolaru čnb ecb
Je třeba kontrolovat centrální banky, než
Korporace žalují USA skrze smlouvu
nás přivedou do hrobu
NAFTA
Květa Pohlhammer Lauterbachová
Poznámka k současnému vývoji v Číně
Můj
návrh
zní, aby se konečně začalo
Repatriace zlata do Německa pokračuje
pracovat na vzniku nezávislé odborné
Německá průmyslová strategie na příští léta komise složených z občanů, kteří budou
Je třeba kontrolovat centrální banky, než nás sledovat nepřátelské akce bankéřů proti
přivedou do hrobu
České republice a navrhovat modernizaci
Boj o přerozdělování majetku důchodců:
bankovní struktury.
USA proti Evropě
Robert Reich: Poselství pracujícím na
Robert Reich: Poselství pracujícím na
Svátek práce v USA
Svátek práce v USA
Robert Reich
Karty rozdány. Stejně jako ve 20. století
Vy, já i všichni ostatní musíme pokračovat
Indie má největší stávku v historii lidstva:
ve společné organizaci a v mobilizaci. V
150 miliónů proti neoliberalismu
cynismu se útočiště nenajde. Změna je
Konec hierarchické struktury a vydírání v
pomalá, a občas se zdá, že to je beznadějné.
bankovním sektoru
Ale změna je nevyhnutelná. Nečekejte, že
Svítí červená kontrolka. Nejenom pro
politici půjdou v čele. My sami jsme ti lídři.
Deutsche Bank
Evropské hodnoty v Africe aneb Jak se do
Evropské hodnoty v Africe aneb Jak se do
lesa volá, tak se z lesa ozývá
lesa volá, tak se z lesa ozývá
Květa Pohlhammer Lauterbachová
Ze všeho zla jsou obviňovány USA. Stanouli jednou před soudem, budou před ním
muset stát ovšem i evropští politici. Jako
kdybychom my, západní evropský okruh,
byli nevinnými beránky, obětí manipulací ze
strany USA. ... vůbec jsme si nevšimli, že
Brusel podepisuje dohody o volném
obchodu s africkými zeměmi, které lze
označit za všechno, jenom ne férové.

© E-republika.cz
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8. Mediální manipulace a cenzura
Oknem jí vyhodíš a dveřmi se vrátí… Řeč je o cenzuře. O zoufalém pokusu ovládnout lidské
myšlení. Nová pravidla novinářů „svobodného světa“ shrnul ve svém článku Desatero
korporátního presstituta Václav Umlauf.
Klíčová slova: simulákrum mediální manipulace fakta o sýrii bbc al-nusra isil libye al-kájda
francie džihád fsa saa dirty wars agenda-setting česká televize dirty wars presstitutky cnn fox
news
Mediální pravdy aneb Jak zabíjí Putin a
Obama
Desatero korporátního presstituta
Lhaní v zájmu demokratických hodnot
Panama Papers: Čím teď jsou, a čím mohou
být
Je Rusko naším nepřítelem?
Jak běží studená válka v médiích
Kosa přiložená na hrdlo lhoucí aneb
Analýza ČT o válce na Ukrajině
Ukrajina a Česko: Dvě případové studie
občanského žurnalismu
Petr Pražák: Redaktoři ČT vnucují svůj
názor divákům
Pravda vítězí, když je nadopovaná a
zfetovaná
Tajné jednání mediálních pracovníků po
výhře Trumpa
Debata o propagandě
Chovanci na vnitru otočili kormidlo (V.)

Kosa přiložená na hrdlo lhoucí aneb
Analýza ČT o válce na Ukrajině
Petr Umlauf
KOSA NOSTRA zostra aneb NAŠE VĚC
zostra! šla tvrdě na věc a má výsledky. To se
počítá a musí i pochválit. Těšíme se na
projednávání stížnosti na Radě ČT. A hlavně
na projednávání Výroční zprávy o
činnostiČeské televize v roce 2015 ve
Sněmovně.

Tajné jednání mediálních pracovníků po
výhře Trumpa
Václav Umlauf
Novák tu už bohu díky není, tak vám mohu
říci, že naši šéfové připravují změnu
strategie. Bude třeba začít pracovat mnohem Petr Pražák: Redaktoři ČT vnucují svůj
aktivněji s námi koupenými tzv.
názor divákům
"nezávislými médii", která vedou užiteční
Stanislav Blaha
idioti.
Rozhovor s autorem pětisetstránkové
stížnosti na způsob, jakým Česká televize
informovala o ukrajinské krizi.

