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Text smí být použit pouze s předchozím svolením Federace židovských obcí v České republice.

Vydala Federace židovských obcí v České republice. 

Foto na přední straně: nádraží Teplice září 2015

Stali jste se obětí či svědkem antisemitského incidentu?
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Kontaktní emailová adresa: security@fzo.cz
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Federace židovských obcí v České republice (FŽO)  
v roce 2015 zaznamenala celkem 221 antisemitských 
incidentů. Toto číslo je jen nepatrně nižší než 
výsledek za rok 2014, kdy bylo zaznamenáno 
234 antisemitských incidentů. Celkový počet 
antisemitských incidentů se tedy výrazně 
nezměnil. Je pravděpodobné, že mnoho případů  
s antisemitským motivem zůstává nenahlášených 
a že počet podobných incidentů může být ve 
skutečnosti daleko vyšší, než udává tato zpráva.

Více než polovina incidentů se v roce 2014 odehrála 
během vojenské operace Ochranné ostří, která 
probíhala v Izraeli a v Pásmu Gazy v období mezi 
červencem a zářím. Tato operace fungovala jako 
spouštěč antisemitských incidentů. Rok 2015 přinesl 
podobná čísla. Výsledek však nelze přiřknout jedné 
události jako v roce 2014. Rozložení incidentů je 
totiž ve srovnání s rokem 2014 rovnoměrné (viz 
kapitola 2). Jen v letních měsících došlo k mírnému 
poklesu zejména v kategorii článků, obrázků a videí 
na internetu.

Charakter incidentů zůstává podobný jako  
v minulých letech. Byly zaznamenány antisemitské 
dopisy a emaily, verbální útoky, obtěžování  
u židovských objektů, znesvěcování a vandalismus. 
Tato data se mohou lišit od ostatních institucí 
(MV ČR, PČR), které jako projevy antisemitismu 
považují pouze ty činy, které naplňují skutkovou 
podstatu trestného činu. FŽO hodnotí činy podle 
pracovní definice antisemitismu dle definice FRA 
(viz kapitola 3). 

Antisemitské projevy nenávisti na internetu tvoří 
82% ze všech evidovaných incidentů. Jedná se 
tak o nejběžnější typ incidentu. V roce 2014 došlo  
k nárůstu příspěvků nového antisemitismus. 
Trend pokračoval i v roce 2015, kdy tyto příspěvky 
tvořily 36 procent ze všech evidovaných příspěvků 
na internetu. Část příspěvků ještě reagovala na 
dozvuky vojenské operace Ochranné ostří z léta 
2014. Část se zaměřila na vlnu násilí v Izraeli 
na podzim 2015. Antisemitské reakce s sebou 
nesla návštěva izraelského prezidenta Rivlina či 
festival Dny Jeruzaléma. Nejčastějším tématem 
bylo obviňování Státu Izrael z politiky apartheidu  
a genocidy. 

Tradičně nejvíce antisemitských příspěvků se 
objevuje na webových stránkách extrémní pravice  
a antiliberálních webech. Stejně tomu tak bylo 
i v roce 2015. K hlavním tématům stejně jako  
v předchozích letech patřilo popírání holocaustu 
a konspirační teorie o židovské nadvládě a vlivu. 
Spiklenecké teorie byly v roce 2015 inspirovány 
hlavně imigrační krizí. Právě situace kolem 
imigrační krize a teroristické útoky, které se 
v roce 2015 udály v Evropě, jsou spouštěčem 
nárůstu xenofobie a polarizace české společnosti, 
jež jsou extrémními pravicovými a antiliberálními 
skupinami živeny a zneužívány v jejich prospěch. 
Součástí jejich antiislámské a proti přistěhovalecké 
rétoriky jsou i antisemitské aspekty šířené z větší 
části na internetu.

V roce 2015 FŽO také zaznamenala nárůst počtu 
nově vydaných antisemitských knih a pamfletů 
jako Protokoly sionských mudrců či Přednášky 
o holocaustu. Knihy jsou k dostání na webových 
stránkách extrémních pravicových uskupení. Ve 
dvou případech došlo k jejich šíření přímo na proti 
islámských demonstracích Národní demokracie.1

Česká republika však i nadále zůstává pro 
židovskou komunitu ve srovnání s jinými státy 
ve středoevropském regionu a západní Evropě 
bezpečnou zemí. Veřejnost má k židovské komunitě 
spíše neutrální vztah.2 Antisemitské projevy, jak 
prokazuje i tato zpráva, se ve většině případů 
omezují na internet. 

1http://isgap.org/flashpoint/antisemitism-in-response-to-the-2015-refugee-wave-the-case-of-the-czech-republic/
2http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7352/f3/ov150306.pdf

1. SHRNUTÍ SITUACE V ROCE 2015
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2. ROK 2015 V ČÍSLECH

Incidenty 2015 Porovnání všech kategorií antisemitských incidentů  
od roku 2008 
do roku 2015

Vývoj projevů antisemitismu 
v průběhu roku 2015
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3. ÚVOD

ÚČEL VÝROČNÍ ZPRÁVY  
O PROJEVECH ANTISEMITISMU  
V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2015

Výroční zprávu o projevech antisemitismu  
v České republice za rok 2015 (dále jen “zpráva”) 
připravuje FŽO pro vnitřní potřeby 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 
TERMINOLOGIE

a.
Zpráva se skládá z několika částí. První z nich 
tvoří informace o evidovaných antisemitských 
incidentech a jejich porovnání s předchozími 
lety. FŽO považuje za antisemitský incident 
takový čin namířený proti osobám s židovskou 
sebeidentifikací, členům židovské komunity, 
židovským organizacím nebo židovskému 
majetku, u kterého je prokazatelné, že incident má 
nepřátelskou protižidovskou motivaci, případně 
oběť incidentu byla záměrně vybrána pro své 
židovství z hlediska pachatele třeba i domnělé. 
Antisemitské incidenty mohou nabývat různých 
podob: útoků na majetek, fyzických nebo 
verbálních útoků. Podrobněji je kategorizace 
psaných či fyzických antisemitských incidentů 
popsána v kapitole Kategorie antisemitských 
incidentů. 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 FŽO sleduje s užitím 
dostupných informací;  je tedy pravděpodobné, 
že většina incidentů nebyla z nejrůznějších 
důvodů nahlášeny ani FŽO, ani policii,  
a nejsou tak ve zprávě zmíněny3. Veškerá 
hodnocení, která jsou součástí zprávy, vycházejí  
z nasbíraných dat. 

