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Anotace 
Ročníková práce se věnuje tvorbě mediální analýzy a popisu mediálního obrazu. Autor 
zde vytváří kvalitativní a kvantitativní popis mediálního obrazu některých témat, 
zveřejněných na facebooku. Jedná se o profil docenta Jihočeské univerzity, předsedy 
hnutí Blok proti islámu, Martina Konvičky. Práce si klade za cíl podat co nejobjektivněji 
popis facebookové aktivity Martina Konvičky v souvislosti s jejími možnými důsledky. 
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Annotation 
This profile thesis is devoted to creating media analysis and describing media image. The 
author creates quantitative and qualitative description of a media image of some topics 
which were posted on  Martin Konvička's facebook. Martin Konvička is a docent of 
Jihočeská univerzita and also leader of the Blok proti islámu (Ban on Islam) movement. 
The Topics are described with an effort to find out the relevancy of this profile as a source 
of information. This work aims to give the descriptions of the topics as pure as possible 
and to point out, whether or not are the posted informations and the way of their 
presentation manipulative. 
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Úvod 
Od roku 2011 počal v Evropě stoupat počet žadatelů o azyl1. Dělo se tak v důsledku 
ozbrojených konfliktů, zhoršení bezpečnostní či humanitární situace a problémů s 
dodržováním lidských práv v některých státech světa. Největší počet žadatelů o azyl 
pochází ze Syrské arabské republiky, Iráku, Afghánistánu, Kosova a republiky Srbsko a z 
Eritrei.2 V případě Sýrie, odkud v současné době pochází největší počet žadatelů o azyl3, 
zůstává většina uprchlíků v Turecku, Libanonu, Jordánsku a v Iráku4. Menší část jich 
putuje do Evropy různými trasami, nejvíce přes Balkánský poloostrov nebo přes 
Středozemní moře do Itálie, Španělska a Řecka5. Drtivá většina všech žadatelů o azyl míří 
do Německa (údaj z r. 2014), druhým největším příjemcem žadatelů o azyl je v Evropě 
Švédsko6. 
 
V souvislosti s přílivem uprchlíků do Evropy dochází v České republice k polarizaci 
společnosti. Část společnosti kritizuje vlažný postoj České republiky vůči řešení tzv. 
migrační krize7, jiná část se radikalizovala a odmítá do ČR přijímat uprchlíky - zejména 
pak islámského vyznání.8 Jedním z představitelů této skupiny je Martin Konvička, který se 
stal mluvčím iniciativy „Islám v České republice nechceme“ a předsedou s ní 
spolupracující aktivistické skupiny Blok proti islámu (BPI). Oba tyto útvary jsou částí 
veřejnosti považovány za extremistická hnutí9. Zpráva o subjektech, prezentujících se jako 
vlastenecké a užívajících protiislámskou rétoriku, se objevila v oficiálních vládních 
dokumentech10, stejně tak je Blok proti islámu označován za pravicově extremistické hnutí 
ve zprávách Ministerstva vnitra ČR11.  
 
Na podzim 2015 se Blok proti islámu v čele s Martinem Konvičkou rozhodl spolu se 
stranou Úsvit národní koalice (ÚNK) kandidovat do krajských voleb. Pomineme-li četné 
demonstrace, které BPI pořádá, jsou členové a sympatizanti tohoto uskupení aktivní na 
sociálních sítích. Zejména facebooková aktivita Martina Konvíčky byla v médiích v 
průběhu minulého roku občas komentována12 (jedná se například o výrok: „Pokud se milí 
politici nerozhoupete, tak vstoupíme do politiky, vyhrajeme volby a jako vítězové, milí 
muslimové, vás nameleme do masokostní moučky.“)13  Na svém profilu Martin Konvička 
denně komentuje řadu politických témat a zároveň zde zčásti probíhá komunikace mezi 

                                                 
1Výroční zprávy UNHCR 2011-2014; Kapitoly: Trends at a Glance a Global and Regional Trends   
2Výroční zpráva UNHCR za rok 2014; Úvod kapitoly Global and Regional 
Trends;http://www.unhcr.org/551128679.pdf 
3Výroční zpráva UNHCR za rok 2014; Úvod kapitoly Global and Regional Trends 
4http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php 
5UNHCR; The sea route to Europe (1.7. 2015) st. 9 - http://www.unhcr.org/5592bd059.html 
6UNHCR;Výroční zpráva za rok 2014 st. 3 
7http://blisty.cz/art/80806.html - Do Evropy přišlo loni 26 000 dětí bez rodičů. Proč ČR některým z nich 
nenabídne útočiště? 
Erik Tabery;Strach proti strachu;(30. 8. 2015);http://www.respekt.cz/tydenik/2015/36/strach-proti-strachu 
8Www.ivcrn.cz 
9Šádí Sannáh;Respekt;Jak se šíří nenávist: případ Islám v Čr 
nechceme;(30.7.2015);http://www.respekt.cz/politika/jak-se-siri-nenavist-pripad-islam-v-cr-nechceme 
10BIS;Výroční zpráva za rok 2014;2.4. Ochrana ústavnosti a demokratických základů státu; Pravicový 
extremismus;https://www.bis.cz/vyrocni-zprava6c8d.html?ArticleID=1096 
11Ministerstvo vnitra Čr; Extremismus Souhrnná situační zpráva 4. čtvrtletí roku 2015; 1.3 Protiislámské a 
protimigrační subjekty; http://www.mvcr.cz/clanek/ctvrtletni-zpravy-o-extremismu-odboru-bezpecnostni-
politiky-mv.aspx 
12Dvtv;Konvička: Půjdu do voleb, Sobotka se nám vysmál;(12. 8. 2015) 
13Dvtv;Konvička: Půjdu do voleb, Sobotka se nám vysmál;(12. 8. 2015) 



jeho sympatizanty. Jelikož jde o vůdčí osobnost strany ÚNK-BPI, která pravděpodobně 
bude kandidovat v krajských volbách, domnívám se, že analýza těchto komentářů a 
komunikací pomůže k hlubšímu porozumění myšlenkových pochodů, politických názorů a 
hodnot sympatizantů BPI i Martina Konvičky samotného. 
 

Cíle 
Cílem mé práce je analyzovat facebookový profil Martina Konvičky14 a na základě analýzy 
určit důvěryhodnost jeho výroků. Současně popsat způsob vytváření a charakter 
mediálního obrazu témat, které jsou náplní jeho postů. 
 

Postup práce 
Provedení tzv. mediální analýzy (rozbor mediálního obrazu určitého tématu15) může 
proběhnout mnoha různými způsoby16. Já jsem analýzu rozdělil na dvě části: kvantitativní 
a kvalitativní. 
 
Do kvantitativní části jsem se rozhodl zahrnout rozbor příspěvků na zdi Martina Konvičky 
(jakým se věnuje tématům, jak často se mezi příspěvky objevují vulgarismy nebo urážlivá 
přízviska, z jakých zdrojů nejčastěji čerpá atd.) a příspěvky podle druhu procentuálně 
rozčlenit. 
 
Kvalitativní část jsem věnoval hlubšímu rozboru některých příspěvků Martina Konvičky 
(zjišťování jejich pravdivosti a relevance). Popisuji zde, jakým způsobem se Martin 
Konvička na facebooku prezentuje a jaký mediální obraz vytváří o událostech, o kterých 
píše. V kvalitativní analýze jsem se rozhodl jako výchozí materiál použít i jiné zdroje než 
facebook (články, proslovy, rozhovory atd.), neboť v těchto zdrojích Martin Konvička často 
své názory hlouběji rozebírá. Informace, které jsem z těchto zdrojů načerpal, nejsou nijak 
v rozporu s tím, co lze vyčíst z jeho facebookového profilu. 
 
Při své práci jsem analyzoval příspěvky zveřejněné během jednoho kalendářního měsíce, 
konkrétně únoru tohoto roku. Jednotlivé příspěvky jsem si rozdělil do několika kategorií, z 
nichž jsem se některé rozhodl pro naplnění cílů mé práce popsat. Jednotlivá témata tvoří 
kapitoly práce. V těchto kapitolách se pokusím vysvětlit, jak postoj Martina Konvičky k 
daným tématům (co kritizuje, co podporuje), tak způsob, jakým vytváří daným tématům 
prostřednictvím facebooku mediální obraz. Nejvíce jsem se věnoval tématu uprchlické 
krize a islámu, neboť se toto téma na profilu Martina Konvičky nejčastěji objevuje. 

                                                 
14Martin Konvička (veřejně známá osobnost); 11 828 lajků (únor 2016) 
15https://cs.wikipedia.org/wiki/Medi%C3%A1ln%C3%AD_anal%C3%BDza 
16Martina Vonásková; Bakalářská práce; Mediální obraz "muslimů" v časopise Reflex; 4.1. Obsahová 
analýza; (2014); st. 28 

 

 



 

Kvantitativní analýza 
 

Souhrnná data 

sledovaná doba 29 dnů 

příspěvků celkem 147 

průměrný počet příspěvků za den 5,07 

průměrné hodnocení jednoho příspěvku 179,68 lajků 

 

 



Graf 1 – Zdroje příspěvků 
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Graf 2 – Zastoupení témat v p
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19http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Kdyz
nam-a-nasim-partnerum-z-Visegradu
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Kritika médií 

 
Z pročítání příspěvků, souvisejících s kritikou českých médií vyplývá, že u nich Martin 
Konvička pozoruje velký úpadek. V jednom příspěvku kritizuje Českou televizi za to, že je 
podle něj manipulativní stran přesvědčování dětí o krásách islámu: 
 
9. 2. 2016: Česká televize učí děti, že nikáby jsou skvělá věc. Sněhurka zřejmě nestačila. 

Ještě dnes odhlašte koncesionářské poplatky! (titulek sdíleného videa) 
 

"Oba průvodci pořadem, kteří se starají o narativní část (Saša Rašilov a Marie Žáková), se 
snaží dětem vysvětlit, proč ženy v Saúdské Arábii jsou od hlavy k patě zakryté. Marie 

Žáková (nezletilá) se snaží svým vrstevníkům vysvětlit, že nikáby jsou fajn, že ženy v nich 
vypadají tajemně. Říká to s takovým nadšením, že děti okamžitě získají pocit, že nošení 
nikábu je něco zcela výjimečného. Saša Rašilov potom vysvětlí, že nošení nikábu je v 

zemi tradicí, podobně jako když u nás se nosí šaty nebo plavky. 
Co dodat?  

