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Informace k aktivitě č. 1 
 
Článek č. 1 

Aeronet.cz je portál, který sám o sobě uvádí, že je „nezávislý zpravodajský portál, 
připravovaný českými a slovenskými krajany žijícími v Holandsku, Rusku a v USA“. 

Z veřejně dostupných zdrojů ovšem nelze ověřit vlastnickou strukturu portálu.  
Server vydávající „necenzurovaný“ portál Aeronet.cz si pod názvem AE News 
(neboli American European News) zaregistroval jakýsi Lukas Brian Ross, uvádějící 
svou domovskou adresu v městečku Athens v americké Georgii, ovšem IP adresa 
je registrována pro změnu v Bratislavě. Sama společnost AE News uvádí jako své 
sídlo adresu v budově nacházející se jen několik set metrů od letiště v nizozemském 
Eindhovenu, což v souvislosti se zpravodajským serverem zní krajně podezřele. 

Příspěvky jsou podepsány výhradně zkratkami či „pseudonymy“ (Pozorovatelka) 
a líčí mezinárodní události (především dění na Ukrajině) z nepokrytě ruského 
pohledu. 

 

Článek č. 2 

Blesk je nejčtenější český deník, který poprvé vyšel v roce 1992. Jeho vydavatelem 
je Czech News Center a.s. Od roku 2002 je Blesk nejprodávanějším a nejčtenějším 
celostátním deníkem v České republice. 

Jde o barevný bulvární deník, zaměřený na aktuální zpravodajství, zajímavosti 
a senzace z ČR i ze světa. Textové zprávy jsou doplněny obvykle velkoformátovými 
fotografiemi. Typickým znakem deníku, jakož i jiných bulvárních novin, jsou 
palcové titulky, často obracející se k hlavním protagonistům či osobám, o nichž 
články pojednávají, např. „Moniko, to je strašidelné!“ atd. 
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Článek č. 3 

EUPortál je vlastnicky i obsahově navázán na server parlamentnilisty.cz.  Jde 
o úspěšný projekt, co se týče počtu čtenářů, provozovaný oficiálně firmou Our 
Media, a.s., a reprezentovaný šéfredaktorem Janem Holoubkem. Autoři projektu 
se netají tím, že jejich cílem je při nejmenších nákladech dosáhnout nejvyšší 
čtenosti s použitím palcových a kontroverzních titulků a výběrem témat, která jsou 
mnohdy kontroverzní. „Konflikt většinou stavíme tak, že na otvíráky dáváme 
názory proti sobě. To znamená, že jeden říká extrémní názor, druhý říká jiný 
extrémní názor. A to je vlastně podstata projektu, že vyvoláváme diskusi a chceme, 
aby lidé z politických profilů reagovali, aby čtenáři reagovali, takže jsme 
i provokativní,“ říká Michal Voráček, jeden z akcionářů.  Portál dává značný 
prostor poměrně extrémním názorům, a to jak zprava, tak zleva.  

	