3Např. FRA Antisemitism Update 2004-2014
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DEFINICE ANTISEMITISMU

Pro tuto zprávu je určující pracovní definice 
antisemitismu zpracovaná v roce 2004 Eu-
ropean Union Monitoring Centre on Racism 
and Xenophobia (EUMC) a zveřejněná na 
webových stránkách nástupkyně EUMC4 Eu-
ropean Union Agency for Fundamental Rights  
- Agentury Evropské unie pro základní práva 
(dále jen „FRA“). Stejný postup využívá také 
Coordinating Forum for Combating Anti-Se-
mitism – Koordinační fórum pro boj s anti-
semitismem (dále jen „CFCA“)5 , se kterým 
FŽO 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 pova-
žovat „takový způsob vnímání Židů, který lze 
vyjádřit jako nenávist vůči nim. Slovní a fy-
zické projevy antisemitismu mohou být zamě-
řeny 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 běž-
ně obviňuje Židy ze spiknutí s cílem poškodit 
lidstvo a je často používán k obviňování Židů 
z aktuálních problémů. Antisemitismus se ob-
jevuje v mluveném slovu, v textech, vyobra-
zeních i v dalších aktivitách, přičemž využívá 
zlovolné stereotypy a údajně záporné charak-
teristické vlastnosti Židů.“

Definice FRA vymezuje i jednotlivé konkrétní 
projevy antisemitismu:  „Dnešní antisemiti-
smus ve veřejném životě, v médiích, ve ško-
lách, na pracovištích a v náboženských kru-
zích 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 Ži-
dech (či židovstvu jakožto jakési kolektivní 
moci) založená na stereotypech. Zejména, 
avšak nikoli pouze, mýty o světovém židov-
ském spiknutí nebo o Židech kontrolujících 
média, ekonomii, vládu a jiné společenské 
instituce;

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

4.Popírání existence, rozsahu, způsobu pro-
vedení (např. plynové komory) a účelu ge-
nocidy Židů německými nacisty, jejich pod-
porovateli a spojenci během 2. světové války 
(holocaust);

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

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

4European Union Agency for Fundamental Rights
5CFCA 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.
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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.

3D test 

Při určování projevů takzvaného nového antisemitismu, 
který se významně týká nelegitimní kritiky Státu 
Izrael, a k jasnějšímu oddělení legitimní kritiky Izraele 
a nového antisemitismu se FŽO řídí tzv. 3D testem, 
jehož autorem je Natan Sharansky.  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.
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4. TRENDY V ROCE 2015

Reakce na uprchlickou krizi 

Silným tématem roku 2015 byla situace vzniklá 
kolem uprchlické krize, která s sebou přinesla 
nárůst počtu demonstrací extremistických 
pravicových skupin, které se zaměřily proti 
uprchlíkům a Islámu. Pro mnohá extremistická 
pravicová uskupení jako Národní demokracie 
v čele s Adamem B. Bartošem nebo Dělnickou 
stranu sociální spravedlnosti v čele s Tomášem 
Vandasem, se témata uprchlíků a Islámu stala 
také hlavními tématy na jejich webových 
stránkách a profilech na sociálních sítích. 
Témata spojená s Islámem a muslimy, kterých 
je mezi uprchlíky největší procento, dokázala 
přilákat na demonstrace, široké spektrum 
účastníků. Od pravicových extremistů až po 
běžné občany, jejichž strachu z neznámého 
extremisté zneužívají. Proti islámské tendence 
podpořily také teroristické útoky v Paříži v lednu 
a v listopadu 2015 a debata o povinných kvótách 
na přijetí uprchlíků pro jednotlivé členské 
státy EU. Protiislámské postoje daly průchod 
také antisemitským projevům, které se začaly 
ve spojitosti s migrační krizí množit zejména  
v podobě konspiračních teorií. Teorie islamizace 
Evropy ze strany Židů za účelem oslabení Evropy 
a jejího ovládnutí se objevovaly již v minulosti. 
Nicméně díky nezvládnutí informovat a řešit 
výzvy spojené s uprchlickou krizi racionálně 
a konstruktivně ze strany českých politických 
špiček se tento námět začal šířit zejména  
v příspěvcích na internetu. Leitmotivy těchto 
teorií je zejména Židy organizovaný příchodu 
uprchlíků do Evropy a následné zničení Evropy, 
jejích hodnot a jejího postupného ovládnutí.  
Častým námětem je také stvoření takzvaného 
Islámského státu (ISIS) Státem Izrael potažmo 
Židy jako nástroje, který má napomoci k získání 
světové nadvlády. Do souvislosti dávají pravicoví 
extremisté i teroristické útoky z Paříže, které 
měly být organizovány z Izraele za účelem 
diskreditace Islámu. 

Facebook 21. 11. 2015 a 24. 11. 2015
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Publikační činnost

Oproti jiným rokům byl vydán v roce 2015 
vyšší počet knih s antisemitským obsahem. Na 
vydávání se podílí hlavně vydavatelství ABB6 
a Guidemedia7 etc . Jedná se o reprinty a nové 
překlady starších antisemitských knih i o nové 
texty. Svým obsahem se zaměřují na popírání 
Holocaustu (Germar Rudolf: Přednášky  
o holocaustu) a konspirační teorie (Protokoly 
sionských mudrců). Vydávání těchto knih je 
pro možný nárůst antisemitských tendencí 
ve společnosti rizikový ze tří důvodů. Za 
prvé, knihy čtenáři dostávají buď zcela bez 
průvodního slova, které by vznik a původ textu 
vysvětlilo a zasadilo do historického kontextu. 
Nebo jsou jako v případě nového překladu 
Protokolů sionských mudrců naopak doplněny 
o předmluvu, která nezohledňuje falešný původ 
textu. V případě knihy Přednášky o Holocaustu, 
jde čistě o pseudovědecké relativizování 
Holocaustu. Vydavatelé tak záměrné šíří 
nenávistné texty, kterými se snaží ovlivnit 
čtenáře a dodat důvodům jejich antisemitských 
postojů na důvěryhodnosti jako třeba v případě 
knihy Co řekli naši velikáni o Židech. Druhým 
rizikem je finanční příjem, který extremisté 
z vydavatelské činnosti mají a kterým můžou 
financovat aktivity extremistických organizací. 
Třetí riziko je inzerování knih a jejich prodej 
skrze internet a to zejména sociální sítě. Nabídka 
knih se tak dostane k širšímu spektru čtenářů, 
kterým zároveň možnost objednání přes email 
poskytuje anonymitu.