Třeba jen to, že kdyby na světě žila JEDNA žena, která to hromstvo nosit nechce a musí - 
a že jich je >>> 1, tušíme všichni, 

stáli by ten RAŠILOV, stejně jako režisér, dramaturg, rada ČT morálně na úrovni 
schvalovačů holokaustu.  

 

 
(ŽÁKOVOU z toho vynechávám - jednou se bude tak stydět, že jí to vytrestá samo)20“ 

 

16. 2. 2016: 
 „Vzpomněl jsem si na 80. léta prožitá na Severomoravsku, kde každý v tv sledoval 

"Polaka", protože jednak dávali lepší filmy, jednak informovali pravdivěji... 
"V Polsku pravdivě. Gwałt je znásilnění. Někteří nám píšete, že sledujete slovenské a 

polské televize, protože u nás už zprávy neukazují realitu a islámská propaganda, cílená 
hlavně v ČT i na děti, se prostě nedá." 

 
8. 2. 2016: 
 

„Znovu a s plnou vážností: BPI spolu s Úsvitem prosadí zrušení televizních poplatků. 
NIKDO nesmí být nucen platit si vlastní obelhávání, navíc dělané takto diletantsky.“ 

 
Dále kritizuje web idnes.cz za to, že mu zrušil jeho tamější blog: 
 
8. 2. 2016: 
„Blogu iDnes vadilo "politické PR" v mých textech. Mně zase vadí tento oligarchický farizej 

(míněn Andrej Babiš). A těším se na volby.“ 
 

 
Za údajnou manipulaci kritizuje také portál Romea.cz: 
 

                                                 
20 viz http://aeronet.cz/news/video-ceska-televize-uci-deti-ze-nikaby-jsou-skvela-vec-snehurka-zrejme-
nestacila-jeste-dnes-odhlaste-koncesionarske-poplatky/ 



10. 2. 2016:  Patrik Banga, šéf blogů iDNES.cz, čelí výhružkám zabitím potom, co zrušil 
blog Konvičkovi (titulek sdíleného článku21) 

 „Přiznám se, že od Romea.cz mě ta manipulace obzvláště mrzí.  
Protože se s Romy snažím kamarádit, jak to jen jde.  

Jiná věc je, že v redakci Romea.cz těch Romů nebude mnoho...“ 
 
 
Příspěvky, označené jako ostatní a příspěvky, týkající se soukromí Martina Konvičky, zde 
nerozebírám, neboť jde o obsáhlý soubor témat, které s tématem práce souvisí jen 
okrajově. V další části se věnuji tématu, které Martin Konvička komentuje nejčastěji. 
 
 
 
 

                                                 
21 viz http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/patrik-banga-sef-blogu-idnes-cz-celi-vyhruzkam-zabitim-
potom-co-zrusil-blog-konvickovi 



Kvalitativní analýza 
 

Islám a Uprchlická krize 
V této kapitole popisuji mediální obraz, který na svém facebookovém profilu Martin 
Konvička vytváří o uprchlické krizi, uprchlících a islámu. Tato témata jsem zvolil, neboť jim 
Martin Konvička na svém profilu věnuje největší prostor (viz výstupy kvantitativní analýzy). 
Následující text vychází z facebookové aktivity Martina Konvičky, ze zdrojů, na které 
odkazuje, a pro větší porozumění také ze starších rozhovorů a proslovů. 
 

Islám 

„Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. O svádění to platí určitě, v případě sekt 

dvojnásobně a u nejstarší bez přerušení fungující sekty, nota bene založené na 

zotročování cizích žen, mnohonásobně.“ 

(úryvek z článku Martina Konvičky z roku 201322) 

 

Martin Konvička problematiku islámu nikdy oficiálně nestudoval, jeho znalosti tedy podle 

jeho slov pochází ze stovek hodin četby a debat s exmuslimkami23. O islám se začal blíže 

zajímat po událostech 11. září 200124. Negativní stanovisko k islámu v něm utvrdila 

výpověď  Ayaan Hirsi Ali a dalších exmuslimů, dostupná na internetu, zejména pak 

negativní přístup mainstreamových médií k nim. 

Martin Konvička vidí islám jako mechanizmus, který zotročuje jeho vyznavače, a 

potenciální hrozbu západní společnosti25. Islám se podle Martina Konvičky od ostatních 

náboženství liší tím, že byl již od počátku koncipován jako velice netolerantní politické 

hnutí, které bychom dnes nazvali extrémistickým.26 Toto tvrzení dokládá mj. údajnými činy 

proroka Muhammada, který podle jeho slov: „dělá to samé, co dneska provádí tzv. 

Islámský stát“27. Dále poukazuje na souvislost mezi teroristickými útoky v Evropě (Charlie 

Hebdo 7. 1. 2015, Paříž 13. 10. 2015) s uprchlickou krizí. Je toho názoru, že spolu s vlnou 

migrantů připutuje do Evropy i část potenciálních teroristů28. 

Z tohoto důvodu je podle Martina Konvičky nutné zabránit expanzi islámu do Evropy 

                                                 
22Martin Konvička; Blok proti islámu;Islámský verbovací balíček III.: Až dámy vyřknete 
šahadd;(24.8.2013);http://blokprotiislamu.cz/islamsky-verbovaci-balicek-iii-az-damy-vyrknete-sahaddu 
23Blog Martin Konvička: Islámský verbovací balíček I a II;Isám v ČR nechceme;(23.11.2014) 
24Martin Konvička; interview s Jiřím Bartákem;(21.3.2014);https://www.youtube.com/watch?v=yrAe7KCpi7Y 
25Čt24; Martin Konvička; (12. 9. 2014); https://www.youtube.com/watch?v=3mLHkwJE5zg 
26Čt24; Martin Konvička; (12. 9. 2014); https://www.youtube.com/watch?v=3mLHkwJE5zg 
27Čt24; Martin Konvička; (12. 9. 2014); https://www.youtube.com/watch?v=3mLHkwJE5zg 
28 Za mnou obsáhlé období jsem přízpěvky na toto téma nezaznamenal, vyplívá to však ze sledování      
ostatních zdrojů. 



především nepřijímáním uprchlíků islámského vyznání29. Tato expanze je podle něj 

globálně viděna jen jako vedlejší fronta jedné velké války islámu proti zbytku světa: 

 

 

21. 2. 2016: 
„Indie. Dávám to sem, abychom si pamatovali, že evropské soužení s islámem je - 

globálně viděno - jen vedlejší fronta jedné velké války. 

(O Indii se u nás píše tak málo, že se určitě nedočteme, jak nejnovější incident dopadl. 

Ono to ale nevadí, páč se to ví. Vlítne tam armáda a budou mrtvoly. Jenže žádný 

"humanista" v hlavním městě z toho neudělá kravál, žádní Hejt-Frý nebudou blokovat 

policejní ani vládní budovy. Asi je to v té Indii sám "xenofob".)“ 

(příspěvek na facebooku30) 

 

Dále prosazuje deislamizaci české společnosti a navrhuje v dlouhodobém horizontu 

postavit islám na roveň nacizmu (zákaz šíření, propagace, tvrdé potlačení jeho veřejných 

projevů a jeho společenského odsouzení)31. To jsou zároveň cíle hnutí Blok proti islámu, 

jehož je Martin Konvička předsedou. 

Ve vyhrazeném časovém úseku jsem kritiku muslimů zaznamenal několikrát: 

 

25. 2. 2016: 
„Pohled do oduševnělé tváře té nebohé Švédky dokazuje jedno - alláhovci berou fakt vše. 

Jenže - ono je to od nich svým způsobem chytré. "V islámu najde každá žena muže" je 

populární verbířské heslo. Tož jistě že najde - někdy až jako 3. či 4. žena, ale to nevadí. 

Alláhovcům je totiž srdečně jedno, jak si dotyčná stojí s inteligencí, vzhledem, dokonce i 

věkem. Pokud je schopna rodit další alláhovce, je to cajk, pokud toho schopná není a umí 

aspoň podržet, zařídit vízum nebo umýt schody, je to taky cajk.“ 

(Reakce na článek: Přítel si přál do Islámského státu a já řekla tak jo, líčila s úsměvem 

osvobozená Švédka32) 

  

21. 2. 2016: 
„Sobotkovo "není problém" by jistě znělo líbivě, kdyby šlo o 2-3 tisíce uprchlíků z nějaké 
normální kultury (čínské, indické, latinoamerické, středoafrické...). Jenže jakmile jde o 

islám a jakmile těm 2-3 tisícům jdou v patách 2-3 miliony, jsou jeho slova - jen takové pindy. 
A já si mohu ukroutit svou těžkou hlavu vysokoškolského učitele: Je možné, aby byl 

                                                 
29Blok proti Islámu; (6.10.2015); http://www.blokprotiislamu.cz/o-co-usiluje-bpi 
3021.2.20116; Reakce na čánek: V Indii propuklo násilí. Islamisté obsadili vládní budovu, demonstranti plení 
města (viz http://zahranicni.eurozpravy.cz/asie-a-australie/146149-v-indii-propuklo-nasili-islamiste-obsadili-
vladni-budovu-demonstranti-pleni-mesta/) 
31Martin Konvička; proslov na Hradčanském náměstí; (16. ledna 
2015);https://www.youtube.com/watch?v=PBygA33oEKM 
3225.2.2016; (viz http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/395758-pritel-si-pral-do-
islamskeho-statu-a-ja-rekla-tak-jo-licila-s-usmevem-osvobozena-svedka.html) 



opravdu TAK NEINFORMOVANÝ?“ 
(Reakce na článek: Sobotka: Pokud lidé utíkají před válkou, máme povinnost jim pomoci33) 
 
9. 2. 2016: 
„Drolení na "kulturní frontě" - dáma bude brzy označena za "extrémistku", ne-li přímo 
"nácka". 

