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I když je prezident Zeman za 
svou podporu režimu Vladimira 
Putina často kritizován, pro 
jednou měly jeho ruské vazby 
zásadní pozitivní dopad. 
Z exkluzivního zjištění deníku 
Neovlivní.cz vyplývá, že hlava 
státu využila svých kontaktů 
na Kreml a sehrála klíčovou 
roli v osvobození pětice Čechů 
unesených v Libanonu.

Redakce shromažďovala několik týdnů 
všechny střípky příběhu nečekaného 
propuštění Čechů na svobodu. Při 

svém pátrání zjistila, že si Miloš Zeman 
kvůli akci Libanon volal s Vladimirem Pu-
tinem. Rusko v oblasti momentálně ope-
ruje, vojensky podporuje režim syrského 
prezidenta Bašára Asada – oficiálně v boji 
s militanty z Islámského státu. V této 
souvislosti je důležité zmínit přesvědčení 
zpravodajců, že únos probíhal v režii ofici-
álních libanonských složek – a za asisten-
ce tamních proasadovských sil.

Druhým klíčovým počinem Miloše Ze-
mana pak byl tlak, který prezident vyvi-
nul na členy kabinetu, aby přistoupili na 
požadavek únosců. Ti chtěli unesené Če-
chy vyměnit za Alího Fajáda, uvězněného 
v Česku, o jehož vydání žádaly Spojené 
státy.

Ruská linka
Miloš Zeman byl prvním zástupcem člen-
ských zemí Evropské unie, který začal 
zpochybňovat sankce uvalené na Rusko 
kvůli anexi Krymu. Byl také jediným čel-
ným představitelem EU, který si šel stoup-
nout vedle Vladimira Putina na tribunu 
v Moskvě během opulentních květnových 
oslav Vítězství; jiní státníci se kvůli diplo-
matickému napětí vymluvili.

„Prezident Zeman teď své kontakty na 
Rusko využil,“ popsal prezidentovu akti-
vitu v praxi zdroj obeznámený s vyšetřo-
váním případu. „Měl kvůli tomu dokonce 
telefonovat s Vladimirem Putinem.“

Prezidentská kancelář nechtěla telefo-
nát do Kremlu potvrdit, ani jej však nepo-
přela. Mluvčí Jiří Ovčáček na přímý dotaz 
Neovlivní.cz nicméně uvedl, že se prezi-
dent v kauze „výrazně angažoval“.
POKRAČOVÁNÍ NA STR. 05

Osvobození Čechů:  
V hlavní roli Zeman  
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Neovlivní.cz startuje „špionážní“ foto-
zprávou, jak se na večírku soudce 
Bureše sešli se špičkami justice 
i politici či vládní lobbisté, kteří jsou 
stíhaní či vyšetřovaní policií.
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Přátelé, je to rok, co jsme vstoupili  
na neprozkoumaný terén a spustili 
deník Neovlivní.cz.  

Na začátku jsme měli „jen“ ambici vytvo-
řit po změnách na mediálním trhu protivá-
hu tradičním hráčům a přinášet informa-
ce, které měly zůstat skryté.

Nečekali jsme, že docela rychle dokáže-
me diktovat agendu zavedeným značkám, 
že se naše zprávy stanou tématem široké 
veřejnosti. Odchod Radmily Kleslové z po-
litiky je jeden příklad za všechny.

Rok 2015 ukázal, že pokud si někdo ku-
poval média proto, aby zavládlo ticho, byla 
to špatná investice.

I v prvním čísle našeho nového měsíč-
níku Neovlivní.cz, který právě dostáváte, 
vám exkluzivně přinášíme novou zprá-
vu: o roli prezidenta v propuštění pětice 
unesených Čechů. S původním textem se 
budete v tomto formátu setkávat každý 
měsíc. A kromě toho si v tomto vydání mů-
žete připomenout výběr zajímavostí o na-
šem prvním roce – měsíčník jsme záměrně 
připravili jako „narozeninové“ vydání.

Nebudu lhát a říkat, že to bylo jednodu-
chých dvanáct měsíců. Ostatně svoboda je 
vždycky spojená s nejistotou. A chybným 
rozhodnutím jsme se také nevyhnuli.

Pro mě osobně ale projekt Neovlivní.cz 
přinesl jedno podstatné zjištění: tedy že 
tahle práce má ještě stále smysl. I díky 
vám.

Jde o jasně „nejcitovanější klíčové slovo“ 
Neovlivní.cz – v konkurenčních médiích 
jste na něj ve spojení s naším deníkem 

mohli narazit 466x.
Vliv a dopad Kleslové jsme začali krok za 

krokem rekonstruovat před rokem, i když 
v prvních měsících bez velké mediální po-
zornosti. Narazili jsme na její moc v hlav-
ním městě, která vysoko převažovala nad 
Babišovými politiky v oficiálních funk-
cích. Ze zákulisí řídila hodně kroků, ať již 
v politice, nebo na ní navázaném byznysu. 
Když jsme v červnu odhalili, že od státního 
ČEZu dostává Kleslová měsíčně 100 tisíc – 
aniž by bylo jasné, jakou práci odevzdává 
–, pokusila se to stranická a firemní maši-
nérie kolem ANO ještě bagatelizovat.

V září, kdy jsme po další sérii odhalení 
doložili, co Radmila Kleslová ve své záku-
lisní roli dělá a jak se chová, již nepochy-

boval nikdo. Začal pád, kterému by ještě 
před rokem touto dobou nevěřili ani nej-
větší snílci. 

Během práce jsme také odkryli motiv, 
že Radmila Kleslová, byť nejviditelnější, 
v problému není sama. Peníze od veřej-
ných či městských firem (například v Pra-
ze) si nechává vyplácet tolik politiků, že 
by naplnili hned několik Parlamentů. I to 
je symbol, ke kterému se budeme vracet.

Číslo 466 citací pro nás není konečný 
součet, spíše průběžný stav – ještě toho 
zbývá dost, co je potřeba v případu kdysi 
nejvlivnější ženy kolem Andreje Babiše 
a tajného financování politiky dopovědět.

Jedním z rozhodujících 
argumentů, proč založit deník 
Neovlivní.cz, byla potřeba 
věnovat se novinářství do 
hloubky. Trpělivě, bez ohledu na 
časovou investici či momentální 
„čtenost“ mapovat skrytá fakta 
a problémy, dokud pravda nevyjde 
najevo. Existuje-li v prvním roce 
symbol, kdy se redakci tato 
víra vrátila, jmenuje se Radmila 
Kleslová.

aféru Škodův palác ustála. Další 
měsíce ukážou, že je to jen první 
hlasitý příklad, jak chaotická vláda 
v Praze nás čeká.