6Nakladatelství ABB je spojeno s Adamem B. Bartošem: https://abbartos.wordpress.com/knihy/.
7Vydavatel Pavel Kamas z Guidemedia etc nabízí zejména překlady nacistických textů. Kvůli vydání knihy Hitlerovy projevy byli vydavatelé obviněni ze 
schvalování genocidy. Odvolací soud nakonec v roce 2015 vydavatele uznal nevinnými. Kamas se v roce 2015 účastnil společně s Adamem B. Bartošem a 
dalšími pouti k hrobu Anežky Hrůzové. http://guidemedia.cz/. 

Facebook, 14. prosince 2015
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Kyberprostor

V roce 2015 pokračoval nadále trend odklonu 
od tradičních webových stránek směrem  
k sociálním sítím a blogům. Šíření 
antisemitských příspěvků a článků přímo na 
sociálních sítích je účinnější a rychlejší. Může 
se dostat k širšímu spektru čtenářů, kteří by 
běžné webové stránky nenavštívili. Zároveň 
sociální sítě poskytují šiřitelům antisemitských 
i jiných nenávistných projevů stále dostatečný 
pocit bezpečí a nepostižitelnosti. Na sociální 
síti Facebook se v roce 2015 objevila komunita 
s názvem „Židy v ČR nechceme“. Stránku sice 
Facebook po nahlášení záhy odstranil. Je však 
vysoce pravděpodobné, že podobných skupin 
může být na Facebooku a jiných sociálních sítích 
výrazně více. Jelikož ale sociální sítě poskytují 
mnoho nástrojů, které pomáhají uživatelům 
udržet se v anonymitě či utajení, jejich odhalení 
může být velice náročné. 

Bojkot

Samotnou kapitolou pak byly reakce na loňský 
třetí ročník festivalu Dny Jeruzaléma. Jednalo 
se o první podobný pokus o veřejný kulturní 
bojkot v ČR. Organizace ISM zveřejnila několik 
otevřených dopisů a peticí8, které žádaly 
zrušení festivalu s odůvodněním, že se jedná 
o politickou kampaň Státu Izrael propagující 
nezákonnou anexi Jeruzaléma a to přesto, že 
festival Dny Jeruzaléma představuje umělce jak 
židovské, tak palestinské. 

Facebook Židy v České republice nechceme, leden 2015

8http://ism-czech.org/2015/04/28/otevreny-dopis-poradatelum-plzen-2015-upustte-prosim-od-poradani-festivalu-dny-jeruzalema/



VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROJEVECH ANTISEMITISMU V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2015

13

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.

I.Fyzický útok na osoby a majetek

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

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

Incidenty v roce 2015:

Fyzické útoky na osoby a majetek  
s antisemitským motivem zůstaly na stejné 
úrovni jako v předchozích letech. V roce 
2015 bylo zaznamenáno celkem 5 takovýchto 
incidentů. Oproti roku 2014 nedošlo k žádnému 
fyzickému útoku na osobu. Všech 5 incidentů 
byly fyzické útoky na majetek. V roce 2014 
bylo zaevidováno také 5 útoků na majetek.  
(Přesný výčet viz kapitola 7.)

Do této kategorie v roce 2015 spadají tyto 
incidenty:

20. 1. 2015 Český Krumlov, hřbitovní budova 
židovského hřbitova: neznámý pachatel poškodil 
jména obětí Holocaustu na zdi ve hřbitovní 
místnosti. Na jména namaloval satanistické 
znaky.

5. KATEGORIE ANTISEMITSKÝCH INCIDENTŮ

Leden Praha, Lauderovy školy: na popelnici 
patřící k Laudeorvým školám neznámý pachatel 
nakreslil hákový kříž.
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29. 3. 2015 Terezín, památník Holocaustu: 24 letý muž močil a hajloval v terezínském památníku 
Holocaustu. 

duben 2015 Praha, Jeruzalémská synagoga: Neznámý pachatel nalepil na informační vývěsku 
Jeruzalémské synagogy propagační materiál krajně pravicové organizace Nacionalisté Praha.

5. 4. 2015 Svitavy, památník Oskara Schindlera: neznámí pachatel posprejoval památník Oskara 
Schindlera. Na památníku byl nakreslen hákový kříž a nadávky.
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II.Vyhrožování a obtěžování

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

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

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

Incidenty v roce 2015:

V kategorii vyhrožování došlo oproti roku 2014 
k poklesu. Za rok 2015 byly zaevidovány 3 
incidenty. Oproti 9 incidentům v roce 2014 jde 
o trojnásobné snížení. V kategorii obtěžování 
nedošlo meziročně k výrazně změně. Za rok 2015 
došlo k 31 incidentům, což je nejvyšší celkový 
výsledek v této kategorii od roku 2008.  Meziroční 
nárůst tak činí necelých 11 procent. Celkem 27 
incidentů z 34 evidovaných v kategorií fyzických 
útoků, vyhrožování a obtěžování se odehrálo 
v Praze nebo bylo směřováno na Židovskou 
obec v Praze (obtěžující či výhrůžné emaily). 
(Přesný výčet viz kapitola 7.)

Do této kategorie v roce 2015 spadají například 
tyto incidenty:

1. 2. 2015 Praha, Nový židovský hřbitov: 8 - 
9 mužů včetně pravicového extremisty Petra 
Kalinovského se objevilo v areálu Nového 
židovského hřbitova na Olšanech. Muži se ptali 
vrátného na redakci měsíčníku Roš Chodeš  
a kdy je otevřena. Muži měli u sebe fotoaparáty, 
kterými si hřbitov fotili. V souvislosti s tím přišel 
3. 2. 2015 na emailovou adresu Židovské obce 
v Praze obtěžující email od Petra Kalinovského. 

 

31. 3. 2015 Polná, hrob Anežky Hrůzové: 
členové extremní pravicové Národní demokracie 
Adam Bartoš a Ladislav Zemánek společně 
s Pavlem Kamasem a Erikem Sedláčkem9 
navštívili hrob Anežky Hrůzové, ke kterému 
pověsili následující text: „Na tomto místě byla o 
Velikonocích 1899 brutálně zavražděna nevinná 
dívka Anežka Hrůzová. Její smrt český národ 
semkla a s naléhavostí mu ukázala nutnost 
řešení židovské otázky. Židovská otázka nebyla 
doposud uspokojivě vyřešena. Jménem Národní 
demokracie Adam B. Bartoš a Ladislav Zemánek 
31. 3. 2015.“10

9Pavel Kamas je vydavatelem nacistické a antisemitské literatury (Guidemedia etc). Erik Sedláček je bývalý čelní představitel neonacistické organizace 
Národní odpor, přispíval do rasistického a antisemitského časopisu Poslední generace. V roce 2012 se pokusil zorganizovat průvod Josefovem na výročí 
Křišťálové noci.  
10Adam Bartoš s Ladislavem Zemánkem byli za tento text v březnu 2016 nepravomocně odsouzeni.
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11. 4. 2015 Praha Generali Arena: při zápase 
pražských týmů AC Sparta Praha a SK Slavia 
Praha skandovali fanoušci Sparty „JUDE 
SLAVIE“11.