Osobně bych si přisadil. Islám je buď OK, a potom patří kamkoli, nebo není OK, a pak 
nepatří nikam. 

Jestliže totiž platí (a ono to platí), že islám "... není náboženství, které by bylo přátelské a 
má bohužel silnou moc zasahovat do lidských práv, lidských svobod, do postavení žen", 

pak ho nemůžeme přát ani Arabům, Afričanům nebo Indům. 
Protože, a to mi nikdo nevymluví, mlácení a útlak bolí všechny lidi stejně.“ 

(Sára Saudková: Islám patří historicky a teritoriálně někam úplně jinam než do Evropy.34) 

 

Zajímavý je jev, na který upozorňují mnozí odpůrci Martina Konvičky, totiž že svou 

rétorikou a vnímáním islámu Martin Konvička v mnohém připomíná postoj tzv. Islámského 

státu35. K této podobnosti přispívá například jeho interpretace veršů z Koránu bez ohledu 

na kontext (a potřebné vzdělání)36 nebo interpretace pojmů jako šaríja a džihád37. Tyto 

nešvary obecně ve svém článku kritizuje například Tomáš Halík38, jsou také zmíněné v 

dopise muslimských učenců a vůdců, který byl adresován "hlavě" tzv. Islámského státu 

Abou Bakrovi al-Baghdadi39. 

 

„Jihad is an obligaton for all Muslims! An obligation lost for centuries and ignorantly 

overlooked by Muslims!“ 

Abou Bakr al-Baghdadi, 201440 

 

 
Uprchlická krize 
 

                                                 
33viz http://www.novinky.cz/domaci/395326-sobotka-pokud-lide-utikaji-pred-valkou-mame-povinnost-jim-
pomoci.html 
34 Viz http://disuk.cz/sara-saudkova-islam-patri-historicky-a-teritorialne-nekam-uplne-jinam-nez-do-evropy/ 
35Šádí http://www.respekt.cz/politika/jak-se-siri-nenavist-pripad-islam-v-cr-nechcemeSannáh;Respekt;Jak se 
šíří nenávist: případ Islám v ČR nechceme;(30.7.2015);; závěr 
36Tadeáš Daněk, Milan Lukáč;Stream.cz;-kanál:Islám v ČR; Martin 
Konvička;(3.11.2015);https://www.stream.cz/islam-v-cr/10007936-martin-konvicka 
citování veršů z Koránu je navíc v rozporu s tvrzením Martina Konvičky, že Korán je kniha, která bez 
komentářů nedává žádný smysl [Martin Konvička; parlamentnilisty.cz; Nad nekorektní knihou: Ve stínu meče 
Toma Hollanda; (14. 2.2016); http://www.parlamentnilisty.cz/profily/Doc-Martin-Konvicka-Ph-D-
104562/clanek/Nad-nekorektni-knihou-Ve-stinu-mece-Toma-Hollanda-67346] 
37BPI; Co je to šárija; (16.11.2015);http://www.blokprotiislamu.cz/co-je-sarija 
BPI; Co je to ISLÁM; (16.11.2015); http://www.blokprotiislamu.cz/co-je-islam 
38Tomáš Halík; halik.cz; PŘÍPAD CHARLIE;Říkáte „náboženství“ – co máte na mysli?; (21.2.2015) 
39http://www.lettertobaghdadi.com/; (2014) 
40ISIS Leader Caliph Abu Bakr Al Baghdadi First Appearance [English Subtitles];Dj Nigel; youtube.com; 
(13.11.2014); min. 1:50 



6. 2. 2016: 
„Ve skutečnosti nejde o nic jiného, než o neozbrojenou invazi statisíců, převážně mladých 

mužů, o kterých nic nevíme.“ 
(Projev Martina Konvičky na demonstraci na Hradčanském náměstí41) 

 
Martin Konvička se ve svých příspěvcích na facebooku v podstatě nevěnuje příčinám tzv. 
uprchlické krize, spíše rozebírá její důsledky. Z kontextu jeho působení vyplývá, že je proti 
přijímání uprchlíků islámského vyznání, nedá se však říci, že by během mnou 
zkoumaného období přijímání křesťanských uprchlíků na svém facebookovém profilu 
výrazně prosazoval. Zaznamenal jsem jediný příspěvek s touto tématikou: 
 
5. 2. 2016: 

 Do Česka přiletí další křesťanští uprchlíci 
„Správně. 

Ještě jako IVČRN jsme o pomoc blízkovýchodním křesťanům - kteří jsou nám kulturně 
blízcí, čelí skutečné genocidě a hlavně, nemají kam jinam jít - volali už v srpnu 2014. Tedy 

v době, kdy se o žádné migrační krizi ani nemluvilo. 
Azyl pro blízkovýchodní křesťany vítáme i nyní. I proto, že z nich mohou být naši nejlepší 

spojenci proti islámské invazi. A nejen to - stát by je měl zaměstnat jako tlumočníky, 
analytiky tisku a internetu, šifranty ... Prostě na všech těch pozicích, kde je potřebná 

znalost jazyka a které dnes obsazují islámisté a jejich kolaboranti.“ 
(reakce na článek: Do Česka přiletí další křesťanští uprchlíci42) 

 
Mimo tento příspěvek se Martin Konvička nevěnoval humanitární pomoci uprchlíkům. Jeho 
vyjádření k tomuto tématu jsem nezaznamenal ani jinde na internetu. Odmítavý postoj vůči 
migrantům zdůvodňuje ochranou evropských států před islámem. Upozorňuje také na 
převahu mladých mužů mezi uprchlíky, často v kontextu sexuality43. Martin Konvička 
kritizuje řešení migrační krize zavedením povinných kvót44 (a politiky, kteří ho aplikují). 
Naopak obdivuje Viktora Orbána za jeho řešení migrační krize (do kterého spadá např. 
oplocení maďarských hranic plotem): 
 
28. 2. 2016: 
Orbán: Když bude třeba, oplotíme to od Slovinska až po Ukrajinu 

„Slovo chlapa.“ 
(reakce na článek: Orbán: Když bude třeba, oplotíme to od Slovinska až po Ukrajinu45) 

 
29. 2. 2016: 

„Sám jsem zhruba od půlky 90. let, kdy jsem si uvědomil silnou islámskou přítomnost v 
západní Evropě, někdy do let 2007-8 doufal, že někdo nějaký plán B má.  

Okolo roku 2010 jsem si konečně připustil, že plán B neexistuje.  
Teď už to přiznávají i viníci.“ 

(reakce na článek: Plán B nemám, zavíraní hranic problémy nevyřeší, tvrdí Merkelová46) 
                                                 
41Viz https://www.youtube.com/watch?v=7gEcJkcS2ts 
42Viz http://www.novinky.cz/domaci/393903-do-ceska-prileti-dalsi-krestansti-uprchlici.html?source=FBS 
43Martin Konvička; Parlamentnilisty.cz; Čluny plné mladých mužů - pohled sexuologický; (26.2.016); 
http://www.parlamentnilisty.cz/profily/Doc-Martin-Konvicka-Ph-D-104562/clanek/Cluny-plne-mladych-muzu-
pohled-sexuologicky-67666 
44IVČRN; Petice proti povinným imigračním kvótá;(15.5.2015); http://www.ivcrn.cz/petice/ 
45Viz http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/396154-orban-kdyz-bude-treba-oplotime-to-od-slovinska-az-
po-ukrajinu.html?source=FBS 
46http://zpravy.idnes.cz/merkelova-uprchlicka-krize-plan-b-dln-



 
 
Martin Konvička je pro větší spolupráci zemí bývalé Visegrádské čtyřky (viz kapitola 
Evropská unie a Visegrádská čtyřka). Zdali tak platí jen pro řešení migrační krize, se mi 
nepodařilo z dostupných zdrojů určit. 
 
V konverzaci pod příspěvkem z 19. 2. (článek: Tomáš Halík napomáhá islámskému 
fundamentalismu)47 byl Martin Konvička dotázán mimo jiné na následující otázky, na které 
neodpověděl (viz přílohy): 
�  Jak chcete řešit uprchlickou krizi? Jak chcete naložit s lidmi, jež sem ze svých zemí 
z ekonomických či válečných důvodů proudí? 
� Zajímal jste se někdy, jak ekonomicky jsou určité země vykrádané a jak silně to tedy 
ovlivňuje důvody emigrace? 
�  Jak chcete vyřešit krizi nelidských podmínek v táborech po celé Africe? Když toto 
nebude bohatá Evropa řešit, pak mnoho lidí bez víry bude naši civilizaci právem nenávidět. 
 
Absence odpovědí na tyto otázky přímo v konverzaci je zneklidňující, neboť je těžké na ně 
naleznout odpověď jinde, a to jak z úst Martina Konvičky tak obecně. Zároveň se ale jeví 
jako klíčové, co se kandidatury Martina Konvičky do voleb týče. Poukazují totiž na 
přílišnou jednoduchost, se kterou Martin Konvička daná témata prezentuje, jakož i na 
neurčitost, kam jeho názory (potažmo ideologie BPI) směřují. 
V říjnu 2015 se na webu BPI objevil citát: 
 

 „BLOK PROTI ISLÁMU buduje společenství lidí, kteří budou společně pracovat na vizi 
změny politiky.“48 

 
V článku není dále zmíněno, o jakou změnu politiky by se v širším kontextu mělo jednat. 
Jedinými zdroji takových informací tedy pro běžného pozorovatele zůstávají facebookové 
příspěvky o zbavování práv občanů, sympatizujících s islámem49, kritika Evropské unie a 
návrhy posílení vztahů a ochrany hranic států bývalé Visegrádské čtyřky. 
 