© E-republika.cz
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9. Mír, nenásilí, migrace
Nelze žít ve světě zdání vytvářeném telefonáty od těch, kteří toto spojení na zbytek poskoků
mají a využívají. Dějiny lidstva se zcela jednoduše posunuly vpřed v momentu, kdy někdo
přestal zvedat telefon a šel svobodně žít. Čili jak píše Václav Umlauf v článku O zvedání
telefonů a věcech kolem.
Klíčová slova: přemysl pitter ferdinand peroutka pacifismus zbrojení extremismus válka
fašismus armáda boj proti terorismu extraordinary renditions dirty wars waterboarding
blackwater jedno procento korporátní fašismus evropský parlament fakta o sýrii oxfam
respekt simulákrum nová levice mediální manipulace ttp ttip libye sýrie
Kolíne, Kolíne
Buduj mír, posílíš vlast
O zvedání telefonů a věcech kolem
Jiný pohled, tentokrát z ženské perspektivy
Zvířecí společnost a společná věc
Lékaři proti jaderné válce mají jasno
Také já jsem proti islamizaci Evropy (komentář
k článku)
Také já jsem proti islamizaci Evropy (komentář
původního článku i komentáře Jana Přibyla)
Podivné výroky arcibiskupa Duky
Francie se „vzdala bez boje“ migrantům z
třetího světa
Multikulturalismus je mrtev, ať žije
náboženská, nacionální, rasová a kulturní zášť!
Statistiky varují: válka proti terorismu je
vyvolaná agresí Západu

Buduj mír, posílíš vlast
Pavel Letko
Kurz odzbrojení, snižování výdajů na
obranu a zvyšování výdajů na sociální
účely umožní vytvořit sounáležitost všech
občanů České republiky. Po absolvování
tohoto kurzu můžeme být všichni hrdí, že
patříme k národu Jana Ámose
Komenského, Jana Husa, Jana Palacha a
Přemysla Pittera.
Lékaři proti jaderné válce mají jasno
Aleš Macháček
Ze střední Evropy se nemusí stát bojiště o
Arktidu, aby příslušníci nové generace byli
postaveni před volbu ANO-NE, tak jako
moje generace byla postavena před
Antichartu. Jako učitelé čelí morálnímu
dilema při klasifikaci žáků, tak i doktoři
stojí před rozhodnutím, komu bude
poskytnuta lékařská péče a za kolik.
Podivné výroky arcibiskupa Duky
Pavel Letko
Problémem se tak ukazuje nejen samotná
migrace, ale zejména mlžení, na kterém se
podílí i Duka. Papež František se pak
právem ptá: „Co se to s tebou, Evropo,
stalo?“. Zhloupla a je bez soucitu.

© E-republika.cz
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10. Rusko a „ruský svět”, Ukrajina
Jak to bylo na Majdanu přibližuje článek Odborná studie o vraždění na Majdanu potvrdila
nevyhnutelné. Studie dospěla k závěru, že masakr byla typická operace pod falešnou vlajkou.
Byla racionálně naplánována a provedena s cílem svrhnout tehdejší vládu a chopit se moci.
Jak říkáme na e-republice ohledně Ukrajiny: Nic nového pod sluncem Nulandistánu.
Klíčová slova: drony válka čtvrtého typu rusko usa pentagon vladimír putin sergej lavrov
dirty wars brusel nato sergej šojgu válka proti teroru cyberwar mali libye
Maxim Ševčenko: ukrajinští oligarchové se
vyděsili a budou se mstít
Odborná studie o vraždění na Majdanu
potvrdila nevyhnutelné
Překabátění teroristů na Ukrajině
Rusko třikrát jinak
Případ Savčenková: západní mýtus a
východní realita
Ruská střední třída v mezinárodním
průzkumu 2014
Západ pomohl Ukrajincům a Ukrajině do
hrobu
Důvod bojů v Náhorním Karabachu
Oděsa dva roky poté
Rusko jako globální geopolitický hráč
Ruský doping a naše pokrytectví
Křížová cesta poutníků za mír na Ukrajině

Odborná studie o vraždění na Majdanu
potvrdila nevyhnutelné
-uvOdborná studie dospěla k závěru, že masakr
byla typická operace pod falešnou vlajkou.
Byla racionálně naplánována a provedena s
cílem svrhnout tehdejší vládu a chopit se
moci.
Oděsa dva roky poté
redakce
Vyšetřování květnového krveprolití v Oděse
s přibližně 48 oběťmi na životech nebylo
podle poslední zprávy z loňského roku
Mezinárodní poradní skupiny (IAP) v
souladu s Evropskou úmluvou o ochraně
lidských práv. Podle tohoto poradního
orgánu zřízeného generálním tajemníkem
Rady Evropy se vyšetřování zbytečně
protahuje a není nezávislé.
Rusko jako globální geopolitický hráč
redakce
USA, EU a NATO se rozhodly, že Rusku a
jeho spojencům nebudou věřit. Ve světě
znova vzniká logika mocenských bloků,
rostou náklady na zbrojení, rozšiřují se zóny
ozbrojených konfliktů, množí se regionální
války a nestabilita i v zemích EU a roste
riziko nekontrolovaných úderů.