Sestavujeme první datovou sadu: 
Pavučina vztahů a lidí kolem Adriany 
Krnáčové.

vychází článek č. 100 „viDeo: Co 
znamená mít vliv podle diplomata 
Bartušky“; interview s Bartuškou 
vyvolalo diskuzní bouři v médiích, 
když v jedné z odpovědí vyzval 
k tvrdé obraně proti útočnému Rusku 
(a pomohl si politicky nekorektním 
přirovnáním).

 A první den přináší první citaci 
v televizních zprávách – Tv Nova 
reportuje o Burešově viP večírku.

zkoušíme si „nanečisto“ první 
video-debatu ve studiu Metropolitní 
univerzity Praha. Šéf Syndikátu 
novinářů Adam Černý, rozhlasová 
moderátorka Bára Tachecí a pedagog 

Jan Jirák se bavili o stavu českých 
médií. Testovací videozáznam prozatím 
zůstává nevydaný v redakčním trezoru. 
Možná na něj ještě dojde…

Spíše neviditelná pražská primátorka 
Adriana Krnáčová se nechtěně stává 
„slavnou“ poté, co vydáváme zprávu: 
„Krnáčová se uklikla. A odkryla, jak 
jedná s firmou proti Praze.“ Následně 
čelila pokusu o odvolání, nakonec 
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Symbol Radmila Kleslová Zpackaný únos v Libanonu

Olomoucká razie

Špionážní zápletka, v níž jsme se 
snažili po celou dobu udávat tón 
původních zpráv a odhalení, byla 
naším nejviditelnějším počinem 
začínajícího roku.

Večer 1. února Neovlivní.cz exkluziv-
ně oznámilo, že pětice Čechů v Liba-
nonu je po měsících věznění volná. 

V následujících hodinách a dnech jsme 
popsali detaily o propuštění unesených, 

ale především zákulisní informace o roli 
českých tajných služeb, politiků a „válce“ 
agentů z několika zemí, kteří se v aféře 
Alího Fajáda utkali o moc a vliv.

A zatímco politická a bezpečnostní agen-
tura začala vyšetřovat, „odkud unikají in-
formace“, my jsme se zaměřili na fakta, 
která selhání tuzemských tajných služeb 
provázela.

Výsledek? Přes čtyři stovky zpravodaj-
ských citací v médiích konkurence. 

Policie si pro Ivana Langera přišla 
do bytu v Pařížské, oznámili jsme 
v jedné z prvních zpráv o tzv. 
olomoucké razii.

Aféra zasáhla nejen vysoce postavené 
činitele bezpečnostních složek, ale 
především vlivné politiky. Počínaje 

hejtmanem ČSSD Roztočilem, který svou 
roli v kauze bagatelizuje, a konče Ivanem 
Langerem, kdysi klíčovou postavou ODS 
a exministrem vnitra.

Jakkoli je Langerovo jméno v případu 
atraktivní a čtenářsky „funguje“, snažíme 

se od prvních okamžiků přinášet spraved-
livý obrázek na základě nám dostupných 
faktů – a z něj prozatím vyplývá, že Langer 
možná posloužil policistům jako „mediální 
reklama“ na jejich práci, avšak v případu 
Olomouc toho na něj detektivové moc ne-
mají.

Tato kauza přispěla k tomu, že říjen 2015 
se stal v součtu vůbec nejcitovanějším mě-
sícem dosavadní historie – mezi stovkami 
zpravodajských odkazů bylo rovněž 42 
citací v tuzemských televizích a rádiích, 
tedy víc než 1 každý den.
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Co Se Dále NeJvíC CiTovAlo

„Není jasné, nakolik si jsou obyčejní Češi vě-
domi existence proruských webů, nicméně 
mainstreamo vá média se tomuto jevu už za-
čala věnovat. A 10. března začal zveřejňovat 
podrobné profily stránek, nesoucí znaky ruské 
propagandy, nově vzniklý online deník Neovliv-
ní.cz, který se zaměřuje na mapování sítí poli-
tického vlivu v České republice.“ 
Kremlin makes bid  
for Czech hearts and minds 
21. 3. 2015, BBC

„Pol roka po zmiznutí piatich Čechov v Liba-
none dorazil na niekoľko adries v Prahe ano-
nymný e-mail, ktorý jasne hovorí: nevydávajte 
do USA ‚našich chlapcov‘ a ‚vaši chlapci‘ budú 
voľní. Vôbec prvá správa v súvislosti s únosom 
otvorene spája prípad Libanonca Alího Fajáda 
a jeho spolupracovníkov, ktorí čakajú v Česku 
na vydanie do USA, píše v pondelok spravodaj-
ský server Neovlivni.cz.“ 
Anonymný e-mail naznačuje,  
že Česi unesení v Libanone sú nažive 
1. 2. 2016, SME

„V Česku si mohla firma ministra financií 
vylobovať cestu k eurofondom. O vyšetrovaní 
informoval český portál Neovlivni.cz. U nás 
Babišovo Duslo získalo 60 miliónov eur 
potichu.“ 
Európsky protikorupčný úrad  
vyšetruje Ba bišov Agrofert 
5. 1. 2016, DenníkN

„Zpravodajský deník Neovlivni.cz uvedl, že 
,prodej Slavie zprostředkoval bývalý ministr 
obrany Jaroslav Tvrdík, který je v současné 
době prezidentem smíšené česko-čínské komo-
ry vzájemné spolupráce‘. Slavia měla finanční 
potíže, titul v české lize naposledy získala 
v ’09.“ 
Chinese Energy Firm Acquires Majority 
Stake In Czech Club Slavia Prague 
8. 9. 2015, Sports BusinessDaily

„Analýzu obsahu propagandistických stránek 
začal jako součást dlouhodobého projektu 
předkládat Neovlivni.cz, napsal o stránkách 
jako Aeronet, AC24, Parlamentní listy a Sputnik 
News.“ 
Чехия: Пропаганда добралась  
и до членов кабинета 
31. 1. 2016, News Daily Україна

„Prvním, kdo o případu informoval, byl český 
webový deník Neovlivní.cz. Ve zprávě ze 4. led-
na uvedl, že se OLAF zajímá o místopředsedu 
Agrofertu Petra Cingera. Deník referoval také 
o dopisu, který OLAF zaslal náměstkovi minis-
tra průmyslu Tomáši Novotnému, který je zod-
povědný za správu finančních prostředků EU.“ 
Andrej Babis under OLAF spotlight 
7. 1. 2016, NewEurope

4  Číňané koupili Slavii Praha 4. 9. 2015

5  Blogger vystopoval, kudy teče propaganda 17. 2. 2016

6  Policie vyšetřuje Babišův Agrotec 8. 12. 2015

7  Ruská stopa: Databáze propagandy A-Z viz Ruská stopa

8  Stropnický: Zelený, nikoli modrý rozhovor 12. 2. 2016

9  Nejasné financování a ochrana dat kolem EET 11. 2. 2016

10  O médiích: Zveřejnili strasti dívky, spustili lavinu 9. 2. 2016

výBěR z CiTACí

Hledejte více na Neovlivní.cz:
Kleslová, ANO, ČEZ 

Hledejte více na Neovlivní.cz:
Fajád, Libanon, únos 

Hledejte více na Neovlivní.cz:
Langer, Olomouc, ÚOOZ

Toto vydání měsíčníku  
pro vás připravila redakce Neovlivní.cz

www.neovlivni.cz
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RUSKá SToPA RUSKá SToPA

Ruskému vlivu v ČR se nevěnujeme 
z ideologických důvodů, ale čistě 
pragmatických. V éře po válce na 

Ukra jině již nikdo nepochybuje, že boj se 
dá vést drsnou silou, ale rovněž informač-
ně. A že to druhé má za určitých okolností 
stejně zhoubný dopad.