Samotné příspěvky Martina Konvičky jsou často neobjektivní nebo zjednodušené. Například 
když v příspěvku z 23. 2. v reakci na článek Šádího Sannáha50 mimo jiné píše: 
 

„Kdo jste ve věci noví: Šádí Shanaáh proslul nadšeným hýkáním z "arabského jara", 
toho jara, které vyústilo v dezintegraci Libye, válku v Sýrii a invazní vlnu kluků s 

iPhonama.“ 
 

V důsledku takových prohlášení se na jeho profilu několikrát objevily nenávistné 
komentáře (obsahující nadávky, výsměch a násilný podtext), týkající se jak islámu a 
uprchlické krize, tak některých politiků a jiných významných osob. Většinou v reakci na 
příspěvek, kde se Martin Konvička o někom nebo o něčem hanlivě vyjadřuje. Jako 

                                                                                                                                                                  
/zahranicni.aspx?c=A160229_063304_zahranicni_jj 
47 Luboš Zálom;blog Idnes.cz;Tomáš Halík napomáhá islámskému fundamentalismu;(19.2.2016) 
48BPI; O co usilujeme?; (6.10.2015); http://www.blokprotiislamu.cz/o-co-usiluje-bpi 
49Dvtv; aktuálně.cz; Konvička: Půjdu do voleb, Sobotka se nám vysmál; (12.8.2015); 
http://video.aktualne.cz/dvtv/konvicka-pujdu-do-voleb-na-poradu-je-jednani-se-
svobodnymi/r~a97ce8e6410a11e5974b0025900fea04/ 
50Tohle vám přijde normální? Co to o Češích vypovídá? Konvička to pěkně schytal od politika s 
palestinskými kořeny; (22.2.2016);  http://domaci.eurozpravy.cz/politika/146261-tohle-nam-prijde-normalni-
co-to-o-cesichvypovida-konvicka-to-pekne-schytal-od-politika-s-palestinskymi-koreny/) 



příklad uvádím komentáře, citované z příspěvku, kde se Martin Konvička o Tomáši 
Halíkovi vyjadřuje jako o „největším nepříteli západní demokracie“51 (celý příspěvek i s 
komentáři je uveden v přílohách). 
 
„Už od pohledu je to syčák a je mě záhadou,že takový pomatenec by chtěl být prezidentem.Co si 

jako o sobě myslí??“ 

 

„Pověsit chcípáka !!!“ 

 

„Na místo dlouhého úvodu. 

Halik je zmrd zkurvenej !!!!!!“ 

 

„je to strašný zmrd nezaslouží si žít“ 

 

Domnívám se, že pokud se brání obvinění z podněcování nenávisti, měl by Martin 
Konvička podrobit podobné komentáře cenzurou, nebo na ně alespoň reagovat a dát 
najevo svůj případný nesouhlas. 
Martin Konvička se v některých příspěvcích sám uchyluje k označování osobností 
hanlivými výrazy: 
 

16. 2. 2016: 
 

„Jak oznamuje jihadwatch.org a komentuje Jarda F, 
"Muslata útočí v Německu na britské vojáky a jejich rodiny,  

Pravidlo je najít nějaké slabé místo a tu menšinu, kterou většina impulzívně a okamžitě 
nebrání. 

Může dojít i ke směšné situaci, kdy bundeswehr bude na stráži při ochraně royal-wehru. A 
zase budou vázány nějaké síly jinde, než by měly."“ 

(reakce na článek: Muslim migrants attacking UK troops and families based in Germany52) 
 

21. 2. 2016: 

„Bronislav Ostřanský: Muslimky berou přikázání „před svatbou ne“ velmi vážně.“ 

„Pamatujete ty různé rady "dobroserů", abychom NEHÁZELI DO JEDNOHO PYTLE? 

Zde nám "arabista" a starý udavač Ostřanský konstruuje novou lidskou kategorii - 
"muslimka" - a dokonce ví, co muslimky berou a neberou vážně. 

Poznal jsem - důvěrně, nikoli intimně - víc muslimek, než si ten nešťastník vůbec dovede 
představit. Každá chtěla a brala vážně něco jiného. A pak, kdo je tu rasista...“ 

(reakce na článek: „Bronislav Ostřanský: Muslimky berou přikázání „před svatbou 
ne“ velmi vážně.“53) 

 
Tento příspěvek je zajímavý ze dvou důvodů, prvním je způsob, kterým označuje 
orientalistu Bronislava Ostřanského. Zpochybňování vzdělání a postavení osob, jejichž 
názor ve věci uprchlické krize a islámu se liší od názoru Martina Konvičky, jsem 

                                                 
51 19.2.2016; Tomáš Halík napomáhá islámskému fundamentalismu; 
http://zalom.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=495967 
52http://www.jihadwatch.org/2016/02/muslim-migrants-attacking-uk-troops-and-families-based-in-germany 
53Šárka Adámková;(21.2.2016);http://svobodneforum.cz/bronislav-ostransky-muslimky-berou-prikazani-pred-
svatbou-ne-velmi-vazne/ 



zaznamenal několikrát. 
Martin Konvička ve své reakci poukazuje na generalizaci, která je obsažena v názvu 
článku. Ve skutečnosti ale orientalista Bronislav Ostřanský takovou generalizaci v článku 
dále nerozvíjí. Píše totiž: 
 
„Zvykový sňatek v praxi obnáší, že ti dva, třeba studenti, kteří by se jinak vzít nemohli, se 

vezmou před Bohem a jejich rodiny a okolí o tom neví. To znamená, že oni pokud žijí 
sexuálním životem v takovém sňatku, tak podle svého mínění před Bohem nehřeší, ale 
pro okolí nejsou sezdaní. Ale na tom jim třeba nesejde. Na druhé straně je spousta žen, 
muslimek, zejména z tradičních společností, které by na to nepřistoupily. Protože berou 

přikázání „před svatbou ne“ velmi vážně. V tradiční společnosti je panenství klíčová 
hodnota.“ 

Z tohoto pozorování vyplývá, že Martin Konvička buď záměrně udává nepravdivé 
informace, nebo že nečte články, které na facebooku sdílí. 

 

„Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. O svádění to platí určitě, v případě sekt 

dvojnásobně a u nejstarší bez přerušení fungující sekty, nota bene založené na 

zotročování cizích žen, mnohonásobně.“54 

 

Martin Konvička problematiku islámu nikdy oficiálně nestudoval, jeho znalosti tedy podle 

jeho slov pochází ze stovek hodin četby a debat s exmuslimkami55. O islám se začal blíže 

zajímat po událostech 11. září56. Negativní stanovisko k islámu v něm utvrdila výpověď  

Ayaan Hirsi Ali a dalších exmuslimů, dostupná na internetu, zejména pak negativní přístup 

mainstreamových médií k nim. 

Martin Konvička vidí islám jako mechanizmus, který zotročuje jeho vyznavače, a 

potenciální hrozbu západní společnosti57. Islám se podle Martina Konvičky od ostatních 

náboženství liší tím, že byl již od počátku koncipován jako velice netolerantní politické 

hnutí, které bychom dnes nazvali extrémistickým.58 Toto tvrzení dokládá mj. údajnými činy 

proroka Muhammada, který podle jeho slov: „dělá to samé, co dneska provádí tzv. 

Islámský stát59. Dále poukazuje na souvislost mezi teroristickými útoky v Evropě (Charlie 

Hebdo 7.1.2015, Paříž 13.10.2015) s uprchlickou krizí. Je toho názoru, že spolu s vlnou 

migrantů připutuje do Evropy i část potenciálních teroristů60. 

Z tohoto důvodu je podle Martina Konvičky nutné zabránit expanzi islámu do Evropy 

především nepřijímáním uprchlíků islámského vyznání61. Tato expanze je podle něj 

                                                 
54Martin Konvička; Blok proti islámu;Islámský verbovací balíček III.: Až dámy vyřknete 
šahadd;(24.8.2013);http://blokprotiislamu.cz/islamsky-verbovaci-balicek-iii-az-damy-vyrknete-sahaddu 
55

Blog Martin Konvička: Islámský verbovací balíček I a II;Isám v ČR nechceme;(23.11.2014) 
56Martin Konvička; interview s Jiřím Bartákem;(21.3.2014);https://www.youtube.com/watch?v=yrAe7KCpi7Y 
57Čt24; Martin Konvička; (12. 9. 2014); https://www.youtube.com/watch?v=3mLHkwJE5zg 
58Čt24; Martin Konvička; (12. 9. 2014); https://www.youtube.com/watch?v=3mLHkwJE5zg 
59Čt24; Martin Konvička; (12. 9. 2014); https://www.youtube.com/watch?v=3mLHkwJE5zg 
60 Za mnou obsáhlé období jsem přízpěvky na toto téma nezaznamenal, vyplívá to však ze sledování     
ostatních zdrojů. 
61Blok proti Islámu; (6.10.2015); http://www.blokprotiislamu.cz/o-co-usiluje-bpi 



globálně viděna jen jako vedlejší fronta jedné velké války islámu proti zbytku světa: 

 
Indie. Dávám to sem, abychom si pamatovali, že evropské soužení s islámem je - globálně 

viděno - jen vedlejší fronta jedné velké války. 

(O Indii se u nás píše tak málo, že se určitě nedočteme, jak nejnovější incident dopadl. 

Ono to ale nevadí, páč se to ví. Vlítne tam armáda a budou mrtvoly. Jenže žádný 

"humanista" v hlavním městě z toho neudělá kravál, žádní Hejt-Frý nebudou blokovat 

policejní ani vládní budovy. Asi je to v té Indii sám "xenofob".)62 

 

Dále prosazuje deislamizaci české společnosti a navrhuje v dlouhodobém horizontu 

postavit islám na roveň nacizmu (zákaz šíření, propagace, tvrdé potlačení jeho veřejných 

projevů a jeho společenského odsouzení)63. To jsou zároveň cíle hnutí Blok proti islámu, 

jehož je Martin konvička předsedou. 

Ve vyhrazeném časovém úseku jsem přímou kritiku muslimů zaznamenal několikrát: 

 

25.2.2016: 
Pohled do oduševnělé tváře té nebohé Švédky dokazuje jedno - alláhovci berou fakt vše. 

Jenže - ono je to od nich svým způsobem chytré. "V islámu najde každá žena muže" je 

populární verbířské heslo. Tož jistě že najde - někdy až jako 3. či 4. žena, ale to nevadí. 

Alláhovcům je totiž srdečně jedno, jak si dotyčná stojí s inteligencí, vzhledem, dokonce i 

věkem. Pokud je schopna rodit další alláhovce, je to cajk, pokud toho schopná není a umí 

aspoň podržet, zařídit vízum nebo umýt schody, je to taky cajk. 

