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Medailonky: 

Tomáš Mrázek 
 

● *1974 
● bývalý předseda Rady ČTK (2017 až 2018), 

členem 2013 až 2018 
● od roku 2014 pracoval jako mluvčí Pražských 

vodovodů a kanalizací 
● působil od roku 1994 v České tiskové agentuře, 

poté byl redaktorem a editorem Hospodářských 
novin (zaměřoval se na zpravodajství ze světa byznysu, dopravy, telekomunikace) a 
Mladé fronty Dnes, od roku 2004 byl mluvčím Technické správy komunikací hlavního 
města Prahy 

● na veřejnosti se k médiím příliš nevyjadřuje 
 
Názory: 

● ČTK má nezastupitelnou roli v mediální sféře (zdroj) 
● ČTK je objektivní, největší plus ČTK je její nezávislost, měla by rozšířit svou činnost a               

inovovat (zdroj) 
● úplná nezávislost médií neexistuje, autocenzura svazuje novináře, ČTK by měla          

hledat další zdroje informací, stát by neměl určovat co je dezinformace a co ne, měl               
by si to určit každý člověk sám (zdroj) 
 

https://kariera.ihned.cz/c1-65801040-tomas-mrazek-zvolen-predsedou-rady-ctk
https://www.youtube.com/watch?v=S17wPLtTxcA
https://prahatv.eu/porady/prazska-kavarna/prazska-kavarna-12-02-2018-20-34


Michal Semín 
 
 

● *1967 
● český publicista a komentátor (například na      

serveru Protiproud.cz, v minulosti i Česká      
pozice), překladatel, spisovatel 

● na konci 80. let byl aktivní v protirežimních        
studentských spolcích 

● je místopředsedou Akce D.O.S.T., která     
prosazuje národně-konzervativní pravicové   
názory 

● je zřizovatelem nadačního fondu Má vlast, který od roku 2018 vydává měsíčník MY,             
jehož šéfredaktorem je Petr Hájek (mj. i šéfredaktor konspiračního serveru          
ProtiProud.cz)  

● konzervativní katolík (blízký lefébristickému hnutí, jehož biskupové byli        
exkomunikováni Janem Pavlem II - Benedikt XVI exkomunikaci v roce 2009 zrušil).            
Ředitel Institutu svatého Josefa; odpůrce ekumenismu, vyslovuje se proti společným          
modlitbám s jinověrci 

● je spoluzakladatelem a členem redakce časopisu Te Deum  (podle České biskupské 
konference “se neprávem zaštiťuje podtitulem ´katolický´” a “jednostranně a někdy i 
zkresleně informuje o dění v Církvi” (zdroj, zdroj)) 
 

Názory: 
● kritizoval nedostatečnou objektivitu ČT (zdroj), napsal otevřený dopis ČT kritizující          

pořad Newsroom (zdroj) 
● kritizoval “bojovníky za nezávislá média”, že chtějí naopak vytvořit informační          

monopol (zdroj) 
● zastával názor, že by se některým investigativním novinářům měla “přistřihnout          

křídla”, protože používají “nečisté prostředky” (odkaz) 
● cituje antisemitské zdroje a je obviňován z antijudaismu/antisemitismu (zdroj, zdroj,          

zdroj), sám to vehementně popírá (zdroj) 
● útoky z 11. září byly podle něj nejpravděpodobněji zosnovány americkými elitami           

(zdroj) 
● zabývá se mnoha novými i klasickými konspiračním teoriemi: zednáři, Bilderbergem,          

“novým světovém řádem či židovskými kosmopolity, Islámský stát by nevznikl bez           
pomoci Izraele atd. 

● obhajoval Rusko a naopak kritizoval západní státy v konfliktu na Ukrajině (zdroj) 
● kritizuje papeže Františka (zdroj), kritizoval akci Prague Pride (zdroj) 

 