Proto se snažíme v našem projektu „Rus-
ká stopa“ porozumět, zda a jak se „dezin-
formační válka“ dotýká života v Česku. 
Zajímají nás konkrétní osobnosti, situace, 
firmy, zdroje a zároveň věříme, že je to ob-
jevné a vděčné i pro cílovou skupinu na-
šich čtenářů.

Během roku 2015 se nám tak podařilo se-
stavit – neustále se rozrůstající – databázi 
informačních zdrojů, které vychylují ob-
sah směrem k mocenským zájmům Ruska. 

Povedlo se také aktivovat síť spolupra-
covníků z nejrůznějších oborů, kteří sami 
přicházejí s novými postřehy či zjištěními. 
Téma ruského vlivu se stalo nejen čteným 

a sdíleným obsahem, ale rovněž oslovuje 
řadu vlivných osobností, které mají k té-
matu co říct. 

Veškerý dosud shromážděný obsah 
k té matu najdete v samostatné sekci Ne-
ovlivní.cz, nazvané Ruská stopa. V násle-
dujícím období do něj přibude například 
samostatná část věnovaná ruské přítom-
nosti v tuzemských regionech.

Projekt v prvním roce pomáhá zčásti fi-
nancovat Nadace OSF Praha. Bereme ho 
však jako dlouhodobý, nikoli nadační pro-
jekt. Řada velmi kvalitních projektů, které 
mezitím vznikly na české či evropské půdě 
a které – každý se specifickým záběrem – 
detailně sledují některé aspekty propa-
gandistické „informační války“ v EU, nás 
v tom jen utvrzuje. 

Ruská stopa v Česku
Ruskému vlivu v ČR se nevěnujeme z ideologických důvodů, ale čistě 
pragmatických. V éře po válce na Ukrajině již nikdo nepochybuje,  
že boj se dá vést drsnou silou, ale rovněž informačně.  
A že to druhé má za určitých okolností stejně zhoubný dopad.

ČeMU Se věNUJeMe

Databáze proruských zdrojů A–Z

Původní zprávy a analýzy o prorůstání 
ruského vlivu do nejvyšších pater české  
společnosti

 Debaty, názory a rozhovory expertů

Data a popis ruského byznysu v krajích

Výzkum o postojích  
k ruské otázce v regionech

vydáváme č. 1 historicky prvního 
indexu Neovlivní.cz: ToP 10 vlivu 
v justici. Následuje žebříček vlivných 
v Praze s Radmilou Kleslovou jako č. 2.

začínáme intenzivně budovat 
databázi k ruské propagandě v Česku. 
Dlouhodobý projekt, podporovaný 
Nadací oSF, se stává předobrazem 

mnoha aktivit, které v následujících 
měsících začnou rovněž mapovat 
proruské informační zdroje napříč 
českou společností i médii. 

exkluzivní interview s prezidentovým 
poradcem, mužem lukoilu Martinem 
Nejedlým o zákulisí setkání zemana 
s Putinem.

Máme jediný rozhovor s vladimírem 
Sáňkou, který je v ČR souzen 
v „protiislámském“ procesu.

exkluzivně odhalujeme, že první žena 
ANo Radmila Kleslová bere 100 tisíc 
měsíčně od státní firmy. Bude trvat 
celé léto, než to Babišova strana 
veřejně přizná.

 

zveřejňujeme detailní bezpečnostní 
mapu Andreje Babiše: osoby 
a obsazení.

Neovlivní.cz si připisuje 1000. citaci 
v konkurenčním zpravodajství za 
zprávu, že policie navrhla obžalovat 
lidi z Babišovy firmy Agrotec kvůli 
machinacím se zakázkami České pošty.

Hledejte více na Neovlivní.cz:
Rusko, propaganda 

Hledejte více na Neovlivní.cz:
Zeman, Libanon, únos

POKRAČOVÁNÍ Z TITULNÍ STRANY

„Prezident využil všech svých pravomocí. 
Co se týče vámi zmiňovaného telefonátu 
s Vladimirem Putinem, o tom nic nevím. 
A i kdybych věděl a bylo to tak, v případě 
diplomatických záležitostí informace ne-
zveřejňujeme,“ řekl Ovčáček.

Miloše Zemana zjevně považovali za 
klíčového hráče i samotní únosci. Byl 
prvním, koho pár dní po zmizení Čechů 
loni v létě kontaktovali. Zeman se o tom 
ostatně zmiňoval několikrát, naposledy 
v únoru během cesty po Plzeňském kraji. 
„Já jsem se do této kauzy dostal tak trochu 
nevinně, protože jsem na Hrad obdržel 
dopis únosců, už před několika měsíci, 

a ten obsahoval návrh na výměnu těchto 
pěti zadržených lidí za Alího Fajáda,“ řekl 
například.

Druhý dopis stejného znění pak podle 
zjištění Neovlivní.cz putoval na ruskou 
ambasádu v Bejrútu. Třetí, který už ale ob-
sahoval výhrůžky pro případ vydání Alího 

Fajáda do USA, pak na několik e-mailo-
vých adres v České republice přišel před 
Vánocemi.

Že v příběhu zazněla po intervenci českého 
prezidenta ruská struna, naznačují další 
střípky vyšetřování. Tedy ty, které dokládají 
propojení únosu, oficiálních libanonských 
složek a syrských zpravodajců. Z informa-
cí Neovlivní.cz vyplývá, že o nich promluvil 
během výslechu, který musel podstoupit po 
svém návratu, jeden z unesených. Tlumoč-
ník Adam Homsi řekl, že u jednoho z mužů, 
kteří je zadržovali, zahlédl průkaz tamního 
ministerstva obrany. Nebyl si jen jistý, zda 
šlo o libanonskou, či syrskou armádu.

Adam Homsi se k tomu na dotaz Neovliv-
ní.cz veřejně odmítl vyjádřit: „Policie si ne-
přeje, abych takové detaily zveřejňoval.“

Mimochodem, tlumočník už po svém ná-
vratu veřejně uvedl, že jedno z pěti míst, 
kam je únosci převáželi, bylo prokazatel-
ně v Sýrii. A těsně před samotným únosem 
jeli točit rozhovory se syrskou opozicí. Při-
slíbený měli původně i rozhovor s Bašá-
rem Asadem.