(Reakce na článek: Přítel si přál do Islámského státu a já řekla tak jo, líčila s úsměvem 

osvobozená Švédka)64
 

21.2.2016: 
„Sobotkovo "není problém" by jistě znělo líbivě, kdyby šlo o 2-3 tisíce uprchlíků z nějaké 
normální kultury (čínské, indické, latinoamerické, středoafrické...). Jenže jakmile jde o 

islám a jakmile těm 2-3 tisícům jdou v patách 2-3 miliony, jsou jeho slova - jen takové pindy. 
A já si mohu ukroutit svou těžkou hlavu vysokoškolského učitele: Je možné, aby byl 

opravdu TAK NEINFORMOVANÝ?“ 
(Reakce na článek: Sobotka: Pokud lidé utíkají před válkou, máme povinnost jim pomoci)65 

 
9.2.2016: 

„Drolení na "kulturní frontě" - dáma bude brzy označena za "extrémistku", ne-li přímo 

                                                 
6221.2.20116; Reakce na čánek: V Indii propuklo násilí. Islamisté obsadili vládní budovu, demonstranti plení 
města (viz http://zahranicni.eurozpravy.cz/asie-a-australie/146149-v-indii-propuklo-nasili-islamiste-obsadili-
vladni-budovu-demonstranti-pleni-mesta/) 
63Martin Konvička; proslov na Hradčanském náměstí; (16. ledna 
2015);https://www.youtube.com/watch?v=PBygA33oEKM 
6425.2.2016; (viz http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/395758-pritel-si-pral-do-
islamskeho-statu-a-ja-rekla-tak-jo-licila-s-usmevem-osvobozena-svedka.html) 
65viz http://www.novinky.cz/domaci/395326-sobotka-pokud-lide-utikaji-pred-valkou-mame-povinnost-jim-
pomoci.html 



"nácka". 
Osobně bych si přisadil. Islám je buď OK, a potom patří kamkoli, nebo není OK, a pak 

nepatří nikam. 
Jestliže totiž platí (a ono to platí), že islám "... není náboženství, které by bylo přátelské a 
má bohužel silnou moc zasahovat do lidských práv, lidských svobod, do postavení žen", 

pak ho nemůžeme přát ani Arabům, Afričanům nebo Indům. 
Protože, a to mi nikdo nevymluví, mlácení a útlak bolí všechny lidi stejně.“ 

(Sára Saudková: Islám patří historicky a teritoriálně někam úplně jinam než do Evropy66) 

 

Zajímavý je jev, na kteroý upozorňují mnozí odpůrci Martina Konvičky, totiž že svou 

rétorikou a vnímáním islámu Martin Konvička v mnohém připomíná postoj tzv. Islámského 

státu67. K této podobnosti přispívá například jeho interpretace veršů z Koránu bez ohledu 

na kontext (a potřebné vzdělání)68 nebo interpretace pojmů jako šaríja a džihád69. Tyto 

„nešvary“ ve svém článku kritizuje například Tomáš Halík70, jsou také zmíněné v dopise 

muslimských učenců a vůdců, který byl adresován "hlavě" tzv. Islámského státu Abou 

Bakrovi al-Baghdadi71. 

 

„Jihad is an obligaton for all Muslims! An obligation lost for centuries and ignorantly 

overlooked by Muslims!“ 

Abou Bakr al-Baghdadi, 201472 

 

 

Uprchlická krize 

 
„Ve skutečnosti nejde o nic jiného, než o neozbrojenou invazi statisíců, převážně mladých 

mužů, o kterých nic nevíme.“ 
(Projev Martina Konvičky na demonstraci na Hradčanském náměstí 6. 2. 2016)73 

                                                 
66

 Viz http://disuk.cz/sara-saudkova-islam-patri-historicky-a-teritorialne-nekam-uplne-jinam-nez-do-evropy/ 
67Šádí http://www.respekt.cz/politika/jak-se-siri-nenavist-pripad-islam-v-cr-nechcemeSannáh;Respekt;Jak se 
šíří nenávist: případ Islám v ČR nechceme;(30.7.2015);; závěr 
68Tadeáš Daněk, Milan Lukáč;Stream.cz;-kanál:Islám v ČR; Martin 
Konvička;(3.11.2015);https://www.stream.cz/islam-v-cr/10007936-martin-konvicka 
citování veršů z Koránu je navíc v rozporu s tvrzením Martina Konvičky, že Korán je kniha, která bez 
komentářů nedává žádný smysl [Martin Konvička; parlamentnilisty.cz; Nad nekorektní knihou: Ve stínu meče 
Toma Hollanda; (14. 2.2016); http://www.parlamentnilisty.cz/profily/Doc-Martin-Konvicka-Ph-D-
104562/clanek/Nad-nekorektni-knihou-Ve-stinu-mece-Toma-Hollanda-67346] 
69BPI; Co je to šárija; (16.11.2015);http://www.blokprotiislamu.cz/co-je-sarija 
BPI; Co je to ISLÁM; (16.11.2015); http://www.blokprotiislamu.cz/co-je-islam 
70Tomáš Halík; halik.cz; PŘÍPAD CHARLIE;Říkáte „náboženství“ – co máte na mysli?; (21.2.2015) 
71http://www.lettertobaghdadi.com/; (2014) 
72

ISIS Leader Caliph Abu Bakr Al Baghdadi First Appearance [English Subtitles];Dj Nigel; youtube.com; 

(13.11.2014); min. 1:50 
73Viz https://www.youtube.com/watch?v=7gEcJkcS2ts 



 
Martin Konvička se ve svých příspěvcích na facebooku v podstatě nevěnuje příčinám tzv. 
uprchlické krize, spíše rozebírá její důsledky. Z kontextu jeho působení vyplývá, že je proti 
přijímání uprchlíků islámského vyznání, nedá se však říci, že by za mnou zkoumané 
období přijímání křesťanských uprchlíků na svém facebookovém profilu výrazně 
prosazoval. Zaznamenal jsem jediný přízpěvek s touto tématikou: 
 
5.2.2016: Do Česka přiletí další křesťanští uprchlíci74 

Správně. 
Ještě jako IVČRN jsme o pomoc blízkovýchodním křesťanům - kteří jsou nám kulturně 

blízcí, čelí skutečné genocidě a hlavně, nemají kam jinam jít - volali už v srpnu 2014. Tedy 
v době, kdy se o žádné migrační krizi ani nemluvilo. 

Azyl pro blízkovýchodní křesťany vítáme i nyní. I proto, že z nich mohou být naši nejlepší 
spojenci proti islámské invazi. A nejen to - stát by je měl zaměstnat jako tlumočníky, 
analytiky tisku a internetu, šifranty ... Prostě na všech těch pozicích, kde je potřebná 

znalost jazyka a které dnes obsazují islámisté a jejich kolaboranti. 
 

Mimo tento příspěvek se Martin Konvička nevěnoval humanitární pomoci uprchlíkům. Jeho 
vyjádření k tomuto tématu jsem nezaznamenal ani jinde na internetu. 
 Odmítavý postoj vůči migrantům zdůvodňuje ochranou evropských států před islámem. 
Upozorňuje také na převahu mladých mužů mezi uprchlíky, často v kontextu sexuality75. 
Martin Konvička kritizuje řešení migrační krize zavedením povinných kvót76 (a politiky, kteří 
ho aplikují). Naopak obdivuje Viktora Orbána za jeho řešení migrační krize (do kterého 
spadá např. oplocení maďarských hranic plotem): 
 
28.2.2016: Orbán: Když bude třeba, oplotíme to od Slovinska až po Ukrajinu77 

 
„Slovo chlapa.“ 

 
29.2.2016: Plán B nemám, zavíraní hranic problémy nevyřeší, tvrdí Merkelová78 
 

„Sám jsem zhruba od půlky 90. let, kdy jsem si uvědomil silnou islámskou přítomnost v 
západní Evropě, někdy do let 2007-8 doufal, že někdo nějaký plán B má.  

Okolo roku 2010 jsem si konečně připustil, že plán B neexistuje.  
Teď už to přiznávají i viníci.“ 

 
 
Martin Konvička je pro větší spolupráci zemí bývalé Visegrádské čtyřky (viz příloha). Zdali 
tak platí jen pro řešení migrační krize, se mi nepodařilo z dostupných zdrojů určit. 
 
V konverzaci pod přízpěvkem z 19.2 (článek: Tomáš Halík napomáhá islámskému 
fundamentalismu79) byl Martin Konvička dotázán mimo jiné na následující otázky, na které 

                                                 
74Viz http://www.novinky.cz/domaci/393903-do-ceska-prileti-dalsi-krestansti-uprchlici.html?source=FBS 
75Martin Konvička; Parlamentnilisty.cz; Čluny plné mladých mužů - pohled sexuologický; (26.2.016); 
http://www.parlamentnilisty.cz/profily/Doc-Martin-Konvicka-Ph-D-104562/clanek/Cluny-plne-mladych-muzu-
pohled-sexuologicky-67666 
76IVČRN; Petice proti povinným imigračním kvótá;(15.5.2015); http://www.ivcrn.cz/petice/ 
77Viz http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/396154-orban-kdyz-bude-treba-oplotime-to-od-slovinska-az-
po-ukrajinu.html?source=FBS 
78http://zpravy.idnes.cz/merkelova-uprchlicka-krize-plan-b-dln-
/zahranicni.aspx?c=A160229_063304_zahranicni_jj 
79Luboš Zálom;blog Idnes.cz;Tomáš Halík napomáhá islámskému fundamentalismu;(19.2.2016) 



neodpověděl (viz přílohy): 
�  Jak chcete řešit uprchlickou krizi? Jak chcete naložit s lidmi jež sem ze svých zemí 
z ekonomických či válečných důvodů proudí? 
� Zajímal jste se někdy jak ekonomicky jsou určité země vykrádané a jak silně to tedy 
ovlivňuje důvody emigrace? 
�  Jak chcete vyřešit krizi nelidských podmínek v táborech po celé Africe? Když toto 
nebude bohatá Evropa řešit, pak mnoho lidí bez víry bude naši civilizaci právem nenávidět. 
 