https://www.biskupstvi.cz/2006-04-03-informace-k-oziveni-aktivit-schizmatickeho-lefebvristickeho-hnuti
http://www.katyd.cz/prilohy/te-deum---cist-ci-necist.html
http://www.protiproud.cz/politika/3372-bolsevicky-skanzen-pluralite-nenaucis-ct-si-zopakovala-skandalni-americkou-volebni-noc-v-nemeckych-barvach-kavci-hory-uz-objektivitu-ani-nepredstiraji-medialni-bazina-kterou-si-platime-prijde-dobre-znameni.htm
http://www.akce-dost.cz/2018/07/04/michal-semin-otevreny-dopis-clenum-rady-ct-ve-veci-dezinformacne-denunciacniho-poradu-newsroom/
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Michal-Semin-Patologicka-sedlina-prazske-kavarny-Kat-Just-opet-seka-hlavy-405581
https://ihned.cz/c1-50626260-temna-zakouti-medialni-popravy-ministra-dobese
https://www.reflex.cz/clanek/stary-reflex-reflex-cz-reflex-cz-hudema/32905/kardinal-nas-pomluvil.html
https://manipulatori.cz/do-rady-ctk-kandiduje-i-antisemita-michal-semin/
https://forum24.cz/houslista-sporcl-odmitl-hrat-na-akci-seminova-spolku-oznacil-jej-za-antisemitsky-opravnene/
http://ceskamedia.cz/video/167186/michal-semin-antisemitismus-je-mi-odporny-mam-celou-radu-zidovskych-pratel-2
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Americke-elity-pripravily-utok-11-zari-bin-Ladin-je-vynalez-USA-Reznice-Albrightova-a-mrtve-deti-S-Clintonovou-prijde-globalni-valka-Znalec-Ameriky-varuje-452319
https://ihned.cz/c3-32352580-000000_d-32352580-svobodni-zednari-tanci-pro-obamu
http://www.protiproud.cz/politika/3824-bilderberg-opet-tady-prekrocen-dalsi-rubikon-co-bude-frantiskuv-kardinal-vykladat-globalistum-bible-a-nauka-jsou-davno-passe-papezi-se-hrouti-image-dobraka-jak-dlouho-se-jeste-budou-jemu-vysmivat.htm
http://www.protiproud.cz/politika/1971-hlavni-media-ve-sluzbach-noveho-svetoveho-radu-bilderberg-migracni-vlnu-schvalil-a-odmavnul-kalousek-a-schwarzenberg-jdou-proto-s-vladou-budeme-se-branit-jak-mocne-jsou-sorosovy-mesce.htm
http://www.protiproud.cz/politika/1971-hlavni-media-ve-sluzbach-noveho-svetoveho-radu-bilderberg-migracni-vlnu-schvalil-a-odmavnul-kalousek-a-schwarzenberg-jdou-proto-s-vladou-budeme-se-branit-jak-mocne-jsou-sorosovy-mesce.htm
http://www.protiproud.cz/politika/1971-hlavni-media-ve-sluzbach-noveho-svetoveho-radu-bilderberg-migracni-vlnu-schvalil-a-odmavnul-kalousek-a-schwarzenberg-jdou-proto-s-vladou-budeme-se-branit-jak-mocne-jsou-sorosovy-mesce.htm
http://www.protiproud.cz/politika/1971-hlavni-media-ve-sluzbach-noveho-svetoveho-radu-bilderberg-migracni-vlnu-schvalil-a-odmavnul-kalousek-a-schwarzenberg-jdou-proto-s-vladou-budeme-se-branit-jak-mocne-jsou-sorosovy-mesce.htm
https://www.freeglobe.cz/Articles/14528-co-se-skryva-za-navstevou-milose-zemana-u-nejmocnejsi-zidovske-organizace-v-usa-.aspx
https://www.freeglobe.cz/Articles/14528-co-se-skryva-za-navstevou-milose-zemana-u-nejmocnejsi-zidovske-organizace-v-usa-.aspx
http://neviditelnypes.lidovky.cz/ukrajina-radio-jerevan-se-premistilo-na-zapad-fa6-/p_zahranici.aspx?c=A140308_174708_p_zahranici_wag
http://www.protiproud.cz/politika/4445-dnes-i-u-nas-muzeme-volit-salviniho-sokujici-protoze-uplne-normalni-projev-evropa-pod-mocnou-ochranou-hruza-vatikanskych-marxistu-sance-na-zachranu-ci-zbrojnosi-chceme-byt-klic-pro-racionalni-volbu.htm
https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Michal-Semin-Lesk-a-bida-homosexualismu-242851


David Soukup 
 

● *1971 
● zastupitel za ANO na Praze 3, je v oboru pro dotační           

politiku a v redakční radě Radničních novin, asistent        
poslance Petra Venhody (zdroj) 

● působí jako ředitel společnosti Press Publishing Group       
s.r.o. zaměřené na vydavatelskou činnost, reklamu a       
marketing, která vydává publikace například pro      
Ministerstvo práce a sociálních věcí nebo pro město        
Kladno (zdroj) 

● člen dozorčí rady nebo společník se vkladem v několika         
soukromých firmách  