Politická linka
Aktivitu prezidenta Zemana lze vystopo-
vat i v politické části příběhu. Od počátku 
se postavil za Vojenské zpravodajství, kte-
ré prosazovalo přistoupit na požadavek 
únosců. Vojáci měli v pětici unesených 
svého příslušníka Martina Psíka, s po-
stojem „vydat Fajáda“ však byli dlouho 
osamoceni. Plán se nelíbil ani premiérovi 
Bohuslavu Sobotkovi, nebyl si údajně jist, 
že „plán pět za jednoho“ vyjde. A to mimo 
jiné kvůli válce tuzemských tajných slu-
žeb, která se v rámci příběhu rozhořela.

Právě Zemanův tlak, k němuž se posléze 
přidal i ministr spravedlnosti Robert Peli-
kán a vicepremiér Andrej Babiš (oba ANO), 
ale nakonec rozhodl. Pelikán následně 
nepodepsal Fajádovo vydání do USA a Li-
banonec zamířil místo toho do Bejrútu. 
Podmínkou české strany naopak bylo, že si 
Alího Fajáda převezmou tamní úřady.

Sám Zeman během již zmiňované ná-
vštěvy Plzeňského kraje k tomu podotkl: 
„Doporučil jsem, aby se uskutečnilo vydání 
Alího Fajáda libanonským úřadům.“

Osvobození Čechů:  
V hlavní roli Zeman 
a jeho ruské spojky

SPolUHRáČi KReMlU v ČeSKU

1  Miloš Zeman  
prezident

2  Václav Klaus 
bývalý prezident

3  Vladimír Dlouhý 
exministr průmyslu

4  Vojtěch Filip 
předseda KSČM

5  Jaroslav Foldyna 
poslanec ČSSD

6  Petr Hájek 
novinář, bývalý vicekancléř  
prezidenta republiky

7  Jan Mládek 
ministr průmyslu a obchodu

8  Miloslav Ransdorf 
europoslanec

9  Michal Voráček 
vydavatel  
Parlamentních listů

10  Jiří Vyvadil 
bývalý soudce a politik
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„Doporučil jsem, aby se 
uskutečnilo vydání Alího Fajáda 
libanonským úřadům.“
Miloš Zeman, prezident
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RozHovoR MěSíCe

Takový typický český boháč příliš do 
bohulibých projektů neinvestuje. Co 
vás k tomu vede?
Znám spoustu lidí, kteří do toho jdou. 
A potkávám spoustu úspěšných českých 
podnikatelů, kteří neváhají své prostřed-
ky v tomto směru použít. Až jsem někdy 
příjemně překvapen, kolik takových je. 

To podstatné je – a platí to obecně –, člo-
věk nemusí být milionář, aby si uvědomil, 
že pokud chce žít v podobném prostředí 
jako Švýcaři, tak pro to musí sám něco 
udělat. Nikdo to neudělá za něj, žádný 
spasitel nepřijede. Jestli vidíte v parku ně-
jaký bordel, tak máte dvě možnosti. Psát 
někam petici, anebo jít a uklidit to.

Anebo se na to vyprdnout, což by asi 
většina lidí udělala.
Ale já si myslím, že se to mění, že pomalu 

vymírá generace remcalů, které vychovali 
komunisti. Lidé tehdy byli nesvéprávní, 
protože režim jim říkal, co mají dělat. Mla-
dá generace už je jiná. Jsem přesvědčen, 
že mladí lidé už jsou v tomto ohledu o troš-
ku lepší.

Na podzim jste v Jablonci otevřel domov 
pro seniory. Proč domov pro seniory?
Protože jsem Dědek (směje se), tak v čem 
jiném se mám angažovat, ne? Víte, poté, 
co jsme si řekli, že chceme dělat nějaké 
užitečné věci pro veřejnost, tak se těch 
směrů, kam bychom se mohli vydat, obje-
vilo tolik, že nešlo angažovat se ve všem. 
Udělali jsme si seznam priorit. Jedna 
z nich je dlouhodobě zdravotnictví. Tady 
v regionu podporujeme nemocnice finanč-
ně a právě tam vlastně vznikl námět tuto 
otázku řešit. Společnost stárne, a když má 

starší občan problémy – třeba s udržením 
rovnováhy, s pamětí atd. –, tak je de facto 
nereálné o něj pečovat v rodině. Spousta 
lidí se to snaží řešit tím, že příbuzné vozí 
do nemocnice. Ale to nejsou lidi, o které 
by se mohla starat nemocnice.

Investujete taky nějakým způsobem do 
obnovy kraje? Jsme tady v Sudetech, 
kde jsou všudypřítomné krásné měš-
ťanské domy s oprýskanými omítkami, 
polorozpadlé stavby.
Mi přijdou takové ty řeči o Sudetech ma-
licherné. Myslím si, že to už je dávno za 
námi. Já bych v květnu udělal státní svátek 
ze dne, kdy jsme se stali členem Evropské 
unie. Mám ohromnou radost z toho, že 
přestaly fungovat hranice. Tak jak jsem 
plakal nad tím, že už nejsem občanem 
Československé republiky, na což jsem byl 

zvyklý, tak si dnes připadám jako občan 
EU – byť proti ní mám spoustu výhrad a 
myslím si, že by mohla fungovat lépe. Ale 
vstup naší země do Evropské unie je nej-
větší životní zlom, který jsem zažil.

Co se týče našeho příspěvku k tomu, aby 
náš region byl k něčemu, tak můžu uvést 
pár příkladů. Loni jsme koupili na Jizer-
kách asi šedesát hektarů luk s úmyslem, 
aby zůstaly loukami. Aby nedošlo k tomu, 
že z nich někdo udělá terény pro čtyřkolky 
nebo golfové hřiště. Prostě to bude místo, 
kde se budou pást jeleni. A když rodiče s 
dětmi vyrazí do přírody na procházku, tak 
aby tam ta příroda ještě byla.

Váš byznys se dnes odehrává hlavně 
v zahraničí, 80 %  všeho, co Jablotron 
vyrobí, se prodává ven, daří se vám.  
Když se podíváte na vývoj země od sa-
metové revoluce a hodnotíte situaci 
v Česku dnes, z hlediska podnikatele, 
co se podařilo, co mohlo být lepší?
Já žiji hrozně krásný život. A myslel jsem 
si, že to mají tak všichni, ale to tak asi 
zdaleka není. Mám ale takovou dobrou 

vlastnost, že všechno špatné zapomínám. 
Trápit se tím, že vám někdo šlápl na nohu, 
k čemu vám to je? Já si ukládám do pamě-
ti jenom ty příjemné věci. Takže když se 
ohlédnu zpátky, tak si myslím, že jsme pro-
žili úžasnou epochu.