Absence odpovědí na tyto otázky přímo v konverzaci je zneklidňující, neboť je těžké na ně 
naleznout odpověď jinde, a to jak z úst Martina Konvičky tak obecně. Zároveň se ale jeví 
jako klíčové, co se kandidatury Martina Konvičky do voleb týče. Poukazují totiž na 
přílišnou jednoduchost, se kterou Martin Konvička daná témata prezentuje, jakožto na 
neurčitost, kam jeho názory (potažmo ideologie BPI) směřují. 
V říjnu 2015 se na webu BPI objevil citát: 
 

 „BLOK PROTI ISLÁMU buduje společenství lidí, kteří budou společně pracovat na vizi 
změny politiky.“80 

 
V článku není dále zmíněno, o jakou změnu politiky by se v širším kontextu mělo jednat. 
Jedinými zdroji takových informací tedy pro běžného pozorovatele zůstávají „úlety“ o 
zbavování práv občanů, sympatizujících s islámem81, kritika Evropské unie a návrhy 
posílení vztahů a ochrany hranic států bývalé Visegrádské čtyřky. 
 
 
 

                                                                                                                                                                  
 
80BPI; O co usilujeme?; (6.10.2015); http://www.blokprotiislamu.cz/o-co-usiluje-bpi 
81Dvtv; aktuálně.cz; Konvička: Půjdu do voleb, Sobotka se nám vysmál; (12.8.2015); 
http://video.aktualne.cz/dvtv/konvicka-pujdu-do-voleb-na-poradu-je-jednani-se-
svobodnymi/r~a97ce8e6410a11e5974b0025900fea04/ 



Závěr 
Za zkoumaný měsíc jsem zaznamenal celkem 147 příspěvků, což za dobu 29 dní, kterou 
měsíc trval, činí v průměru zaokrouhleno 5 příspěvků denně82. Dále z kvantitativní analýzy 
vyplývá, že velká část jeho příspěvků z únoru 2016 pochází ze stránek parlamentnilisty.cz 
(17,6%) a portálu novinky.cz (9,9%). Nezaznamenal jsem žádný příspěvek, ve kterém by 
se autor odkazoval na religionistu nebo odborníka na islám a ani z jiných zdrojů nemohu 
takový odkaz potvrdit. Časté citování z populárních webů může mít za následek zkreslení 
uváděných informací (autoři píší často s cílem zaujmout a nehledí na stoprocentní 
korektnost, mnohdy ani pravdivost informací). Pro potenciální voliče by měl být 
zneklidňující fakt, že minimum informací, které Martin Konvička na svém facebooku 
zveřejňuje, pochází z oficiálních zdrojů (například výroční zprávy vládních a nadnárodních 
organizací, zabývajících se danou problematikou). 
Martin Konvička upozorňuje na negativní vliv islámu na společnost a snaží se přimět 
veřejnost k tomu, aby viděla islám ve stejném světle, v jakém ho vidí on. Na svém 
facebookovém profilu podává o islámu jednostranné informace (nezaznamenal jsem 
jedinou pozitivní zprávu stran tohoto tématu). Již samotný fakt, že uprchlickou krizi vnímá 
a prezentuje jako neozbrojenou invazi muslimů a islám jako sektu, založenou na 
zotročování cizích žen83, poukazuje na neobjektivní uchopení těchto témat. 
Martin Konvička podává na svém facebookovém profilu (ale i mimo něj) zjednodušený 
mediální obraz o části témat, o kterých píše (zejména témat uprchlické krize a islámu). Ve 
svých příspěvcích občas používá hanlivých označení, čímž dává prostor nenávistným 
komentářům a konverzacím. Tyto faktory mohou vést ke špatné informovanosti lidí, kteří 
jeho profil sledují. Ve chvíli, kdy tito lidé na základě těchto informací jednají (například tím, 
že se účastní demonstrací a voleb), můžeme způsob, jakým Martin Konvička většinu 
témat prezentuje, označit za manipulativní. 

                                                 
82Výsledek mé kvantitativní analýzy za únor 2016 je tedy jiný než údaje, které Martin Konvička uvedl v 
rozhovoru DVtv z října roku 2015, totiž že po sedm let dával na profil 20 až 50 příspěvků denně. Dvtv; 
aktuálně.cz; Konvička: Půjdu do voleb, Sobotka se nám vysmál; (12.8.2015); 
http://video.aktualne.cz/dvtv/konvicka-pujdu-do-voleb-na-poradu-je-jednani-se-
svobodnymi/r~a97ce8e6410a11e5974b0025900fea04/ 
(nepodařilo se mi dohledat, na jakém profilu zveřejnil ony „úlety“, o kterých v DVtv mluví, na základě počtu 
odběratelů (to se mi líbí) jsem tedy vycházel z toho, že to nejpravděpodobněji byl jeho profil veřejně známé 
osobnosti). 
83Martin Konvička;Blok proti islámu;Islámský verbovací balíček III.: Až dámy vyřknete šahadd;(24.8.2013); 
http://blokprotiislamu.cz/islamsky-verbovaci-balicek-iii-az-damy-vyrknete-sahaddu 



Komentáře
 

Příloha 
Ke své práci jsem se rozhodl přiložit jeden příspěvek z facebooku Martina Konvičky a to 
ten, kde se v diskuzi nejčastěji objevovaly nenávistné a hanlivé komentáře. Martin 
Konvička zde reaguje na článek, zmíněný v kapitole Islám a uprchlická krize. K dispozici je 
zde přiložena většina reakcí, pro úplnost však doporučuji dohledání příspěvku na 
facebooku (zde nejsou k dispozici fotografie a nějaké linky). Každému uživateli bylo pro 
zachování anonymity uděleno číslo. 

19. 2. 2016: (reakce na článek: Tomáš Halík napomáhá islámskému fundamentalismu84) 

Sice se mi moc nechce sdílet blog iDnes, ale autor precizně vyhmátl to, co si každý slušný 
člověk myslí o Halíkovi. 
 

"Tomáš Halík je jednoznačně nejhorší a nejnebezpečnější nepřítel západní civilizace, 

jakého je česká společnost nucena trpět. Všechno jeho překrucování, ohýbání faktů, lži, 

omlouvání barbarismu, bagatelizace nebezpečí, zpochybňování oponentů, to vše má 

jeden jediný motiv a jeden jediný cíl: nenávist ke svobodě, individualismu a rozumu, a 

snahu tyto zásadní pilíře naší civilizace zbořit.". 

 
 

1 Martine, mýlíš se, Halík je sám obětí islámu. Toužil po sblížení, toužil po porozumění, 
ale islámští imámové mu jen lhali a dělali si z něj legraci. On to ale bral vážně a nyní 
odmítá uznat, že mu lhali, že on tomu uvěřil. On už asi není co je realita, on zapškl a nyní 
už asi nenávidí i sám sebe... je to především tragédie! 
To se mi líbí · Odpovědět · 19 ·  

Martin Konvička No, nikdo mu nebránil si na to téma něco přečíst. Když je ten profesor.  
Navíc - kontaktovala ho (před r. 2009) nejméně jedna budoucí exmuslimka - během 
mešitových iftárů. Jenže on holkám nerozumí... 
To se mi líbí · Odpovědět · 21 ·  
1 Pýcha? Zaslepenost? Posedlost vlastním "posláním"? Já ho neměl rád, pak měl, a nyní 
je mi ho už jen líto... 
To se mi líbí · Odpovědět · 7 ·  
2 Martin Konvička radsi ml kluka 
To se mi líbí · Odpovědět ·  
3 on asi vi co dela...otazka za co... 
To se mi líbí · Odpovědět · 5 ·  
4Pokud je ten pán nějak psychicky podkousnutý, tak by se neměl vyskytovat v tak 
exponovaném postu. 
To se mi líbí · Odpovědět · 3 ·  
5 mně ho teda líto není 
To se mi líbí · Odpovědět · 1 ·  
6Martin Konvička Pane Konvicka, my zijeme v 21. stoleti, po 2. svetove valce se Evropa 
zacala modernizovat, ti lide kteri k nam prichazeji z blizkeho vychodu, ziji sice take v 
21.stoleti ale jejich tradicni koreny jsou nabozenske. Takze to bude pro Evropany docela i 
obtizne spolusouziti. Jen aby jste mel predstavu jake ocekavani oni maji na Evropany. 
Uklizet po prichodu by meli po nich Evropane. Recko 2015, horko az parno a Reci uz 
                                                 
84Luboš Zálom;blog Idnes.cz;Tomáš Halík napomáhá islámskému fundamentalismu;(19.2.2016)  



odmitaji po nich uklizet, to same uz i Evrope dokonce i v Rakouskych Alpach najdete 
tento neporadek.!!!!! https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=sV-bGsA1V88 
To se mi líbí · Odpovědět · 1 ·  
6dalsich + 5 obzazku k 
prohlednuti......www.facebook.com/mouvementpourlaremigration/photos/pcb.5504917851
05693/550491645105707/?type=3&theater 
To se mi líbí · Odpovědět · 1 ·  
7Halíku... černí andělé noci mají pohotovst..... už po tobě jdou.... !!! vhoď se do bílé 
bavlny a vem si rohožku, ať máš tam dole na čem klečet ... než půjdeš do kotle (nikoliv 
Jílkové) 
To se mi líbí · Odpovědět · 39 ·  

8 Navrhuji Halíka jmenovat českým velvyslancem v islámském státě. Jeho slova tam jistě 
padnou na úrodnou půdu a všude zavládne ta pravá pravdoláskakakakaka. 
To se mi líbí · Odpovědět · 16 ·  

9Už od pohledu je to syčák a je mě záhadou,že takový pomatenec by chtěl být 
prezidentem.Co si jako o sobě myslí?? 
To se mi líbí · Odpovědět · 21 ·  
10 od pohledu vypadá,jako turek vod vokurek 

To se mi líbí · Odpovědět · 5 ·  
10Od pohledu vypadá jako zosobnené ZLO 
To se mi líbí · Odpovědět · 1 ·  
11Pokud si přečtete nebo poslechnete jakýkoliv příspěvek či výrok Tomáše Halíka z 
poslední doby a zkusíte na vteřinu zapomenout,že se jedná o českého katolického 
kněze......můžete jeho slova bez problému vložit do úst kterémukoliv imámovi kázajícím v 
mus...Zobrazit více 
To se mi líbí · Odpovědět · 16 ·  