● podle vlastních slov na http://praha3.anobudelip.cz je „zakladatel start-upu a         
propagátor čínské medicíny“  

● v únoru 2019 neúspěšně kandidoval do Rady ČRo za Babybox pro odložené děti –              
STATIM 

● v 90. letech působil jako redaktor Blesk, Nova (pořad Na vlastní oči)  
● Období 1998-2001 se věnoval oblasti PR, nejdříve jako tiskový mluvčí a šéf PR             

Škody Plzeň, potom působil v poradenství v oblasti krizové komunikace.  
● od začátku tisíciletí pak krátce pracoval jako redaktor v bulvárním deníku Super a             

posléze také v Mladém světě  
● v roce 2001 působil jako zpravodaj deníku Super a TV Nova během války v              

Afghánistánu, v jeho psaných reportážích však bylo nepravdivě uvedeno, že se            
nachází přímo v Kábulu, kde v tu dobu nemohl být, protože město bylo uzavřené;              
Soukup později tvrdil, že informace zkreslili v redakci deníku Super, trval však dále             
na tom, že byl několik kilometrů od Kábulu, což ale jiní váleční zpravodajové             
zpochybňovali jako nepravděpodobné (odkaz, odkaz) 

● po roce 2002 už jako novinář nebyl příliš aktivní 
 
Názory: 

● zasazuje se o podporu občanských spolků na Praze 3, úpravu chodníků a zeleně             
(zdroj), chce zachránit Žižkovské lázně (zdroj), podporuje participativní demokracii na          
Praze 3 (zdroj) 

● v roce 2001 obhajoval to, že deník Super publikoval na titulní straně nahou fotku              
Petry Buzkové z veřejné pláže, podle Soukupa se jednalo o “veřejný zájem” 

● na veřejnosti se v poslední době k tématu médií nevyjadřuje  
 

https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=6587
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=294414
http://praha3.anobudelip.cz/
https://drive.google.com/open?id=1qpPrcPbF3vGZ0FTd1q0vqZsiuhJfOVTx
https://legacy.blisty.cz/art/13131.html
http://praha3.anobudelip.cz/
https://www.praha3.cz/radnicni-noviny/nazory-zastupitelu/chysta-se-radnice-lukrativni-lazne-nekomu-venovat-n884090.htm
https://www.praha3.cz/radnicni-noviny/nazory-zastupitelu/neverit-svym-obcanum-by-byla-ostuda-n875538.htm
https://drive.google.com/file/d/16i0IVu51by4pVTgYXFNd0ipJQ7dKalWU/view?usp=sharing


 

Josef Šlerka 
 

● *1974 
● ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, 

kde vede mmj. projekt Mapa médií 
● vedoucí oboru Nová média na Filozofické fakultě 

Univerzity Karlovy 
● sémiotik a expert na datovou analýzu sociálních       

sítí. Je autorem mnoha datových výzkumů, které       
se opírají o dlouhodobý sběr dat, nastavení       
vyhodnocovacích nástrojů a následné vizualizace podle různých parametrů 

● v minulosti pracoval v technologické divizi společnosti Ataxo, posléze ve společnosti           
Social Bakers, která se zabývá analytikou sociálních sítí 

● publikuje v zahraničních i českých akademických časopisech a sbornících na téma           
médií a sémiotiky 

● je aktivní ve veřejném prostoru, například na Twitteru, často dává rozhovory nebo se             
účastní veřejných debat o médiích 

 
Názory: 

● kritizoval systém fungování mediálních rad, rady by podle něj měly sloužit jako            
zástupci společnosti a ne jako politické orgány (zdroj) 

● v Česku podle něj chybí smysluplná debata o médiích (soukromých i           
veřejnoprávních), v současnosti je plná emocí, je rozdělena na dva nesmiřitelné           
tábory (zdroj, zdroj) 

● varoval před hrozbou dezinformací (zdroj), podporoval Centrum proti terorismu a          
hybridním hrozbám (zdroj) 

● neměly by se podle něj regulovat sociální sítě, protože podstatou demokracie je            
střetávání různých názorů (zdroj) 

● dlouhodobě se snaží upozorňovat na důležitost nezávislosti médií (zdroj, zdroj) 
● podepsal otevřený dopis na podporu Petra Fischera z Českého rozhlasu (zdroj),           

21.5. 2019 napsal otevřený dopis René Zavoralovi ohledně rozhlasového pořadu          
Matematika zločinu, který byl zakázán (zdroj) 

● české mediální prostředí je podle Šlerky příliš uzavřené pro mladší žurnalisty (zdroj) 
 