10. 7. 2015 Praha: členka ŽOP byla urážena 
kvůli svému židovskému původu. Bylo jí řečeno 
například toto: „Všichni Židi, kteří přežili 
válku, by měli být také vyhlazeni v plynových 
komorách.“

31. 7. 2015 výhrůžný email pro ŽOP: 

19. 8. 2015 Praha: muž pracující na stavbě 
v domě v Maiselově ulici vyhrožoval členovi 
ostrahy ŽOP: „Ty tady hlídáš ty zasraný židy  
a tuhle zasranou ulici? Neboj, dneska ti nikoho 
neseberu.“

21. 10. 2015 Středočeský kraj: Žena židovského 
původu byla v rámci sousedských neshod 
sousedkou označována jako „špinavá Židovka“. 
Na anekdotu vyvěšenou na dveřích jí někdo 
domaloval Davidovu hvězdu.

prosinec 2015 Olomouc: na několika místech 
v Olomouci byly nasprejovány antisemitské 
symboly Davidova hvězda rovnající se 
hákovému kříži.

11Záznam ze zápasu: https://www.youtube.com/watch?v=K84atpVZmvY

prosinec 2015 vlak ČD: na toaletě vlaku 
na trase Praha – Olomouc byl objeven 
antisemitský nápis „STOP ŽIDŮM“.
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Články a další texty obsahující projevy, které 
mohou být hodnoceny jako antisemitismus dle 
výše popsané definice.

Výsledný počet zaznamenaných antisemitských 
textů je pravděpodobně zkreslen vzhledem  
k možnosti umisťovat je na uzavřené servery 
apod.

Incidenty v roce 2015:

V roce 2015 bylo zaevidováno 184 
antisemitských článků, obrázků či videí a tvoří 
tak 82 procent všech evidovaných incidentů. 
Nejčastějšími tématy byly konspirační teorie, 
nový antisemitismus v podobě nelegitimní 
kritiky Státu Izrael ze strany pravicových  
i levicových extremistů a popírání holocaustu. 
Celkem 41 procent ze všech evidovaných článků, 
obrázků a videí tvořily konspirační teorie. 34 
procent příspěvků spadalo do kategorie nového 
antisemitismu. 10 procent tvořilo téma popírání 
holocaustu a 8 procent rasový antisemitismus. 
Kategorie další zahrnuje příspěvky věnující se 
antijudaismu a kombinaci předchozích témat. 
Tato kategorie tvoří zbývajících 7 procent 
evidovaných příspěvků.

Články v kategorii konspiračních teorií se 
 v souvislosti s uprchlickou krizí z velké části 
věnovaly obviňování židů z organizování této 
vlny za účelem zničení evropské kultury (viz 
kapitola 4). Příspěvky namířené proti Státu 
Izrael byly ovlivněné dozvuky válečné operace  
v pásmu Gazy v roce 2014. Zaměřily se také na 
ekonomický a kulturní bojkot Izraele.  Články 
s tématem popírání holocaustu tradičně 
zpochybňovaly existenci plynových komor  
a celkové počty obětí holocaustu. Často se 
obětuje motiv holocaustu jako nástroje židů  
k dosažení vlastních cílů.

Webové stránky www.cd89.cz : Co si člověk sám neudělá, 
to nemá http://www.cd89.cz/co-si-clovek-sam-neudela-to-
-nema, 17. 2. 2015

III. Antisemitské články, obrázky a videa na internetu
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Témata antisemitských příspěvků v roce 2015
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6. PROJEVY ANTISEMITISMU  
NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
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7. PŘÍLOHA 
Soupis antisemitských incidentů v roce 2015

FYZICKÉ ÚTOKY NA OSOBY A MAJETEK

datum popis incidentu
leden  2015 svastika na popelnici patřící Lauderovým školám při ŽOP

20. 1. 2015 satanistické znaky na jménech obětí Holocaustu na židovském hřbitově v Českém Krumlově
29. 3. 2015 muž na místě močil a hajloval v Památníku Terezín
duben 2015 propagační materiály krajně pravicové organizace na vývěsce Jeruzalémské synagogy
5. 4.2015 svastika na památníku Oskara Schindlera ve Svitavách

VYHROŽOVÁNÍ A OBTĚŽOVÁNÍ

datum popis incidentu
21. 1 2015. obtěžující email adresovaný FŽO

1. 2. 2015 obtěžování na Novém židovské hřbitově a email adresovaný ŽOP
31. 3 2015. obtěžující chování v Polné

7. 3. 2015 obtěžující email adresovaný ŽOP
7. 3. 2015 obtěžující email adresovaný ŽOP

duben 2015 obtěžující chování studentky VŠ
9. 4. 2015 obtěžující email adresovaný ŽOP

11. 4. 2015 obtěžující chování na zápase AC Sparta a SK Slavie
15. 4. 2015 obtěžující email adresovaný ŽOP
22. 4. 2015 verbální útok na člena ŽOP
27. 4. 2015 obtěžující email adresovaný ŽOP
12. 5. 2015 obtěžující email adresovaný ŽOP
19. 5. 2015 obtěžující email adresovaný ŽOP

7. 6. 2015 obtěžující email adresovaný FŽO
10. 7. 2015 verbální útok na členku ŽOP
16. 7. 2015 obtěžující email adresovaný ŽOP
16. 7. 2015 obtěžující email adresovaný ŽOP
31. 7. 2015 výhrůžný email adresovaný ŽOP

6. 8. 2015 obtěžující email adresovaný ŽOP
8. 8. 2015 obtěžující výroky na demonstraci

19. 8. 2015 vyhrožování ostraze ŽOP
září 2015 obtěžující plakát na nádraží v Teplicích