12To otaceni kabatu mu slo vzdycky dobre. Jsou dukazy jak to hezky valel se starym 
rezimem.... 
To se mi líbí · Odpovědět ·  
13Taky mám dotaz, než můj příspěvek šupito presto vymažete..vy všichni, co sem píšete, 
vy berete nějaký drogy? Páč jestli jo, vykašlete se na to, není to dobrej model.. Todle z 
vás dělá ale hrozný hovada a nacisty!? A vy jste přitom byli určitě někde v hloubky duše 
prima chlápci, tátové, ne? 
Serte na to! Hlavně pan Konvička, ten musel toho sajrajtu vyšňupat už vagón.. A vy jako 
malý děti ho musíte hned dohánět co.. 
To se mi líbí · Odpovědět · 1 ·  · Upraveno 

14Halík prochází změnou osobnosti. Z intelektuála zastavajícího Evropské hodnoty se 
stává multikulturální blouznivec, postižený svojí vlastní vyjímečností. 
To se mi líbí · Odpovědět · 22 ·  

15 Satanista Halík je velmi nebezpečná osoba a představa, že by měl kandidovat na 
prezidenta ČR je hrozná. 
To se mi líbí · Odpovědět · 4 ·  

16 Dobrý den, pane Konvičko, mohu vám dát pár krátkých otázek.  
 
1) zajímá vás a víte proč masová migrace vznikla?  
2) víte kdo v Africe těží nerosty, zda Americko-evropské společnosti a jak jsou ty lidé 
placeni?  
 
3) jaký rozsah  
 
4) co jste jako vlastenec dělal od roku 89 když ČSFR byla tunelovaná?  
 



5) jak velký podíl viny má na situaci kapitalistický systém?  
 
6) jak chcete řešit uprchlickou krizi, jak chcete naložit s lidmi jež sem ze svých zemí z 
ekonomických či válečných důvodů proudí. 
 
7) zajímal jste se někdy jak ekonomicky jsou určité země vykrádané a jak silně to tedy 
ovlivňuje důvody emigrace?  
 
8) jaký rozdíl vidíte mezi ekonomickou a politickou kolonizací?  
 
9) jak chcete vyřešit krizy nelidských podmínek v táborech po celé Africe, když toto 
nebude bohatá Evropa řešit pak mnoho lidí bez víry bude naši civilizaci právem 
nenávidět?  
 
10) připadá Vám naše země demokratická? 
 
Děkuji 
To se mi líbí · Odpovědět · 4 ·  

Skrýt odpovědi (18) 
17 Pane Cachu, nemohu se ubránit dojmu, že sčítáte hrušky s jablky....my, včetně pana 
doc. Konvičky, nemúžeme v tomto okamžiku řešit, kde kdo udělal chybu v zahraniční 
politice (USA+Anglie) viz video...a že těch zvěrstev nebylo málo - máte pravdu......ale my 
říkáme, že musíme řešit řízenou invazi muslimů do Evropy a neodporujeme těm, kterří 
říkají, že jsou za tím elitní skupiny nejbohatších lidí na světě apod....Až odstraníme tuto 
katastrofu, která na nás byla nachystána, budeme mezi prvními se ptát, co můžeme 
udělat proto, aby se tyto situace nemohly 
opakovat !!!!https://www.youtube.com/watch?v=u6tNXk9aB6k&app=desktop a ještě malý 
dodatek...za ten největší marasmus v západní Evropě ( podrobování se muslimským 
požadavkům....švédský socialismus apod ) mohou vesměs levicové vlády.... 
To se mi líbí · Odpovědět · 5 ·  
1 shrnul bych to ve zkratce "co z toho souvisí se smrtící islámskou ideologií?" 
To se mi líbí · Odpovědět · 5 ·  
16 Já jsem také utečenec v německu a musím se ptát proč zde banky valí peníze a v čr 
ne.  
Problém je ten že kdyby Afrika byla bílá a křesťané pak budete asi také křičet že sem ti 
lidé nepatří. Já chci odpovědi na své otázky bod po bodu, třeba i od vás ale hlavně od p. 
Knvičky. Musíme začít konkrétně řešit jak daleko vůbec mnozí aktivní lidé vidí, či chtějí 
vidět. 
Když vás nezajímá že sousedům shořel dům a nezajímá vás kdo mu zapálil, pak je 
smutné že chcete vést lidi k řešení. Ano, vezmeme si ropu, nerostné bohatství za ceny 
jaké chceme, vybombardujeme vám zemi a toť vše, nic víc nás nezajímá!? Ó jak je to 
moudré!? No nic, rád bych odpověď v bodech prosím ale i od vedoucího odboje o. 
Konvičky... jestli můžete tak mě pomožte aby mě odepsal, otázky jsou jednoduché tak 
myslím že aktivnímu člověku rád odpoví. 
To se mi líbí · Odpovědět ·  
16Katastrofa je to kdo nás vede, vy chcete bojovat tím že bojujete proti obětem a na ty 
kdo to vytvářejí nehledite, ty necháváte v klidu.... To je dle mě zbabělé... 
To se mi líbí · Odpovědět ·  
16 Jakube vše, tady v DE pracuji s,Turky, muslima, jsem tu dva,roky a neměl jsem jediný 
problém, vzájemně jsme přátelé a víme že problém není víra ale finanční systém a 
politický systém jenž řídí svět a tedy i mimo evropské uprchlíky.... Takže vás chápu tak že 
vám vadí islám a ne uprchlíci, takže když ti lidé přejdou ke křesťanství tak je tady chcete? 



To se mi líbí · Odpovědět · 1 ·  
18 Milosi,neblni...takto do hloubky nikdo jit nechce,v mode je ted nabizet jednoducha 
reseni,na ktere masy slysi,uz i pan Sladek si vsiml,ze se naskytla nova prilezitost.... 
To se mi líbí · Odpovědět ·  
1 Jen jednu poznámku: Všichni teroristé - muslimové - vždy byli milí, přátelští, 
nekonfliktní a usměvaví sousedé; studenti, doktoři, inženýři... pak jim přijde jedna SMSka 
a je vymalováno... 
To se mi líbí · Odpovědět · 8 ·  
19Miloš Cach Milošku,otevři oči 
To se mi líbí · Odpovědět · 3 ·  
20 Miloš Cach vy ste totální demagog!!Jjá mám kolegyni v Berlíně a ta zažila ty vaše 
inteligentní chudáčky,nakažené minimálně syfylisem,jak jí chrstali moč do tváře,tak tady 
nevypisujte bludy,vyserou se jako zvířata,kde to na ně přijde,nemají žádné hygienické 
návyky,jsou agresivní,sexuálne frustrovaní, násilnický blázni,já je tady nechci a nejsem 
sama!!! S těma svýma idotskýma otázkama děte za politiky a ne za lidmi,který by tu 
havěď měli trpět,živit a nechat ohrozovat život svůj i svojich rodin. Jou pro nás 
bezpečností i zdravotní riziko a bodka!!!! 
To se mi líbí · Odpovědět · 5 ·  
20NSDAP. To už bylo. 
To se mi líbí · Odpovědět ·  
6Miloš Cach Pane Cachu, nedivte se , ze Nemecko musi tolik uprchliku prijimat, vzdyt oni 
exportuji na blizky vychod zbrane uz nekolik roku. Tento rok navysili Nemci export na 7.5 
miliard. Nemecko je svetove na 5.miste jako producent 
zbrani.http://www.focus.de/.../gabriel-ruestungsexporte-auf-7-5... 
To se mi líbí · Odpovědět ·  
6 Aby jen Nemecko neskoncilo jako islamsky stat, plno tech uprchliku totiz jsou nabiti 
nenavisti proti zapadni civilizaci. Jde jim ted pouze o preziti, ale az se v Nemecku u svych 
nepratel usadi, potom zacnou agitovat proti Nemcum. 70% z tech uprchliku v loni byli 
muzi. 
To se mi líbí · Odpovědět ·  
16Jakub Formánek ti největší masoví vrazi nám vládnou, vládnou skrze peníze politickým 
stranám jako vládli Hitlerovi.  
Mocní vám předložili problém Islám a přitom ve Švýcarsku žije jen 2 mil Švýcarů a dalších 
6 milionů jsou cizinci, plno muslimů a žádný problém.... problém migrace i radikálů jest 
kapitalismus, chaos trhu a boj mocných o zdroje.... naprosto zbytečné! 
To se mi líbí · Odpovědět ·  
16 Ingold Drahomira já jsem v DE už dva roky, a je tady několik městeček s uprchlíky, 
žádný problém! Ptejme se proč bohatá AFRIKA migruje? 
To se mi líbí · Odpovědět ·  
16Eňa ... nesmíte věřit všemu, ten mrtví studiem v roce 89 byl mrtvý agent STB , nikomu 
nelze věřit, vše je manipulace a kdo činí bezpráví ten musí nést trest.... říkám svůj pohled 
na svět a mám dost zkušenosti s mediální mafií... říkají jen co to co ro...Zobrazit více 
To se mi líbí · Odpovědět ·  
16Já jsem na turecké ubytovně, jsou to lidé jako mi, otroci systému. 
To se mi líbí · Odpovědět ·  
21Hele, komunista Cach 
To se mi líbí · Odpovědět ·  
16Juričko ? Ty mě znáš? Neznáš, jinak by jsi nepsal lži, jsem pro kapitalismus ale s 
pravidli 
To se mi líbí · Odpovědět ·  
22Je to síla a zoufalstvi,co tu máme za lidi.Jestli se tomu dá tak říkat.Se mi bude zase 
blbě spát. 