 
 

https://www.nfnz.cz/o-nas/proc-jsme-vznikli/
http://www.mapamedii.cz/
https://wave.rozhlas.cz/nase-schopnost-neodpoustet-je-naprosto-fascinujici-rika-o-ceske-spolecnosti-7607464
https://dvojka.rozhlas.cz/josef-slerka-pozadovat-po-novinarich-aby-nemeli-nazor-je-nesmysl-7695487?fbclid=IwAR0VFFf1OjoEBNK8vtbBEl2bn40n8tFmJCrDfJ4fCib-OglzGbO5Q9hJXWg
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/-Zemanovci-a-havlisti-Josef-Slerka-pro-PL-Zeman-a-Babis-odejdou-rozpadla-spolecnost-zustane-Hledejme-cestu-jak-zit-spolu-579575
https://archiv.ihned.cz/c1-66564130-branme-svobodu-projevu-ale-vsech
https://ct24.ceskatelevize.cz/media/2038700-fake-news-jsou-jako-miny-kdyz-vybuchnou-je-zle-rika-expert-na-socialni-site
https://archiv.ihned.cz/c1-66121480-polemika-maji-se-regulovat-socialni-site-ne
https://neovlivni.cz/esej-josefa-slerky-o-demokracii-duvere-a-prohrescich-proti-novinarske-etice/
https://twitter.com/josefslerka/status/927806316093018112
https://www.zaotevrenouvltavu.cz/otevreny-dopis
https://www.nfnz.cz/aktuality/otevreny-dopis-zadost-o-odvysilani-poradu-matematika-zlocinu-v-souvislosti-s-vysledky-analyzy-poradu-matematika-zlocinu-z-hlediska-dodrzeni-zasad-medialni-etiky/
https://www.studenta.cz/work/josef-slerka-ceskou-medialni-scenu-by-mela-cekat-generacni-o/r~934b135a0f5511e9a09cac1f6b220ee8/


MEDIÁLNÍ MONITORING (od volby ze 
dne 5. 6. 2019) 

● Konspirátor a antisemita, kritizují ho odpůrci. Kdo je Semín, který chce do 
Rady ČTK, Radek Dragoun/Aktualne.cz, 12. 6., odkaz 

● Židovské obce kritizují kandidaturu Semína do rady ČTK. ‚Vyjdu i s Židy,‘ 
reagoval, iRozhlas.cz/ČTK, 12.6., odkaz a odkaz (Federace žid. obcí) 

● Průvodce inteligentního poslance po kandidátech do Rady ČTK, Hlídací Pes/ 

Tomáš Urban, 13.6., odkaz 
● Kontroverze kolem několika mediálních radních v Česku. V Senátu vznikne 

nápad, jak změnit do budoucna jejich volbu, Newsroom CT24, 16. 6., odkaz 
● Půr: Milí poslanci, kašlete na nepodstatnou Fridrichovou a nesnažte se 

rozvrátit ČTK, Info.cz/Michal Půr, 12.6, odkaz 

● Liberalismus je dnes tyranie a totalita. A 11. září neřídili džihádisti z jeskyně, 
tvrdí Semín, Michal Půr a Pavel Novotný/Info.cz, 14. 6, odkaz 

● „Pořádají se tady štvanice na lidi s jiným názorem,“ říká Semín. Ve svých 
textech píše o mediální žumpě i Sorosovi, Filip Vích, Jiří Burýšek, Petr 

Juna/Seznamzpravy.cz, 14. 6., odkaz 

● Czechs alarmed as populist leaders take aim at public media, Jan Flemr/AFP, 

15. 6., odkaz 

● Podivíni a konspirátoři míří do mediálních rad. Teď by rád i Michal Semín, 
Forum24/Jan Jandourek, 11.6,  odkaz  

● Ještě hlubší dno, A2/Ondřej Slačálek, 10.6., odkaz  

● Nejdřív radní, pak ředitel. Zástupci ANO a SPD trpělivě dobývají veřejnoprávní 
média, iHned.cz/Kateřina Šafaříková Petr Horký, 9.6., odkaz  

● Rada ČTK: Fabulátoři, konspirátoři a zmatení zákonodárci, Marketing a 

Média/Ondřej Fér, 7.6., odkaz  

● Už jste si taky kopli do Semína? Mladá fronta Dnes/Michal Semín, 2.7., odkaz 

● Dusno kolem rady ČTK, Mladá fronta Dnes/Štěpán Kotrba, 1.7., odkaz 

● Muzeum komunismu? Komunismu snad, nikoli rudých praktik aneb Hon na 
Michala Semína, Vladimír Franta/sputniknews.cz, 28.6., odkaz 