11. 10. 2015 obtěžující email adresovaný ŽOP
13. 10. 2015 obtěžující email adresovaný ŽOP
21. 10. 2015 obtěžující chování kvůli židovskému původu
12. 11. 2015 obtěžující email adresovaný ŽOP
27. 11. 2015 obtěžující email adresovaný ŽOP
30. 11. 2015 obtěžující email adresovaný ŽOP
prosinec 2015 obtěžující gaffiti v Olomouci
prosinec 2015 obtěžující nákres ve vlaku Praha-Olomouc
1. 12. 2015 obtěžující email adresovaný ŽOP
2. 12. 2015 obtěžující email adresovaný ŽOP
7. 12. 2015 obtěžující email adresovaný ŽOP

23. 12. 2015 obtěžující dopis adresovaný FŽO a ŽOB

Funkčnost odkazů kontrolována k 1. 5. 2016.
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ANTISEMITSKÉ TEXTY, ANTISEMITSKÁ VYOBRAZENÍ A VIDEA

datum popis incidentu
3.1.2015 http://www.cd89.cz/uchamura-cesi-chodte-s-prasetem-k-synagogam

4.1.2015 http://www.cd89.cz/islamsky-problem
9.1.2015 http://narodnidemokracie.cz/hon-na-teroristy-klame-telem/

11.1.2015 http://www.ksm.cz/kultura/kdyz-izrael-letel-az-do-londyna-aby-zastrelil-jednoho-karikaturis-
tu.html

12.1.2015 http://svobodny-odpor.blogspot.com/2015/01/dalsi-operace-pod-falesnou-vlajkou.html
14.1.2015 https://radicalrevival.wordpress.com/2015/01/14/vincent-reynouard-o-masakru-v-charlie-

-hebdo/
14.1.2015 http://svobodny-odpor.blogspot.com/2015/01/friedrich-kurreck-zivot-v-tretej-risi.html
16.1.2015 http://svobodny-odpor.blogspot.com/2015/01/david-cole-46-dulezitych.html
19.1.2015 https://radicalrevival.wordpress.com/2015/01/19/je-suis-charlie-coulibaly/
20.1.2015 http://www.hrebenar.eu/2015/01/predbezne-posuzovani-mezinarodnim-trestnim-soudem-

-jeste-neznamena-prosetrovani-izraele/
20.1.2015 http://svobodny-odpor.blogspot.com/2015/01/otazky-odpovede-o-narodnom-socializmu.html
21.1.2015 https://abbartos.wordpress.com/2015/01/21/pozadujeme-omluvu-za-historicka-prikori-

-spachana-zidy-na-ceskem-narode-otevreny-dopis-mose-kantorovi/
22.1.2015 http://www.zvedavec.org/komentare/2015/01/6305-charlie-hebdo-a-jeho-protigojsti-spojenci.

htm
24.1.2015 http://svobodny-odpor.blogspot.cz/2015/01/matt-koehl-narodne-socialisticke.html
26.1.2015 https://www.youtube.com/watch?v=SS3KjQIBF-4
26.1.2015 http://www.cd89.cz/70-vyroci-osvobozeni
27.1.2015 http://www.ksm.cz/kultura/pamet-nezemrela.html
27.1.2015 https://sarmatia.wordpress.com/2015/01/27/prumysl-holocaustu/
27.1.2015 https://radicalrevival.wordpress.com/2015/01/27/ke-svatemu-27-lednu/
27.1.2015 http://www.cd89.cz/pristi-holokaust-bude-super-rekl-prezident
28.1.2015 http://trcalek.bigbloger.lidovky.cz/c/445870/Pozehnan-bud-islamsky-terorismus.html
29.1.2015 http://www.halonoviny.cz/articles/view/33734110
30.1.2015 http://www.hrebenar.eu/2015/01/zidovska-obec-v-praze-nabada-k-islamofobii-neni-divu-je-to-spo-

lek-sionistu/
1.2.2015 http://www.cd89.cz/ferdinand-peroutka-cesi-nemci-a-zide
2.2.2015 https://radicalrevival.wordpress.com/2015/02/02/robert-faurisson-odpoved-na-otazky-micha-

ela-hoffmana/
2.2.2015 http://www.cd89.cz/otevreny-dopis-clenu-divadla-jary-cimrmana-prezidentu-cr-milosi-zema-

novi
4.2.2015 http://www.cd89.cz/vyhlasujeme-valku-americkemu-statu
5.2.2015 https://radicalrevival.wordpress.com/2015/02/05/ursula-haverbeck-o-nejvetsim-problemu-nasi-doby-

-anglicke-titulky/
7.2.2015 http://narodnidemokracie.cz/homosexualni-ideologie-nastroj-sebedestrukce/
7.2.2015 https://www.youtube.com/watch?v=SVOy_HDh4LI
9.2.2015 https://www.facebook.com/572466099553100/photos/a.580878488711861.1073741827.572

466099553100/657559131043796/?type=3&theater
14.2.2015 http://www.cd89.cz/predkozku-v-cr-nechceme
16.2.2015 http://www.cd89.cz/proti-islamu-bez-zidu-ach-to-nejde
16.2.2015 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1394044917574032&-

set=pb.100009056120717.-2207520000.1462358908.&type=3&theater
17.2.2015 http://www.cd89.cz/co-si-clovek-sam-neudela-to-nema

18.2.2015 https://cechycechum.wordpress.com/2015/02/18/gilad-atzmon-protokoly-jsou-nyni-prepisovany/
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datum popis incidentu
18.2.2015 http://deliandiver.org/2015/02/kdo-taha-za-nitky-femen-a-pussy-riot.html#more-9232
18.2.2015 http://deliandiver.org/2015/02/rodny-syn-danske-hroudy.html
18.2.2015 http://www.svobodnyodpor.info/post/111367948126
18.2.2015 http://www.svobodnyodpor.info/post/111357267711/sloboda-slova-v-praxi-vincent-rey-

nouard-bol
20.2.2015 http://www.cd89.cz/nejhorsi-jsou-cyklisti
21.2.2015 http://www.cd89.cz/vyrocni-zprava-o-projevech-antisemitismu-v-ceske-republice-za-rok-2014
26.2.2015 http://www.hrebenar.eu/2015/02/netanjahu-nabada-zidy-k-prestehovani-se-do-izraele-zatim-

co-beduini-s-palestinci-trpi-pod-bicem-apartheidu/
26.2.2015 http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/1523-vstupenka-milose-zemana-do-washingto-

nu-nezve-ho-obama-ale-mocna-izraelska-lobby-cesky-prezident-patronem-velkeho-izraele-pod-
pora-skutecneho-teroru-ve-virtualni-valce-proti-terorismu.htm