To se mi líbí · Odpovědět · 2 ·  
23...pečlivě si buduje image mesiáše...sám se vcítil dokonale do role novodobého Ježíše 
Krista a snad tomu i věří. . Je to případ pro psychiatra. Bludné představy, zbloudilé vize, 
snad i potlačený brutální chtíč, celkově brutální povaha, se srdcem zdánli...Zobrazit více 
To se mi líbí · Odpovědět · 2 ·  

24Nevzdělanej, tupej "myslitel" , cintal obecný. Nemůže odolat nutkání se vykecávat k 
věcem, které tou svojí rozšířenou míchou nikdy nepochopí! 
To se mi líbí · Odpovědět · 2 ·  

24Takovej ksindl co nikdy nemakal a žije z našich peněz, a žije si hodně dobře. 
To se mi líbí · Odpovědět · 15 ·  

25 kdyby je sem netahali tak je klid tak kdo za halik a jemu podobnito teda vlastne muze 
ze se lid radikalizuje 
To se mi líbí · Odpovědět ·  
26 Martine kONVIČKO: já souihlasím, že Halík je excelentní svině,! z grupy exelentních 
sviní !!! On je alesopň vidět - projevil se tak. Ale co ti v pozadí mnohdy neznámí co tahají 
tiše za nitky a podrývají..... ti jsou ještě horší. Svého času Dientsbier... člověk by dal 5 na 
vlak... a co za svini se z něj vyklubalo ?? 
To se mi líbí · Odpovědět ·  
27Mně se zdá, že dneska je nebezpečný akorát tak sobě. Kdo ho bere vážně? 
To se mi líbí · Odpovědět · 1 ·  

28 "nenávist ke svobodě, individualismu a rozumu, a snahu tyto zásadní pilíře naší 
civilizace zbořit." - klasicky popis krestana - cinovnika 
To se mi líbí · Odpovědět ·  
29 Na místo dlouhého úvodu. 
Halik je zmrd zkurvenej !!!!!! 
To se mi líbí · Odpovědět · 7 ·  

30Martin Konvička je jednoznačně nejhorší a nejnebezpečnější nepřítel západní civilizace, 
jakého je česká společnost nucena trpět. Všechno jeho překrucování, ohýbání faktů, lži, 
omlouvání barbarismu, bagatelizace nebezpečí, zpochybňování oponentů, to vše má 
jeden jediný motiv a jeden jediný cíl: nenávist ke svobodě, individualismu a rozumu, a 
snahu tyto zásadní pilíře naší civilizace zbořit. 
To se mi líbí · Odpovědět · 1 ·  

30 ička je jen pičus s malym pérem. 
To se mi líbí · Odpovědět · 1 ·  
6 a ty si velký pičus s malým čurákem a a v hlavě máš taky taky vymeteno,asi ti došel 
fet,tak si padej píchnot ty blbe zdegenerovaný a nepi!uj tady!!! 
To se mi líbí · Odpovědět · 2 ·  
31Morgen Stein....Nejhorší nepřátelé všech západních hodnot, co jste vyjmenoval jsou, 
byli a budou hlupci, kteří o těchto hodnotách nemají ánung, jako třeba vy.. Ukažte mi 
muslimskou společnost, která si cení svobody svých věřících nade vše, podporuje jejich 
individualismus a rozum, neomlouvá barbarismus ve svých řadách a nezpochybňuje své 
oponenty a v zájmu rozumu vyznává hodnoty, kterým dali základy křesťané... Nejdřív se 
dovyvzdělejte o životě muslimských společností, než začnete kohokoliv nejen docenta 
Konvičku obviňovat z věcí, které nepáchá... Ono v životě ani tak moc nezáleží na tom, 
jak velký kdo má péro, ale jestli má koule... A můžu vás ujistit, že vím, jak na tom jste vy... 
Blbci totiž žádný koule nemají, jen dětskými pistolkami mávají kolem sebe a domnívají se, 
že zachraňují svět... 
To se mi líbí · Odpovědět · 5 ·  
30Co třeba v Indonésii, co třeba Maroko, kdysi Sýrie..atd...Nic nevíte, jen přebíráte 
vejžblechty rozumbrady Konvičky, kterej o tom sám ví velký hovno a překrucuje kde to jen 
jde. Styďte se. Dětskýma pistolkama tady máváte vy, a vaše domobrany a jiné akční 
oddíly, které jsou těžce k smíchu, jako celé tohle hnutí. Jestli dostane víc než 3% ve 



Emotikona winkvolbách, budu se divit. Za dva roky po vás neštěkne ani pes. 
To se mi líbí · Odpovědět · 1 ·  
32zednář, převlečený za křesťana! 
To se mi líbí · Odpovědět · 4 ·  

33Kdo je tento Halik?yJen jmeno ma ceske 
To se mi líbí · Odpovědět · 5 ·  · 

34 je to strašný zmrd nezaslouží si žít 
To se mi líbí · Odpovědět · 2 ·  

35Je to labilní kokot. ... 
To se mi líbí ·  · 3 ·  

36 Myslím si o tomto darebáku to samé. 
To se mi líbí · Odpovědět · 7 ·  

37 Není nucena ho trpět....stačí si to uvědomit. 
To se mi líbí · Odpovědět · 3 ·  

38Pověste ho za kule, jestli nějaký má !! 
To se mi líbí · Odpovědět ·  · Upraveno 
39Halík ať nám políbí prdel a nesere se . 
To se mi líbí · Odpovědět · 2 ·  

40opravdu jedna z nějvětších intelektuálních autorit, pan autor upad ne?! 
To se mi líbí · Odpovědět ·  
41Ať žije Halík! Taky se postavím Konvičkovi a spol. Kdykoliv  
To se mi líbí · Odpovědět ·  
42 Katolicti verici a Katolicti knezi by meli sepsat petici a zadat Halikovo odstoupeni ! 
Nedelaji nic ! 
To se mi líbí · Odpovědět · 1 ·  

43 Je to kretén, to říkám už pětatřicet let..... 
To se mi líbí · Odpovědět ·  
44 A cetl jsi od nej nejakou knihu?Ja nekolik a jsou dost dobry! 
To se mi líbí · Odpovědět  
45kdo to je ? Toho nicku neznám. Nezajímá mě... 
To se mi líbí · Odpovědět ·  
46Není to převlečenej Imám? Tzv. jejich spící agent? V rámci té své zhůvěřilosti mají 
nakázáno lhát. 
Přečtěte jeho příjmení pozpátku a vložte pomlku. 
To se mi líbí · Odpovědět ·  · Upraveno 
47Autor píše - pokud by se objevil umírněný sekulární muslim, bude zlikvidován -já 
dodávám jako sekulární Hussein, Kadafí nebo skoro Assad... 
To se mi líbí · Odpovědět ·  
48Halik je u me sympatickej normalizacni herec... tim pro me skoncil 
To se mi líbí · Odpovědět ·  
16 Lidi, raděj mě řekněte jak chcete získat zákonodárnou moc!? 
To se mi líbí · Odpovědět ·  
48klep, klep, klep.....jsem tady! Stařecká demence! 
To se mi líbí · Odpovědět · 4 ·  

49BASTARD.. 
To se mi líbí · Odpovědět · 6 ·  

50 Pověsit chcípáka !!! 
To se mi líbí · Odpovědět · 4 ·  
51To je citace nějakého islamisty, že jo? 

To se mi líbí · Odpovědět ·  
52Zřejmě je p.Halík muslim, nelze mu jinak porozumět. . 
To se mi líbí · Odpovědět · 3 ·  



Emotikona winkEmotikona smile
Emotikona smile

53Pozor bezpáteřní křivák. 
To se mi líbí · Odpovědět · 3 ·  

51 Jirka! 
To se mi líbí · Odpovědět ·  
53No? 
To se mi líbí · Odpovědět ·  
54Vyzerá ako muslim...Zobrazit překlad 
To se mi líbí · Odpovědět · 3 ·  

57  Nějaký zneužitý ministranti?noviny nic? 
To se mi líbí · Odpovědět · 3 ·  

56 a co cekat od zmrda 
To se mi líbí · Odpovědět · 3 ·  

57Myslím, že admin autorovi zruší účet...!  
To se mi líbí · Odpovědět · 3 ·  

58 Konvertita,hnus velebnosti... 
To se mi líbí · Odpovědět · 2 ·  

59"kazdy slusny clovek", lol! 
To se mi líbí · Odpovědět · 2 ·  

60http://tn.nova.cz/.../europol-varuje-v-evrope-zije-az-5... 
To se mi líbí · Odpovědět · 1 ·  

62Jidáš je to!!! 
To se mi líbí · Odpovědět · 1 ·  

63Nejspíš už konvertoval a jmenuje se Al Kílah, mašalláh. 
To se mi líbí · Odpovědět · 1 ·  

64 666halalík 
To se mi líbí · Odpovědět · 1 ·  

65 S těma mlokama to posral. 
To se mi líbí · Odpovědět · 1 ·  

66 je to lucifer 
To se mi líbí · Odpovědět · 1 ·  

67 – vložil obrázek 
To se mi líbí · Odpovědět ·  
68slouží ďáblu.... 
To se mi líbí · Odpovědět ·  
69Naprostý souhlas pane Konvičko! 
To se mi líbí · Odpovědět ·  
71A on už konvertoval?? 
To se mi líbí · Odpovědět · 
72Luboš Zálom to fakt vyhmátl ! 
To se mi líbí · Odpovědět ·  
73Usama Halík ve své pravé podobě  
To se mi líbí · Odpovědět ·  
74Černoprdelnicky hovadp 
To se mi líbí · Odpovědět ·  
75novodobý Boblig? 
To se mi líbí · Odpovědět ·  
75přesně tak 
To se mi líbí · Odpovědět ·  
76 Už aby konvertoval k islámu, debil. 
To se mi líbí · Odpovědět ·   
77 – vložil obrázek 
To se mi líbí · Odpovědět ·   



78hanba pražské kavárně... 
To se mi líbí · Odpovědět ·  
79 nerozumím jazyku vašeho kmene 
To se mi líbí · Odpovědět ·  · Upraveno 
80http://www.prvopodstata.com/.../okupace-evropy-byla.../ 
To se mi líbí · Odpovědět · 1 ·  

81Politicky Halík!!! Myslete politicky!!! 
https://www.youtube.com/watch?v=AUcbu9sjRUw 
To se mi líbí · Odpovědět ·  
82https://youtu.be/2K3dIn1TyfI 
To se mi líbí · Odpovědět ·  