Za šedivého komunismu měli všichni 
stejně, ale neměli nic. Hlavně tady ale ne-
byla žádná budoucnost. Svým způsobem 
to bylo krásné, člověk přišel ve dvě hodiny 
z práce domů, mohl se věnovat dětem atd. 
Ale všechno bylo šedivé, průměrné, v práci 
jste nemohl ničeho dosáhnout, jeden se bál 
druhého. Atmosféra se změnila, to je úžas-
né. To, co se tady stalo, je ohromný krok 
kupředu. A jestli bude atmosféra ve společ-
nosti lepší, nebo nebude, to je jenom o tom, 
jak si nastavíme svoje vlastní myšlení.

Pro spoustu lidí, kteří si stěžují, že by se 
chtěli mít líp, by bylo hrozně dobré, aby se 
podívali do Afriky, aby se podívali do Asie, 
aby se podívali do zemí, kde se lidé mají 
opravdu špatně. Tady nikomu nic nechybí.

Štěstí je stav mysli.
Je to přesně tak. Někdy po čtyřicítce jsem 

prošel osobní krizí. Když děti odešly z do-
mova, měl jsem překrásný dům na okraji 
města s velkou zahradou, všude všechno 
na fotobuňku a automatické a podobně. 
A já jsem zjistil, že to k životu nepotře-
buji, že mě ty věci zotročují. Tak jsem si 
nahoře na Jizerkách koupil chaloupku 
a řekl jsem, že tam nebudeme stěhovat 
nic, co nepotřebujeme. Většina věcí, kte-
ré jsme měli v tom velkém domě, skončila 
v popelnici. Co člověk k životu potřebuje? 
Opravdu velmi málo. My se obklopujeme 
strašnou spoustou krámů, po kterých 
toužíme, a pak zjistíme, že nám jsou k ni-
čemu.

V lepším případě zjistíme, že jsou nám 
k ničemu. V horším případě chceme 
další a další a další.
Možná to není ani tím, že bychom ty věci 
chtěli, ale tím, že se lidi nechají zblbnout, 
že vám někdo tu potřebu do hlavy naoč-
kuje.

Spasitel nepřijde, musíme se postarat 
sami, říká byznysmen a mecenáš 

Dalibor Dědek
Má nálepku „nového“ Bati. 
Muže, který svůj byznys 
vybudoval od nuly a dnes 
ho dělá na světové úrovni. 
Se jménem Dalibora Dědka, 
majitele holdingu Jablotron, 
se krom toho pojí řada 
veřejně prospěšných aktivit, 
do kterých své peníze vkládá. 
„Zjistil jsem, že k životu 
potřebuji opravdu velmi 
málo,“ říká dnes.

Stát oficiálně potvrzuje, že Čez 
Kleslové platí každý měsíc 100 tisíc. 
Politický pád nejbližší spolupracovnice 
Andreje Babiše právě začal.

Neovlivní.cz exkluzivně oznamuje, že 
fotbalovou Slavii Praha koupili Číňané. 
Pro investory z čínské CeFC jen 
začátek jejich nakupování v Česku.

Přinášíme nahrávku, jak Kleslová 
vyhrožuje členovi dozorčí rady Čez 
a zaštiťuje se přitom Babišem.

zahajujeme sérii materiálů o lobbistovi 
a právníkovi Radku Pokorném, příteli 
premiéra, jehož aktivity u rozhodčích 
soudů jsou pod drobnohledem úřadů 
i policie. Další pátrání kolem reputačně 

„nejslabšího článku“ Bohuslava 
Sobotky vede k dalším odhalením – 
například 80milionové zakázce státu, 
která skončila bez tendru v okolí 
Pokorného.

Radmila Kleslová po velkém tlaku 
a velkém boji odstupuje z vedení 
ANo. Babiš ji zároveň donutil ukončit 
smlouvu s Čez.

Dny, kdy je Neovlivní.cz v televizi 
a rádiu opravdu plno. Rekordních 28 
citací v Tv+R vysílání během 24 hodin 
(desítky odkazů v tisku a na internetu 
nepočítáme). Důvod? Policie rozjela 
tzv. olomouckou protikorupční kauzu, 
zadržela třeba hejtmana Rozbořila 
nebo exministra ivana langera.

Hledejte více na Neovlivní.cz:
Dědek, Jablotron, rozhovor

Představuji si pod tím vše, co nějakým způsobem 
usměrňuje nebo mění naše chování, stav nebo 
postoje. Dnes bohužel jde především o moc, o po-
stavení a o peníze. Ale zároveň také vidím na té 
pozitivní straně vlivu občanskou společnost, aka-
demickou obec, kulturu, sport, všechny příklady, 
které jsou inspirací pro ostatní. 
Generál Petr Pavel,  
předsedá vojenskému výboru NATO

Vliv má ten, kdo je schopen působit na věci tak, 
aby se ubíraly směrem, kterým chce. 
Matěj Hollan,  
náměstek primátora města Brna

Schopnost něco změnit. Schopnost něco posu-
nout tím či oním směrem. A může to být pro 
společnost pozitivní nebo negativní. To je asi 
základní definice. 
Jan Bubeník, podnikatel

Rozdělil bych ho na formální a neformální. Ten 
formální pramení z postavení v nějaké instituci, 
případně z toho, že je člověk slavný či má dost 
peněz. Je evidentní, že když máte dost peněz, 
můžete spoustu věcí ovlivnit. Když jste politik, 
máte přístup do médií a můžete v rámci systému 
také mnoho ovlivnit. To samé, když jste slavný 
sportovec či zpěvák a máte rovněž přístup do 
médií a můžete oslovit spoustu lidí. 

A tím neformálním vlivem mám na mysli to, 
že jsou lidé, kteří mají vliv na tyto tři skupiny. 
Pavel Bělobrádek,  
vicepremiér a šéf KDU-ČSL

Vliv nemá být primárně pro vlastní uspokojení. 
Samozřejmě že všichni chceme mít vliv, aby-
chom dosáhli úspěchu ve své profesi. 
Miroslav Jansta, právník, lobbista

Mít vliv znamená působit na určité jevy 
v určitých situacích tak, aby se něco stalo nebo 
aby se něco nestalo. To je vliv. Nemusíte mít 
formální moc, ale máte-li vliv, tak se vaše vůle 
může projevit tím, že určité jevy nastanou nebo 
nenastanou, nebo nastanou jinak. Můžete něco 
prosadit nebo něčemu zabránit. To je vliv. 
JUDr. Josef Baxa,  
předseda Nejvyššího správního soudu
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NAŠe PRoJeKTYvýBěR z RozHovoRů

Národ může zhlédnout dokument 
Matrix AB režiséra víta Klusáka, 
v němž třeba novinářka Slonková 
popisuje, jak půl roku neúspěšně 
zkoušela pro Andreje Babiše vést  
MF Dnes. Nadurděný Babiš „v odvetě“ 
zveřejňuje její plat.  

otevřený rozhovor s knížetem 
o odcházení, stáří i smrti: A ten, jak 
umře Schwarzenberg, znáte?