28.2.2015 http://narodnidemokracie.cz/pata-kolona-a-my/#more-2450
1.3.2015 https://radicalrevival.wordpress.com/2015/03/01/pokrytectvi-zapadu/
2.3.2015 http://stranky-sos.unas.cz/2015/03/Mlada-zena-do-pasu-naha-v-kostele-pomocila-oltar-Pak-

-uz-jen-pro-pritomne-fotografy-vystr.html
2.3.2015 http://trcalek.bigbloger.lidovky.cz/c/449047/Nejsem-Zid.html
3.3.2015 http://www.hrebenar.eu/2015/03/netanjahu-predvolebne-ocernoval-iran-zatimco-zapominal-

-na-nebezpeci-izraelskeho-apartheidu/
7.3.2015 http://brezny.blog.idnes.cz/c/452591/zemane-vsichni-nejsme-zide.html
8.3.2015 http://www.hrebenar.eu/2015/03/izraelska-tajna-sluzba-sin-bet-stale-vice-pouziva-muceni-

pri-vyslesich/
10.3.2015 http://www.hrebenar.eu/2015/03/izraelsky-ministr-zahranici-avigdor-liberman-vola-po-geno-

cide-palestincu/
10.3.2015 http://www.svobodnyodpor.info/post/113255723300/hitler-301-1939-a-dnes-chci-

-op%C4%9Bt-b%C3%BDt-prorokem
13.3.2015 http://www.zvedavec.org/komentare/2015/03/6378-netanyahu-prisel-videl-dobyl.htm
13.3.2015 http://www.svobodnyodpor.info/post/113506503345
14.3.2015 http://www.svobodnyodpor.info/post/113598895740/%C4%8Dasy-se-m%C4%9B-

n%C3%AD-%C5%BEid%C3%A9-z%C5%AFst%C3%A1vaj%C3%AD
14.3.2015 https://www.youtube.com/watch?v=AMmy5WMRgJ8&sns=fb
17.3.2015 https://twitter.com/abbartos/status/577920916774129664
20.3.2015 hhtps:// 
20.3.2015 https://cechycechum.wordpress.com/2015/03/20/skutecny-vitez-valky-na-ukrajine-zid/
23.3.2015 http://www.cd89.cz/idneskaust-2-jmenny-seznam-pate-kolony
26.3.2015 https://cechycechum.wordpress.com/2015/03/26/kultura-ani-ne-za-500/
28.3.2015 http://stranky-sos.unas.cz/2015/03/Rez-oligarchu-v-Kyjeve-Zvitezi-Porosenkuv-Berlin-ci-Ko-

lomojskeho-Washington-Tajemna.html
29.3.2015 https://abbartos.wordpress.com/2015/03/29/projev-na-pochodu-zastavme-americke-okupan-

ty-narodni-sily-na-pravici-a-na-levici-museji-spolupracovat/
30.3.2015 http://news.e-republika.cz/article3058-Nacionalisticky-%C5%BEid-Kolomojskij-prohral-

-rabovani-Ukrajiny-s-Rothschildy
1.4.2015 http://www.hrebenar.eu/2015/04/umozni-pristoupeni-palestiny-k-mezinarodnimu-trestnimu-

soudu-vysetrovani-zlocinu-izraele/
3.4.2015 http://www.zvedavec.org/komentare/2015/04/6405-izrael-usiluje-o-zniceni-historie-a-

-identity-svych-sousedu.htm
6.4.2015 http://narodnidemokracie.cz/ucinen-zasadni-objev-zahada-hlavolamu-vyresena/
7.4.2015 http://nassmer.blogspot.cz/2015/04/j-x-dolezal-kdyz-si-xenofob-verejne.html
9.4.2015 http://www.cd89.cz/holokaust-je-jako-kecup-da-se-placnout-na-vsechno
9.4.2015 http://www.cd89.cz/peroutkovy-prekryvy-1

14.4.2015 https://cechycechum.wordpress.com/2015/04/14/narodni-demokrate-v-polne-s-erikem-sed-
lackem-a-pavlem-kamasem-po-stopach-anezky-hruzove/
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datum popis incidentu
14.4.2015 http://narodnidemokracie.cz/na-okraj-kauzy-v-polne/
16.4.2015 http://www.hrebenar.eu/2015/04/kdyby-se-izrael-za-hitlerovske-ery-choval-k-pristehovalcum-

-stejne-jako-dnes-prispel-by-k-holocaustu/
17.4.2015 http://nassmer.blogspot.cz/2015/04/netanjahu-opet-mystifikoval-pred-celym.html
19.4.2015 http://www.cd89.cz/z-povinnosti
20.4.2015 http://www.cd89.cz/jude-slavia-jude-sparta
21.4.2015 http://www.halonoviny.cz/articles/view/37171625
21.4.2015 https://cechycechum.wordpress.com/2015/04/21/vlastimil-cech-podekovani-panu-preziden-

tovi/
24.4.2015 https://abbartos.wordpress.com/2015/04/24/novinka-prednasky-o-holocaustu/
25.4.2015 http://www.svobodnyodpor.info/post/117315878750/%C5%BEidovsk%C3%A1-hami%C5%-

BEnost-nezn%C3%A1-mez%C3%AD
28.4.2015 http://ism-czech.org/2015/04/28/otevreny-dopis-poradatelum-plzen-2015-upustte-prosim-

-od-poradani-festivalu-dny-jeruzalema/
28.4.2015 http://www.zvedavec.org/komentare/2015/04/6435-nesouhlasim-se-zavery-pana-gilika.htm
30.4.2015 http://a2larm.cz/2015/04/valecne-zlociny-nas-nerozhazi/
1.5.2015 http://www.blisty.cz/art/77281.html
3.5.2015 http://stranky-sos.unas.cz/2015/05/George-Soros-aneb-Jak-byt-vzorem-zido-plutokratickeho-

bolsevickeho-sionistickeho-svetoveho-s.html
4.5.2015 http://kuklik.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=460708

10.5.2015 http://narodnidemokracie.cz/obrana-pana-prezidenta-otevreny-dopis-akademicke-obci/
11.5.2015 http://deliandiver.org/2015/05/sionismus-a-americti-zide.html
18.5.2015 https://cechycechum.wordpress.com/2015/05/18/okultnim-strediskem-svetoveho-sionismu-

-je-praha/#more-2763
19.5.2015 http://www.blisty.cz/art/77467.html
20.5.2015 http://www.svobodnyodpor.info/post/119434932651/fuck-izrael-va%C5%A1e-pen%C3%AD-

ze-jejich-bomby
21.5.2015 http://ism-czech.org/2015/05/21/tiskova-zprava-roger-waters-noam-chomsky-alice-walker-