© E-republika.cz
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12. Věda, technika, kultura, životní styl
Zajímavosti z kultury a dalších zbytečností najdete v tomto bloku. Úvodem může být článek
Přemysla Janýra Psychopaté.
Klíčová slova: psychopaté john w. gacy psychiatrie politika aps robert d. hare pcl-r násilí
belinda board katarina fritzon clive r. buddy mobbing korporátní fašismus neoliberalismus
Izraelská lobby
Psychopaté
Budeme obětí nenávisti?
G. G. Preparata: Kdo dal moc Hitlerovi
(recenze)
Blátivá věda
Truth
Šíité vs. Sunnité
Koncentrák – cena za věrnost
Postindustriální simpletoni, narcismus a
zánik Západu
Film "Týpci a zbraně" versus realita
Vstali noví punkoví bojovníci, konečně!
Snowden
Truth
Pavel Letko
Film podle skutečných událostí americké
politiky. Systém je nemilosrdný, mocní lidé
neznají slitování. Máme svobodu, leč
nesmíme šlápnout „vedle“.

Psychopaté

G. G. Preparata: Kdo dal moc Hitlerovi
(recenze)
Květa Pohlhammer Lauterbachová
Bez systematické „ochrany“ ze strany
angloamerických elit a počáteční podpory ze
strany Sovětského svazu by žádný vůdce ani
nacistické hnutí nevzniklo.

Vstali noví punkoví bojovníci, konečně!
Václav Umlauf
Pro současný ideologický marasmus je
charakteristické, že salónní levice koupená
korporacemi o kvalitním protest-punku
prakticky nepíše. O pravici nemá cenu
mluvit, ta o této alternativě opravdu psát
nemůže.

© E-republika.cz

Přemysl Janýr
S lidmi s profilem nejbrutálnějších zločinců
se setkáme v některých společenských
strukturách podobně často či častěji, než ve
věznicích se zvýšenou ostrahou.
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13. Historie
Mediální manipulace jsou hnusné zejména v tom, že se pokouší přepisovat historii pro
potřeby jednoho procenta vládnoucích oligarchů. A další generace pak půjde bojovat za tyto
nesmysly na válečné fronty a bude je hájit jako své absolutní pravdy.

Newyorské švadleny a boj za rovnoprávnost
žen: 8. března 1908
Jen Protentokrát?
Byl Leopold Hilsner obětí antisemitismu?
Výuka dějepisu v roce 2020: Kdo nás
osvobodil?
Smrt na splátky. Jak guvernér Norman vedl
Evropu na cestu zániku v letech 1924-1933
Debatní klub o 11. září 2001: Antonín
Baudyš / Milan Vidlák
Patnáct let poté
Tři profily Václava Havla
Banánová revoluce?
Rok 1916 vedl ke zničení Německa a plán
pokračuje (I.)
Newyorské švadleny a boj za
rovnoprávnost žen: 8. března 1908
Ingrid Puskajlerová
Proč se dnes vytěsňuje z povědomí svátek
MDŽ? Asi jsme v podobné politické a
ekonomické situaci jako na začátku 20.
století.

Výuka dějepisu v roce 2020: Kdo nás
osvobodil?
Václav Umlauf
Někdy možná ještě uslyšíte od vašich
pomýlených rodičů, že naši vlast osvobodila
nějaká „Rudá armáda“. Nemějte jim za zlé.
Žili ještě v jiné době než vy, a pro samé
chození do práce nemají čas číst nový
dějepis, který máte před vámi.

Debatní klub o 11. září 2001: Antonín
Baudyš / Milan Vidlák
kolektif
Dnes začíná být nade vší pochybnost jasné,
že spousta oficiálních tvrzení se nezakládá
na pravdě, že jsou důvodné pochybnosti o
míře důvěryhodnosti tvrzení oficiálních
představitelů a jimi předložených důkazů.
Tři profily Václava Havla
Václav Umlauf
Dvojí klaka příživníků a pomstychtivců pak
vytvořila to, co bychom mohli nazvat
"mýtus Václava Havla", který dnes tak či
onak zaměstnává média.