● Kandidát do Rady ČTK, ČT24, 23.6. odkaz 

● Prohlášení Akce D.O.S.T. na podporu Michala Semína, pravdive.eu, 17.6., odkaz 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/pred-volbou-semina-varuje-federace-zidu-nejsem-antisemita-ur/r~7482bdcc8ce811e98aa4ac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/pred-volbou-semina-varuje-federace-zidu-nejsem-antisemita-ur/r~7482bdcc8ce811e98aa4ac1f6b220ee8/
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/michal-semin-rada-ctk-volba-kritika-federace-zidovskych-obci_1906121930_haf
https://www.fzo.cz/3898/stanovisko-fzo-v-cr-k-volbe-do-rady-ctk/
https://hlidacipes.org/tomas-urban-pruvodce-inteligentniho-poslance-po-kandidatech-do-rady-ctk/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11030967025-newsroom-ct24/219411058170023/
https://www.info.cz/nazory/pur-mili-poslanci-kaslete-na-nepodstatnou-fridrichovou-a-nesnazte-se-rozvratit-ctk-41947.html
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/pred-volbou-semina-varuje-federace-zidu-nejsem-antisemita-ur/r~7482bdcc8ce811e98aa4ac1f6b220ee8/
https://www.info.cz/cesko/liberalismus-je-dnes-tyranie-a-totalita-a-11-zari-neridili-dzihadisti-z-jeskyne-tvrdi-semin-41974.html
https://www.info.cz/cesko/liberalismus-je-dnes-tyranie-a-totalita-a-11-zari-neridili-dzihadisti-z-jeskyne-tvrdi-semin-41974.html
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/poradaji-se-tady-stvanice-na-lidi-s-jinym-nazorem-rika-semin-ve-svych-textech-pise-o-medialni-zumpe-i-sorosovi-74172
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/poradaji-se-tady-stvanice-na-lidi-s-jinym-nazorem-rika-semin-ve-svych-textech-pise-o-medialni-zumpe-i-sorosovi-74172
https://news.yahoo.com/czechs-alarmed-populist-leaders-aim-public-media-190216557.html
https://news.yahoo.com/czechs-alarmed-populist-leaders-aim-public-media-190216557.html
https://forum24.cz/podivini-a-konspiratori-miri-do-medialnich-rad-ted-by-rad-i-michal-semin/
https://a2larm.cz/2019/06/jeste-hlubsi-dno/
https://domaci.ihned.cz/c1-66586520-nejdriv-radni-pak-reditel-zastupci-ano-a-spd-trpelive-dobyvaji-verejnopravni-media
http://mam.cz/c1-66586140-rada-ctk-fabulatori-konspiratori-a-zmateni-zakonodarci
https://drive.google.com/open?id=1OVDnUJ74dMQlA90Cka1Lk2xgq-Txruue
https://drive.google.com/open?id=1eR3T1cMzlCyDzaNyhFAj9iCYhrnffX-F
https://cz.sputniknews.com/nazory/2019062810236460-muzeum-komunismu-komunismu-snad-nikoli-rudych-praktik-aneb-hon-na-michala-semina/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11030967025-newsroom-ct24/219411058170024/video/704566
http://pravdive.eu/news/125809/prohlaseni-akce-d-o-s-t-na-podporu-michala-semina-praha-18-6-2019


● Veřejné nadávání tradicionalistickým katolíkům do antisemitů, 
konzervativnilisty.cz/Jan Cholínský, 27. 6. odkaz 

● Semín v Duelu: Demonstranti na Václaváku jsou jen bučící stádo, týden.cz, 
20.6., odkaz, pořad: odkaz 

● Semín: ČT objektivitu či vyváženost již ani nepředstírá, tyden.cz, 25.6., odkaz 
 

 
Pro platformu Svobodu médiím zpracoval Tomáš Urban a Oldřich Vágner  

http://konzervativnilisty.cz/index.php/texty/civilisace-a-spolenost/2166-verejne-nadavani-tradicionalistickym-katolikum-do-antisemitu
https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/semin-v-duelu-demonstranti-na-vaclavaku-jsou-jen-bucici-stado_525341.html
https://www.barrandov.tv/video/157140-duel-jaromira-soukupa-20-6-2019
https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/semin-ct-objektivitu-ci-vyvazenost-jiz-ani-nepredstira_525683.html
https://svobodumediim.cz/