-hedy-epstein-a-dalsi-svetove-osobnosti-upozornuji-evropskou-komisi-na-problematicnost-d-
nu-jeruzalema-v-plzni-2015/

21.5.2015 http://www.zvedavec.org/prispevky/2015/05/6461-nastane-novy-pogrom-zidu.htm
22.5.2015 http://deliandiver.org/2015/05/skoro-vsichni-liberalni-opozicni-predaci-v-rusku-jsou-bud-

-plne-nebo-castecne-zidovskeho-puvodu.html#more-9691
27.5.2015 http://stranky-sos.unas.cz/2015/05/Tento-muz-v-pozadi-pry-ovlada-Obamu-a-Bily-dum-Au-

tor-odjinud.html
27.5.2015 http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=node/597
5.6.2015 http://www.halonoviny.cz/articles/view/38448042
6.6.2015 http://www.hrebenar.eu/2015/06/netanjahu-je-pokrytcem-vyuzivajicim-islamsky-stat-ke-spi-

neni-odpurcu-apartheidu/
7.6.2015 http://www.halonoviny.cz/articles/view/38499335
9.6.2015 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1458459244465932&set=a.1392814444363746.

1073741828.100009056120717&type=3&theater
15.6.2015 http://ism-czech.org/2015/06/15/otevreny-dopis-ministru-kultury-respektujte-prosim-mezi-

narodni-pravo-a-odstupte-od-partnerstvi-dnu-jeruzalema/
19.6.2015 https://www.facebook.com/ExtremniHumor/photos/a.386022218079134.107840.385998088

081547/1061832140498135/?type=3&theater
21.6.2015 http://ism-czech.org/2015/06/21/kviz-co-vite-o-vychodnim-jeruzaleme-a-nejen-o-nem/#mo-

re-7609
23.6.2015 http://narodnidemokracie.cz/krestanska-evropa-jako-protihrac-i-partner-islamskeho-sveta/
26.6.2015 http://www.halonoviny.cz/articles/view/38911247
26.6.2015 https://sarmatia.wordpress.com/2015/06/26/ulevy/
28.6.2015 http://www.literarky.cz/blogy/tereza-spencerova/20146-uri-avnery-valeni-zloinci-my
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datum popis incidentu
1.7.2015 http://www.zvedavec.org/komentare/2015/07/6503-isil-made-in-langley.htm
6.7.2015 http://www.zvedavec.org/komentare/2015/07/6508-svedectvi-o-masakru-v-gaze.htm

10.7.2015 http://www.hrebenar.eu/2015/07/dojde-nekdy-k-prosetreni-valecnych-zlocinu-izraele/
14.7.2015 http://www.halonoviny.cz/articles/view/39496648
16.7.2015 http://nassmer.blogspot.cz/2015/07/mimikry-mirumilovneho-jana-kovanice.html#more
20.7.2015 http://nassmer.blogspot.cz/2015/07/iniciativa-islam-v-cr-nechceme-slouzi.html
23.7.2015 http://www.zvedavec.org/komentare/2015/07/6528-netanyahu-mobilizuje-svoji-patou-ko-

lonu-v-americe.htm
24.7.2015 https://radicalrevival.wordpress.com/2015/07/24/anton-drexler-me-politicke-probuzeni/
25.7.2015 http://www.svobodnyodpor.info/post/124988536944/na-to-kdo-ve-skute%C4%8Dnosti-

-stoj%C3%AD-za-iniciativou
31.7.2015 http://www.halonoviny.cz/articles/view/39756018

4.8.2015 http://www.svobodnyodpor.info/post/125841553646/mus%C3%ADme-si-uv%C4%9Bdomit-
-%C5%BEe-nejsiln%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD-zbran%C3%AD-na%C5%A1%C3%AD

7.8.2015 https://abbartos.wordpress.com/2015/08/07/vychazi-obrezana-republika-c-2-prectete-si-
-predmluvu-ke-knize/

9.8.2015 http://whiterabbitinfo.tumblr.com/post/126250966181/sd%C3%ADlejte-a-propagujte-izrael-je-stej-
n%C3%A9-zlo-jako

10.8.2015 http://www.dsss.cz/stanovisko-dsss-k-obvineni-mariana-magata
13.8.2015 http://nassmer.blogspot.cz/2015/08/martin-konvicka-neni-zadnym-nacistou.html
18.8.2015 http://deliandiver.org/2015/08/jeremy-corbyn-a-zide.html
20.8.2015 http://narodnidemokracie.cz/mas-svobodu-projevu-ale-dobre-si-rozmysli-co-rikas/
20.8.2015 http://narodnidemokracie.cz/projev-na-iii-tabore-lidu-david-hibsch/
23.8.2015 http://deliandiver.org/2015/08/dostojevskij-o-zidech.html
27.8.2015 http://narodnidemokracie.cz/video-multikulturalismus-a-imigrace-kdo-za-tim-stoji/
30.8.2015 http://narodnidemokracie.cz/sloupek-extremisty-kopi-proti-chazarum/

2.9.2015 http://www.zvedavec.org/komentare/2015/09/6572-proc-financuji-rothschildove-pristehovalectvi-do-eu.
htm

9.9.2015 http://literarky.cz/blogy/jiri-kalat/20571-izrael-se-schova-za-vysoky-plot
11.9.2015 https://www.facebook.com/ExtremniHumor/photos/a.386022218079134.107840.385998088081547/1128

822783799070/?type=3&theater
17.9.2015 http://www.svobodnyodpor.info/post/129268634291/provokativn%C3%AD-tri%C4%8Dko-pro-ty-k-

te%C5%99%C3%AD-se-neboj%C3%AD
20.9.2015  http://www.ksm.cz/kultura/video-svobodu-palestine.html
23.9.2015 https://cechycechum.wordpress.com/2015/09/23/uprchlici-by-meli-hledat-utociste-v-synagogach
23.9.2015 http://www.antidemokrat.cz/2015/09/udavani-se-zastitovanim-se-holocaustem.html
27.9.2015 http://www.ksm.cz/ze-zahranici/generalni-tajemnik-sof-imperialisticka-intervence-v-syrii-mu-

si-ihned-skoncit.html
10.10.2015 http://www.svobodnyodpor.info/post/130869522807
12.10.2015 http://nassmer.blogspot.cz/2015/10/antiislamismus-ano-antisemitismus.html#more
16.10.2015 http://www.hrebenar.eu/2015/10/netanjahu-politikou-nenavisti-vyrabi-dalsi-teroristy/
16.10.2015 http://blisty.cz/art/79455.html
19.10.2015 http://www.halonoviny.cz/articles/view/41065270
21.10.2015 http://www.halonoviny.cz/articles/view/41096110
21.10.2015 https://www.facebook.com/ismcz/photos/a.356173254422267.84441.186236974749230/101