© E-republika.cz
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14. NATO
Tak pojďme na to, ale jde o dost smutnou historii, zejména v posledním roce. Lhaní,
nezákonné intervence, mediální manipulace, podpora terorismu... prostě, začarovaný kruh.
Bilance dvou světových pořádků: Kissinger
versus Lavrov
Globální trendy ve zbrojení: SIPRI 2015
NATO jako imperiální nástroj
Čím je NATO, a čím už nemůže být
Ron Paul: Evropský Patriot Act lidem žádné
dodatečné bezpečí nepřinese
Jak se vaří... americká základna
Demonstrace v Praze
Varšavský válečný sjezd a globální vesnická
rvačka
Nová bitva o Kaliningrad a rozpad EU
Debatní klub o vztazích Ruska a Západu:
Jaroslav Bašta / Antonín Baudyš
Debatní klub o vojenských intervencích
Západu: Michal Kesudis / Tomáš Krystlík
Kam s penězi pro armádu

Bilance dvou světových pořádků:
Kissinger versus Lavrov
Václav Umlauf
Lavrovovu vizi je třeba brát vážně, protože
Rusko ji nyní uskutečňuje v různých částech
světa. Klíčová je Sýrie, kde prozatím běží
příměří, které organizuje legální vláda za
podpory mezinárodní komunity.
Jak se vaří... americká základna
Stanislav Blaha
Avizovaný „Útvar pro uvádění ruské
propagandy na pravou míru“ by mohl být
nazýván „Saturninovým komandem“ (vulgo
saturkom). Místa v něm zaujmou
nepochybně ti nejstatečnější z nás...

NATO jako imperiální nástroj
redakce
Intervence v Libyi popřela první a
nejdůležitější 1. článek charty NaATO.
Poslední konflikty ukazují, že tato vojenská
organizace si zvykla žít v šedé zóně
mezinárodního práva, kde se pohybují i
některé teroristické skupiny.

Debatní klub o vztazích Ruska a Západu:
Jaroslav Bašta / Antonín Baudyš
kolektif
Situace mezi Západem a Ruskem nebyla od
dob studené války ještě nikdy tak
eskalovaná jako v současnosti.

© E-republika.cz
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15. USA
Řekněme to jednoduše: naděje umírá poslední, a i v USA jsou stále ještě demokraté, jako
ostatně všude na světě.
Skutečný stav USA po Obamovi v grafech
Smrt soudce Scalii během tajného
"obchodního" výletu ukazuje na nová etická
pochybení
Sanders se prodal Clintonové a zpečetil osud
Demokratů v USA
Wikileaks nabízí odměnu 20 tisíc dolarů za
nalezení vraha aktivisty spojeného s únikem
dokumentů v Demokratické straně
Moji američtí spoluobčané: Jsme blázni!
Tři současní američtí hrdinové naší doby
USA: Dětská chudoba v číslech
The Nation: Rozhovor s Bernie Sandersem
Spojené státy eskalují tajnou válku v
Somálsku
Volební systém ve Spojených státech je
zmanipulovaný, ale nikoliv proti Donaldu
Trumpovi
Zvolení Donalda Trumpa je signálem
globalistů ke spuštění finančního
Armagedonu
Neoliberální výroba chudáků v US-grafech

Skutečný stav USA po Obamovi v grafech
-uvPo hypotéční krizi 2006-2009 nezůstal z
amerického milionářského snu ani kámen na
kameni. Tomu odpovídá trvalý úbytek
střední třídy v posledním desetiletí i nárůst
chudoby.
Sanders se prodal Clintonové a zpečetil
osud Demokratů v USA
Václav Umlauf
Clintonová zatím úplně nevyhrála. Své
korporátní mecenáše potěšila, že na ni
nevyhodili jejich legálně nakradené peníze
nadarmo. Vyhrála nominaci, to ano, ale
přišla o partaj.
Volební systém ve Spojených státech je
zmanipulovaný, ale nikoliv proti Donaldu
Trumpovi
Jon Schwarz
Devět příkladů, jež ukazují, že volební
systém ve Spojených státech je
zmanipulovaný, ale nikoliv proti Donaldu
Trumpovi.
Zvolení Donalda Trumpa je signálem
globalistů ke spuštění finančního
Armagedonu
Květa Pohlhammer Lauterbachová
Euroatlantické elity, které si představovaly,
že udrží Pax americana, systém jednoho
světového četníka USA a jeho model
globalizace, dostaly pěkně na frak.
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