Startujeme „Rozhovory o médiích“. 
interview s Michalem Kubalem dává 
Simona Holecová titulek: Jak vznikl 
rozhovor, za který vás nepochválí.

Při mapování toho, jak funguje ruská 
propaganda, se poprvé vydáváme 
k sousedům na Slovensko. Bratislavská 
novinářka Stanislava Harkotová přináší 
rozhovor s Jurajem Smatanou, mužem, 
který sestavil soupisku webových 
stránek, na nichž se šíří kremelské 
vidění světa ve slovenském jazyce. 
Později přibude i žebříček tamních 
užitečných „idiotů“. 

Do nového roku vstupujeme exkluzivní 
zprávou, že evropský úřad vyšetřuje 
dotace pro Agrofert, firmu ministra 
financí. v ten samý den vychází najevo, 
že hackeři vykradli mail premiéru 
Sobotkovi, takže příležitostí pro naše 
původní zpravodajství víc než dost.

Radmila Kleslová, v této době již terč 
několika trestních oznámení kvůli svým 
předchozím angažmá, definitivně 
končí v politice – odchází i z vedení 
Prahy 10.

Neovlivní oznamuje, že do ČR přišla 
zpráva o osudu unesených Čechů, 
držených v libanonu. Pozdě večer ten 

Trochu symbolicky vyhlíží mezi první-
mi materiály našeho úvodního vydání 
z 8. března 2015 fotografie Miroslava 

Šloufa, jak stojí mezi zabalenými kusy ná-
bytku a krabicemi. „Konec kanceláře, z níž 
řídili Česko“ zněl titulek článku popisují-
cího Šloufův odchod do lobbistické penze.

Jeho místo zaujali jiní a první index Neo-
vlivní.cz – žebříček vlivu zákulisních hráčů 
– je poprvé zachytil vloni v květnu (aktuál-
ní pořadí najdete v infoboxu – pozn. red.).

Nezaměřujeme se na postavy, které jsou 
v lobbingu velmi zdatné, avšak zároveň 
se ujaly veřejných funkcí, a je na ně tudíž 
o něco lépe vidět – proto v indexu chybí 
například druhý muž ANO Jaroslav Faltý-
nek či místopředseda lidovců Jan Barto-
šek.

Do TOP 10 se nedostali ani mocní byz-
nysmeni jako Richard Háva (spojenec 
Miroslava Kalouska), Klausův přítel Milan 

Velek nebo „pan ČEZ“ Vladimír Johanes – 
ti všichni přišli o část vlivu s tím, jak se 
protočila mocenská garnitura.

Aktuálně tak žebříček tuzemských lo-
bbistů jednoznačně vede Radek Pokorný, 
právník a přítel premiéra Sobotky. A uply-
nulý rok nabídl hned několik důkazů, proč 
se „neviditelné vlivné“ vyplatí sledovat, 
rozumět jejich vazbám na další osobnosti 
a monitorovat, co právě dělají. 

Bez toho by Neovlivní.cz nepřišlo napří-
klad se sérií zpráv o vysoké politické hře 
o budoucnost rozhodčích soudů, které 
symbolizuje právě Pokorný. Anebo s odha-
lením, že  stát v tichosti bez řádné soutěže 
„přiklepl“ zakázku v hodnotě 80 milionů 
jemu blízkým právníkům.

1  Radek Pokorný   BOHUSLAV SOBOTKA

2  Miloš Růžička   BISON&ROSE

3  Miroslav Jansta   SPORT

4  Martin Nejedlý   MILOŠ ZEMAN

5  Jaroslav Tvrdík   ČíNA

6  Vladimír Mlynář   PPF

7  Vladimír Špidla   ČSSD-EU

8  Luděk Sekyra   LIDOVCI 

9  Martin Hoferek   PARLAMENT

10 István Léko   ANDREJ BABIŠ

Pořadí vlivu v zákulisí (2015)

1  Miroslav Jansta
2  Miroslav Pelta
3  Miroslav Černošek
4  Daniel Křetínský
5  Petr Hulinský
6  Kateřina Valachová
7  Petr Dvořák
8  Daniel Beneš
9  Jiří Holeček
10 Pavel Kolář

ToP 10 vlivu ve sPorTu

1  Josef Baxa
2  Pavel Rychetský
3  Lenka Bradáčová
4  Pavel Šámal
5  Robert Pelikán
6  Pavel Němec
7  Karel Muzikář mladší
8  Jaroslav Bureš
9  Pavel Zeman
10  Tomáš Gřivna

ToP 10 vlivu v JusTici

1  Karel Březina
2  Petr Štěpánek
3 Adriana Krnáčová
4  Petr Prchal
5  Petr Dolínek
6  Daniel Křetínský
7  Luděk Sekyra
8  Petr Hulinský
9  Radek Svoboda
10 Stanislav Polčák

ToP 10 vlivu v Praze

Index Neovlivní.cz:  
TOP 10 vlivu v zákulisí
Kdo nahradil Šloufa, Dalíka či Nagyovou, je pro deník o vlivu  
základní otázka a trvalé téma.

Hledejte více na Neovlivní.cz:
TOP 10, vliv, zákulisí

 29-10-2015  13-11-2015  7-12-2015

 4-12-2015

 5-1-2016  13-1-2016

 1-2-2016

Václav Bartuška 
diplomat, vládní zmocněnec  
pro energetickou bezpečnost
„Berme Putina vážně. Patnáct let říká, že 
rozpad Sovětského svazu byla největší tra-
gédie 20. století. Můžeme si myslet něco 
jiného, pro nás to může být třeba 1. nebo 
2. světová válka, nebo Mao Ce-tungova éra 
v Číně. Pro něj je to rozpad Sovětského sva-
zu. Nekrvavý, v zásadě mírový. Patnáct let 
to říká, patnáct let sbírá síly, aby to mohl 
napravit. Čili to, co začalo na Ukrajině, 
bude pokračovat. Rusko chce zpátky to, 
čemu říká životní prostor, Hitler tomu říkal 
Lebensraum. Rusko udělá vše pro to, aby si 
ho mohlo vzít zpátky. A vezme si to, co se 
nechá vzít.“

Karel Schwarzenberg  
poslanec,  
bývalý šéf české diplomacie

„Po pravdě řečeno, hlavní věci 
se mi v životě nepodařily, to si 
musím přiznat. Ale snažil jsem 
se upřímně. No, až se přijdu 
zpovídat, tak mi řeknou, co 
jsem dělal blbě. Ale řeknu vám 
vtip. Schwarzenberg umře 
a stojí před nebeskou bránou 
a strašně se směje. Svatý Petr 
na něj udiveně kouká a říká: 
Proč se tak řehtáš? Jsi velký 
hříšník. Chlastal jsi, kouřil jsi, 
ženy jsi miloval. Pán Bůh ti to 
pěkně spočítá. Schwarzenberg 
se pořád směje a nemůže pře-
stat. Pak ze sebe dostane: No 
jo, oni ve sněmovně si pořád 
myslí, že spím.“