6157235090529/?type=3&theate
23.10.2015 http://www.halonoviny.cz/articles/view/41115343
23.10.2015 http://www.ksm.cz/ze-zahranici/zlost.html
31.10.2015 https://cechycechum.wordpress.com/2015/10/31/ochutnavka-novy-preklad-protokolu-sion-

skych-mudrcu-slovo-prekladatele/#more-2813
3.11.2015 http://www.antidemokrat.cz/2015/11/pravicovy-extremismus-v-pripustnem.html
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4.11.2015 https://www.facebook.com/ismcz/photos/a.458273527545572.106846.186236974749230/10

22130411159878/?type=3&theater
12.11.2015 http://www.hrebenar.eu/2015/11/evropska-unie-by-mela-bojkotovat-izrael-za-osady-v-pales-

tine/
13.11.2015 https://www.facebook.com/ismcz/photos/a.458273527545572.106846.186236974749230/10

25957104110542/?type=3&theater
17.11.2015 http://www.paratdnes.cz/2015/11/Behem-masakru-v-Parizi-zidi-z-Izraele-zabrali-dalsi-uzemi-Palestiny-

-Nahoda.html
18.11.2015 https://www.facebook.com/ismcz/photos/a.458273527545572.106846.186236974749230/1028190967220

489/?type=3&theater
21.11.2015 http://narodnidemokracie.cz/jak-vznikla-evropska-unie/
23.11.2015 https://www.facebook.com/691112901025117/photos/

pb.691112901025117.-2207520000.1462348206./691138854355855/?type=3&theater
23.11.2015 https://www.facebook.com/691112901025117/photos/

pb.691112901025117.-2207520000.1462348206./691132051023202/?type=3&theater
23.11.2015 https://www.facebook.com/691112901025117/photos/

pb.691112901025117.-2207520000.1462348206./691134277689646/?type=3&theater
23.11.2015 https://www.facebook.com/691112901025117/photos/

pb.691112901025117.-2207520000.1462348206./691127081023699/?type=3&theater
23.11.2015 https://www.facebook.com/691112901025117/photos/

pb.691112901025117.-2207520000.1462348206./691117827691291/?type=3&theater
23.11.2015 https://www.facebook.com/691112901025117/photos/

pb.691112901025117.-2207520000.1462348206./691127074357033/?type=3&theater
23.11.2015 https://www.facebook.com/691112901025117/photos/

pb.691112901025117.-2207520000.1462348199./691145494355191/?type=3&theater
24.11.2015 http://www.zvedavec.org/komentare/2015/11/6675-jak-izrael-tlaci-na-bbc-aby-zmenila-titulky.htm
24.11.2015 https://www.facebook.com/691112901025117/photos/

pb.691112901025117.-2207520000.1462347879./691157764353964/?type=3&theater
24.11.2015 https://www.facebook.com/691112901025117/photos/

pb.691112901025117.-2207520000.1462348199./691150944354646/?type=3&theater
24.11.2015 https://www.facebook.com/691112901025117/photos/a.691127147690359.1073741827.691

112901025117/691161574353583/?type=3&theater
24.11.2015 https://www.facebook.com/691112901025117/photos/a.691127147690359.1073741827.691

112901025117/691157761020631/?type=3&theater
24.11.2015 https://www.facebook.com/691112901025117/photos/a.691127147690359.1073741827.691

112901025117/691161567686917/?type=3&theater
24.11.2015 https://www.facebook.com/691112901025117/photos/a.691127147690359.1073741827.691

112901025117/691318387671235/?type=3&theater
29.11.2015 http://www.svobodnyodpor.info/post/134200377694/nen%C3%AD-to-nic-n%C3%A1hod-

n%C3%A9ho-je-to-dlouhou-dobu
30.11.2015 https://www.facebook.com/691112901025117/photos/

pb.691112901025117.-2207520000.1462347879./693427750793632/?type=3&theater
30.11.2015 https://www.facebook.com/691112901025117/photos/

pb.691112901025117.-2207520000.1462347879./693423627460711/?type=3&theater
1.12.2015 http://a2larm.cz/2015/12/izrael-neni-demokracie/
9.12.2015 http://narodnidemokracie.cz/narodni-demokracie-k-tzv-zidovske-otazce-a-antisemitismu/

12.12.2015 http://www.antidemokrat.cz/2015/12/propaganda-zide-nevina.html
17.12.2015 http://www.svobodnyodpor.info/post/135370392993/takzvan%C3%BD-fakliarsky-rozkazfac-

kelm%C3%A4nnerbefehl
17.12.2015 http://www.svobodnyodpor.info/post/133391350584/podivn%C3%A9-v%C4%9Bci-

-a%C5%BE-o%C4%8Di-z-toho-jdou-%C5%A1ejdrem-se-d%C4%9Bj%C3%AD
19.12.2015 http://www.hrebenar.eu/2015/12/rodiste-jezise-bajny-betlem-je-suzovano-segregacni-zdi-a-

partheidu/

Funkčnost odkazů kontrolována k 1. 5. 2016.
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ANTISEMITSKÉ TEXTY, ANTISEMITSKÁ VYOBRAZENÍ A VIDEA

datum popis incidentu
21.12.2015 http://zpravy.idnes.cz/rozhovor-petra-stastna-z-hnuti-international-solidarity-movement-1fu-/

domaci.aspx?c=A151220_141036_domaci_neh
22.12.2015 http://ism-czech.org/2016/01/04/a2larm-holocaust-a-davidova-hvezda-v-parlamentu-cr/#mo-

re-8038
26.12.2015 https://www.facebook.com/572466099553100/photos/a.801741833292191.1073741829.572

466099553100/801741823292192/?type=3&theater
27.12.2015 https://www.facebook.com/691112901025117/photos/

pb.691112901025117.-2207520000.1462347879./704851229651284/?type=3&theater
29.12.2015 http://www.tedeum.cz/2015/12/29/maly-proc-zidum-nesmi-byt-hlasana-spasa-v-jezisi-kristu-

-a-komplex-viny/

Funkčnost odkazů kontrolována k 1. 5. 2016.
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Federace židovských obcí v České republice
Maiselova 18
110 01 Praha 1

www.fzo.cz
www.facebook.com/Federacezidovskychobci/


