
Na základě doporučení vlády došlo k zablokování
osmi vybraných dezinformačních webů, které
představovaly ohrožení národní bezpečnosti

Končí svoboda projevu i svoboda tisku. Od teď Ministerstvo pravdy určuje, co se smíte dozvědět, 
co si máte přečíst, co si myslet.  

Zablokované byly stránky Aeronet.cz, Protiproud.cz ,Ceskobezcenzury.cz, Voxpopuliblog.cz, 
Prvnizpravy.cz, Czechfreepress.cz, Exanpro.cz a Skrytapravda.cz. 

Dle mého zjištění se jedná o mnohem větší skupinu než je oněch zmíněných osm.

Ano, očekával jsem to již na přelomu roku 2021/2022.

Co k tomu dodat?  Asi nic.

Víme už kde žijeme, víme už oč vládcům jde a psát o neschválených tématech prostě v novém 
režimu globálního ghetta nepůjde.

Kupředu do minulosti...

R.I.P svobodo slova!

Teď už budeme jen šťastni a budeme mít jen ty správné informace a úhly pohledu.

Levá dva, srovnat krok!   Budeme formátováni.

Tak teď už se nedozvíte ani když začnou mizet lidé neznámo kam..., jak mi vyprávěla babička o 
protektorátu a 50. letech.

Pokrok nezastavíš....

Otevřený dopis Miroslava Macka premiérovi Fialovi
25.02.2022

Pane předsedo vlády, pane předsedo ODS, s ohromným znepokojením sleduji, kterak Vaše 
vláda přistupuje ke svobodě slova, která (ostatně jako každá svoboda) je nedělitelná, tedy 
buďto je anebo není.

Rozhodnutí nic.cz na základě doporučení vlády zablokovat vybrané "dezinformační weby" se ničím 
neliší od pálení knih v nacistickém Německu či rušení "štvavých vysílaček" Svobodná Evropa a 
Hlas Ameriky komunistickým režimem, abych uvedl jen dva příklady, o kterých byste mohl mít 
necenzurované informace od svých rodičů. 

Účel je totiž zcela stejný: "ochránit" hloupé občany, kteří podle Vás nemají tolik soudnosti a 
rozumu jako Vy a Vaši cenzoři, před tím, aby si mohli učinit z nabízených informací a komentářů 
vlastní závěry, a tak si nedejbože začali myslet něco jiného, než si přeje státní propaganda.

A rozhodně se nevymlouvejte na "mimořádnou situaci" či nějaké "ohrožení" a namísto zákazů se 
snažte informovat občany tak, aby ve Vaše informace měli plnou důvěru a nemuseli (tak jako my v 
mládí) po večerech ladit na přijímači "štvavé vysílačky". 

Jako jednomu z otců - zakladatelů ODS je mi to dvojnásobně odporné, neboť jste předsedou této 
strany, které jsme dali nedělitelnou svobodu slova do vínku. 

Vždy jsme také měli důvěru v občany, že vlastním rozumem dokáží oddělit zrno od plev. 

Se vší vehemencí Vás žádám, abyste toto vládní rozhodnutí co nejdříve přehodnotil a přestal dělat z



občanů tupé nemyslící stádo, které je zapotřebí "vést" tím jediným správným směrem. 

Bez svobody slova jde totiž vždy o cestu do pekel.

Miroslav Macek 25. 2. 2022

Je příznačné, že se "demokratická" vláda Petra Fialy přihlásila k odkazu Vítězného 
února 1948 na den přesně. Náhoda nebo výsměch občanům?

Vyberte si...

Prohlášení Petra Hájka
25.02.2022

Tak nám vypnuli Protiproud.cz (stejně jako dalších 7 webů). Kdo? No ONI. Vlastně ani 
nevíme, kdo přesně. Jedna soukromá firma spravující nic.cz. Učinila tak ve spolupráci s 
vládou a ministerstvem vnitra. Jsme prý "dezinformační" a představujeme "ohrožení 
bezpečnosti státu". Ani nám to neoznámili. Prostě nás vypnuli. Že to nejde? Bez soudu a tak? 
Ale jde. Můžou všechno. Jako v každé totalitě.

Protiproud je na mediálním trhu již devět roků. 

Nejde o zpravodajský web, což už předem vylučuje, že by byl "dezinformační" (jakkoli je tato 
gumová nálepka nesmyslná sama o sobě). 

Protiproud není anonymní. 

Je to názorový "kontrarevoluční magazín Petra Hájka", jak zní jeho podtitul. 

Přináší názory na dění ze všech oblastí života. 

A jak již jeho název říká, snaží se korigovat jednostrannou propagandu hlavního mediálního 
proudu. 

Jde o soukromý podnik. 

Není napojen na žádnou další strukturu - což autorům umožňuje svobodně šířit názory - tak, jak to 
zaručuje Ústava ČR. 

I názory vládnoucí moci nepohodlné. 

Je ovšem také ekonomickým subjektem. 

Jsme prostě firma. 

Někdo nám tedy zavřel firmu. 

Jako by zavřeli krejčovství za to, že nešije uniformy podle jediného povoleného střihu.

Budeme se tomu samozřejmě bránit. 

Jde o krok jednoznačně protiprávní, protiústavní - což si sami cenzoři uvědomují. 

Proto ministr vnitra Rakušan už hlásí, že bude podobné "vyvlastnění" potřeba "legislativně 
ošetřit" (výhrůžka dalším, pokud nebudou "držet hubu a krok"). 

V právním státě zpětná účinnost zákona však není možná. 

Jenže my už dlouho nežijeme v právním státě. 

To není "komunistická" Čína nebo nenáviděné "totalitní" Rusko. 

To je "svobodná a demokratická Česká republika" vzor 2022.



Vyzýváme všechny novináře, politické subjekty i jednotlivce, kterým záleží na zachování 
občanských svobod - svobody slova a projevu na místě prvním - aby proti této totalitní brutalitě 
protestovali. 

Nebo brzy nebude, kdo by bránil je, až na ně přijdou. 

Pokládáme za příznačné a symbolické, že se tak stalo 25. února - v den výročí 
protidemokratického puče v roce 1948.

Chci v této chvíli poděkovat za obrovskou vlnu solidarity od našich čtenářů a přátel, která se 
okamžitě zvedla. 

Nesčetná vyjádření odporu proti totalitě, nabídky pomoci, finanční dary, to vše nás naplňuje 
optimismem. 

Zásluhou řady obětavých lidí se nám nyní podařilo v neskutečně krátké době obnovit Protiproud na 
této nové doméně

 www.protiproud.info. 

Prosíme všechny, aby všemi cestami tuto novou "adresu" Protiproudu ve veřejnosti šířili.

Boj za obnovení občanských svobod v naší těžce zkoušené zemi - svobody slova a projevu na místě
čelném - pokračuje.

Zvítězíme!

Petr Hájek, šéfredaktor Protiproudu,

25. února 2022

http://www.protiproud.info/
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