Eva Štěpánková  
majitelka společnosti Ryor

„Konkurenční boje jsou velké 
a tvrdé, na ceny tlačí řetězce 
každý rok při ročním jedná-
ní. Dokonce jsem zažila, že 
mne pan ředitel jednoho ře-
tězce požádal, co za slevu mu 
dám k jeho 50. narozeninám. 
Řekla jsem, že nic, vy mi také 
k mému kulatému významné-
mu jubileu nic nedáte. Přitom 
bych si to vzhledem k svému 
věku zasloužila určitě víc.“

Josef Šmajs  
Profesor filozofie,  
autor Ústavy země

„Nerad to teď říkám, ale v sou-
vislosti s vývojem materiální 
kultury a techniky zdravý ro-
zum mírně atrofuje, odumí-
rá. Žijeme sice v materiálně 
a technicky nejrozvinutější 
fázi kultury, ale duchovně strá-
dáme.“

Hledejte více na Neovlivní.cz:
Rubrika rozhovory,  
profilové rozhovory

Eliška Wagnerová  
senátorka,  
bývalá ústavní soudkyně

„Policie je opravdu schopná 
říct, že je pro ně symbol šibeni-
ce nový. Nový! To mě bere ďas. 
Normální policajt neví, čeho 
je symbolem šibenice? On 
k tomu potřebuje manuál? To 
nemůžou myslet vážně. S ta-
kovými odpověďmi se nelze 
spokojit.“

Michal Kubal  
novinář České televize 

„Když sedíte proti tomuto člo-
věku, máte unikátní příležitost 
zeptat se ho, co všechno by byl 
schopen udělat pro to, aby si 
uhájil, co sám pokládá za důle-
žité. A na to mi odpověděl. Pro 
mě osobně to byla jedna z klí-
čových pasáží rozhovoru: Když 
Bašár Asad prohlásil, že udělá 
všechno pro to, aby ubránil, 
co mu přijde hodné obrany. To 
je od člověka, který je obviňo-
ván, že použil chemické zbra-
ně, dost silné prohlášení.“
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NAŠe KoMUNiTA

Proč čtou Neovlivní.cz? A mají 
v dnešní době plné informací nová 
nezávislá média vůbec smysl?

Josef baxa,  
předseda Nejvyššího  
správního soudu

Server Neovlivni.cz jsem si zvykl číst 
pravidelně. Proč? Protože se mi zdá, 
že se při jeho čtení napiju z jiného 

soudku. Protože mám pocit, že za výsled-
kem je solidní novinářská práce odpoví-
dající názvu serveru. Protože je jiný než 
všechny hlavní proudy. Není povrchní, 
není uspěchaný, nehoní se za lacinými 
věcmi, nenabízí „jepice“. 

Nová skutečně nezávislá média mají 
v dnešní době větší význam než dříve. 
Musí existovat informační alternativa 
k těm, která si bohužel musí stále uvědo-
movat, že někomu patří, a píšou, tisknou 
nebo vysílají podle toho...

Jan dobrovský,  
podnikatel,  
Nadace bpd partner

Neovlivní.cz  čtu proto, že se v něm 
dočtu informace, které jinde nena-
jdu, a také proto, že Sabinu Slonko-

vou považuji za příkladného profesionála 
a čestného člověka.

Nezávislá média jistě mají obrovský 
smysl, pokud onu nezávislost chápeme 
jako odstup od politiků, nikoliv od politi-
ky. Názor na politiku by nezávislá média 
naopak mít měla bez ohledu na to, co si 
o nich myslí politici.

Naopak média závislá na politicích jsou 
pro demokracii, ve které žijeme, vyslove-
ně nebezpečná. Ať už uvědoměle, nebo ne-
uvědoměle totiž manipulují informacemi 
v něčí prospěch tak, že je čtenář, divák, 
posluchač nemůže rozlišit od informací 
nedeformovaných. 

Skutečně nezávislá média jsou naproti 
tomu názorově profilovaná čitelně a je jen 
na příjemci jimi šířených informací, jestli 
ho jejich obsahy zajímají nebo ne. I ne-
závislá média mohou občas podlehnout 
manipulaci, je ale na nich, aby na to včas 
přišla a byla schopna to napravit. Pokud 
toho schopna nejsou, je jejich nezávislost 
jen prázdným slovem

libor Winkler,  
předseda představenstva 
společnosti rsJ, filantrop

Otom, že jsou nezávislá média pro 
normální fungování společnosti dů-
ležitá, nepochybuje asi nikdo, pro 

koho bylo dlouhou dobu jediným oficiál-
ním zdrojem informací Rudé právo a jeho 
nohsledi. Po roce 1989 se objevily obavy 
z toho, jaký vliv budou mít na šíření ne-
závislých informací zahraniční vlastníci 
jednotlivých mediálních domů. Obavy se 
nenaplnily a jednotlivé redakce fungovaly 
víceméně nezávisle na svých vlastnících.
Nyní je však potřeba být ve střehu, proto-
že většinu významných médií ovládají do-
mácí podnikatelské skupiny s velice kon-
krétními ekonomickými zájmy v České 
republice. Proto dnes hledám stále častěji 
informace u zdrojů nezávislých na úzké 
skupině finančních podporovatelů a mezi 
ně Neovlivní.cz určitě patří.

kvido Štěpánek,  
podnikatel, filantrop

Neovlivní.cz čtu proto, že jsou po-
dle mého názoru věrni svému jmé-
nu. V zemi, kde si můžete být jisti 

upřímností tak nanejvýš své vlastní rodi-
ny, je to nemalá vzpruha.

I v dnešní době mají nezávislá média sa-
mozřejmě smysl. Často nepříjemně boří 
mé ideály, které bych jinak o naší společ-
nosti měl, ale lepší je znát trpkou pravdu 
než žít ve lži.

Petr kolář,  
bývalý velvyslanec

Neovlivní.cz čtu, protože jej považuji 
za seriózní zdroj informací a zajíma-
vých názorů. Je to výborně řemesl-

ně a inteligentně odvedená investigativní 
novinařina. Nejenže odhaluje podstatu 
a pozadí řady kauz a problémů, ale pomá-
há vnímat a chápat dění u nás i ve světě 
v širších souvislostech.

Nová média mají smysl. Právě proto, že 
jsme zahlceni zprávami, které jsou často 
zkratkovité, manipulativní a hrubě účelo-
vé, by měl každý odpovědný a racionálně 
uvažující člověk využívat svobodu slova 
a médií k tomu, aby neustále hledal nezá-
vislé, ale zároveň seriózní zdroje a pravdi-
vé informace, které mu pomohou se orien-
tovat a nebýt pouze součástí vyděšeného 
a snadno manipulovatelného stáda.

Sabina Slonková, DVTV, OSF a spol. vy-
rážejí do krajů. Známé postavy medi-
ální branže a veřejného života se spo-

jují s osobnostmi z regionů, aby v krajích 
propagovaly svobodu demokracie a ob-
čanské společnosti. „Společenské večery 
s názvem Možná přijde i Tonda Blaník 
mají představit zákulisí lobbingu a nej-
větší regionální kauzy, ale také ukázat, 
že problémům lze aktivně čelit,“ popisují 
organizátoři z Nadace Open Society Fund 
Praha (OSF) a internetové televize DVTV, 
kteří si do programu přizvali známé osob-
nosti ze světa médií i významné postavy 
z jednotlivých krajů. 

„Přizvání k akci přišlo v pravou chvíli. 
Jsme investigativní deník, tudíž problémy 
zneužívání moci a netransparentní rozho-
dování o věcech veřejných jsou pro nás 
zásadní témata. Navíc v nadcházejícím 
období se chceme víc zaměřit právě na 
dění v regionech Čech a Moravy,“ vysvět-
luje šéfredaktorka Neovlivní.cz Sabina 
Slonková.

Na první večer v Ústí nad Labem přišly 
stovky lidí. Podruhé se tvůrci DVTV, Slon-
ková a osobnosti regionu představí 18. 3. 
ve Žďáru nad Sázavou, kraji Miloše Zema-
na. A možná přijde i Tonda Blaník…

buďTe s NáMi v koNTakTu

WWW.TWiTTer.coM/NeovlivNicz

WWW.Facebook.coM/NeovlivNicz

redakce@deadliNeMedia.cz

Již několik set z vás pravidelně dostává 
výběry informací z našeho deníku. Pokud 
nejste mezi nimi, odebírejte NeWsleTTer 
a buďte rychle v obraze. Dostanete:

1. Týdenní výběr šéfeditora:  
Rychlý komentovaný přehled událostí

2. Měsíčník Neovlivní:  
zpravodaj e-mailem nebo jako PDF

Pokud preferujete odebírat jen jednu  
z možností, uveďte prosím informaci  
do kontaktního mailu – pište na:  
neovlivnicz@deadlinemedia.cz

samý den přinášíme exkluzivní zprávu: 
Pětice Čechů byla propuštěna, vrací se 
domů.

zpráva, s níž jsme před rokem 
začínali, má symbolickou dohru: „elity 
na tradičním večírku Pavla Němce 
prořídly. Souce Bureš to vzdal úplně.“

Na Facebooku a Twitteru už nás 
dnešním dnem sleduje celkem víc než 
deset tisíc lidí.

Ministr Pelikán oficálně potvrzuje naše 
odhalení z předchozích dní, že Češi si 
propuštění Čechů výměnou za arabské 
agenty předjednali s USA. završuje 
se tak deset dní našich exkluzivních 

zpráv, díky nimž  Neovlivní.cz získalo 
u konkurence 479 citací.

zjišťujeme, že policie vyšetřuje, zda 
někdo hacknul maily Andreji Babišovi.

Sabina Slonková spojuje síly s tvůrci 
seriálu Tonda Blaník, televizí DvTv 
a s podporou Nadace oSF Praha 

a oznamují protikorupční regionální 
turné. Cyklus diskuzních večerů je 
naplánován pro Ústí nad labem, Žďár 
nad Sázavou, Karlovy vary, Plzeň 
a Brno.

zveřejnili jsme, že klíčovou osobu mezi 
unesenými Čechy prozradil únoscům 
sám český stát: Dokument – Kdo 
vyzradil agenta Psíka.

Na první regionální talk show do 
velkého sálu v Ústí přišly stovky 
lidí, někteří museli stát. Debaty 
Martina veselovského se Slonkovou, 
Hausenblasem a místními občanskými 
aktivisty zároveň přenáší na internetu 
DvTv.

Díky spolupráci s Metropolitní uni-
verzitou Praha jsme mohli rozjet 
projekt studiových debat, ve kterých 

redakce zpovídá na větší ploše zajímavé 
osobnosti k tématům, která přesahují kaž-
dodenní dění.

V prvních diskuzích se sešli Josef Šlerka 
a Alexandr Mitrofanov, aby do hloubky 

rozebrali zákoutí informační propagandy, 
anebo Patrick Zandl s Petrem Koubským, 
kteří se na pozadí hackerských útoků po-
kusili odhadnout, jak se bude měnit naše 
digitální (ne)soukromí.

Videozáznamy i další nahrávky s osob-
nostmi najdete na našem YouTube kanálu: 
DeadLineMedia.cz

Video debaty s MUP

Regionální turné  
s Tondou Blaníkem a spol.

road shoW 2016
26. 2. ÚSTÍ NAD LABEM
18. 3. ŽDÁR NAD SÁZAVOU
23. 3. PLZEň
1. 4. KARLOVY VARY
8. 4. BRNO

oHlASY
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NOVě VZNIKLÁ MéDIA: CITACE V TV A RÁDIU

NEOVLIVNí.CZ
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Reportér

HlídacíPes
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CITACE VE VŠECH TYPECH MéDIÍ DOHROMADY

iDnes.cz

NEOVLIVNí.CZ

Aktuálně.cz

Novinky.cz

Lidovky.cz

Echo24.cz

iHned.cz

DVTV

Dotyk
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Reportér
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3622
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1634

1227
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289

155

NAŠI ČTENÁřI NÁS ZNAJÍ

8,2 %
41,7 %

25,6 %

24,5 %

přímá návštěvnost 
(www.neovlivni.cz)

čtenáři z vyhledávačů 
(via Seznam,  
Google, Bing aj.)

sdílený obsah  
(via facebook,  

twitter aj.)

odkazující  
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Poprvé můžete na Neovlivní.cz číst 
zprávu v české i anglické verzi. Pro 
velký zájem novinářů ze zahraničí 
vydáváme pod titulkem „eurodenik.
cz: Prague-based new site owned by 
russian business“ zprávu o konkrétním 
případu napojení tuzemského 
vydavatelství na ruské peníze. 

oceňovaná ekonomická reportérka 
Jana Klímová píše první text pro 
Neovlivní.cz – jedinečný profil Aleny 
vitáskové, bombardované šéfky eRÚ.

oznamujeme, že evropské úřady 
oficiálně spustily vyšetřování 
dotačního podvodu kolem farmy Čapí 
hnízdo, majetku Andreje Babiše.

K prvním narozeninám vychází 
premiérový měsíčník Neovlivní.cz, 
který právě čtete buď elektronicky, 
nebo v tištěné verzi.

Zdroj: databáze Newton Media,
8.3.2015–29.2.2016

 27-2-2016  1-3-2016  8-3-2016

 2-3-2016
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