Prezidentské volby: Lži versus Fakta
O prezidentských kandidátech koluje celá řada mýtů, fám a pomluv. Jak se v nich zorientovat?
A čemu rozhodně nevěřit? Přinášíme souhrn těch nejzásadnějších lží spolu se stručným ověřením.
Více ke každému tématu naleznete na webu www.popravde.cz.

vyvracíme dezinformace o eu:
EURO HNED! NE, TO DRAHOŠ NECHCE.
Není pravda, že: Jiří Drahoš chce přijmout euro hned
a bezpodmínečně.
Fakta: Jiří Drahoš se naopak vyjádřil, že bychom měli euro
příjmout, až to pro nás bude výhodné. Podle něj není důvod
spěchat. Drahoš rovněž řekl, že prezident není ten, kdo má tlačit
na přijetí eura, sám by se snažil pouze o zahájení debaty o euru.
Euro by však netlačil proti vůli většiny. Vstup do eurozóny podle
něj potrvá ještě nějakou dobu a zřejmě se tak nestane ve funkčním
období následujícího prezidenta.

SPIKLENEC DRAHOŠ? NE, TO NENÍ.
Není pravda, že: Jiří Drahoš založil Římský klub.
Zprávy dezinformačních webů tvrdí, že za Římským klubem je
třeba hledat mezinárodní spiknutí iluminátů a je součástí plánu na
Nový světový řád. To je samo o sobě mnohokrát vyvrácný nesmysl.
Fakta: Drahošovo jméno se v souvislosti s touto organizací
objevilo naposledy v roce 2008. Paradoxní je, že zakládajícím
členem byl Miloš Zeman.

DRAHOŠ DO ČESKA POZVE CIZÍ VOJSKA?
NE, TO NEODPOVÍDÁ PRAVDĚ
Není pravda, že: Jiří Drahoš po republice rozmístí
posádky zahraničních vojsk
Fakta: O bezpečnosti ČR je Jiří Drahoš říká, že: „musíme být
ochotni věnovat dostatečné prostředky na vlastní obranu. Kladu
důraz na posílení naší odolnosti vůči krizovým situacím

Co můžete udělat vy?
• Vytiskněte si tento list a rozšiřte ho ve svém okolí.
• Diskutujte s ostatními.
• Burcujte ostatní k aktivitě nejen skrze FB příspěvky,
ale soukromými zprávami, emaily a hlavně osobně!
• Nahlašujte nově vzniklé lži a desinformace
na náš email lzi@popravde.cz.
• Nabídněte svůj čas, energii, schopnosti a kontakty
dobrovolnickým, organizovaným skupinám.
• Nebojte se. A přijďte k volbám.

REFERENDUM O EU NIKDY!
NE, TO DRAHOŠ NEŘÍKÁ.
Není pravda, že: Jiří Drahoš by lidem odepřel
referendum o vystoupení z EU
Fakta: Jiří Drahoš uvádí: „Jsem velmi opatrný, pokud jde o
případné referendum o vystoupení z EU. Zároveň ovšem musím
jasně prohlásit, že pokud by parlament přijal zákon o referendu o
vystoupení z EU, jako prezident bych dodržel ústavu a referendum
vypsal. Ústavou totiž nepohrdám, a pokud bych ji z jakéhokoliv
důvodu nebyl schopen dodržet, logickým krokem by byla
rezignace. To by ostatně mělo pro výkon prezidentské služby platit
vždy, ať už je hlavou státu kdokoliv.“

DRAHOŠ SE ZAPRODAL MERKELOVÉ?
NIKOLIV, NENÍ TO TAK.
Není pravda, že: Jiří Drahoš je napojen na Angelu
Merkelovou a je proto vítač.
Fakta: Jiří Drahoš se s Angelou Merkelovou setkal v roce
2013. Jednalo se ovšem o kongres chemiků, nikoliv o politické
jednání. Je totiž málo známo, že Angela Merkelová kromě
političky je i výbornou vědkyní v chemickém průmyslu a působila
v Československé akademii věd. Samotná fotka pak pochází z 5.
listopadu 2013 z chemického sympozia, které pořádala Akademie
věd ČR, v době, kdy byl Jiří Drahoš jejím předsedou.

i manipulacím zvenčí i uvnitř. Chci připravenou armádu.
Podporuji aktivní, nikoliv pouze pasivní bezpečnostní politiku.“
Jiří Drahoš zároveň uvádí, že trvá na účinné kontrole vnějších
hranic EU, což není konzistentní s výrokem o migrantech.

O nás
• Jsme dobrovolná občanská inciativa, které záleží na
pravdě. Proto poukazujeme na dezinformace a manipulace
před druhým kolem volby prezidenta ČR. Falešné zprávy
prověřujeme a s odůvodněním publikujeme na webu
www.popravde.cz.
• Nepatříme k žádné instituci a nejsme žádnou institucí
podporován a nejsme nijak propojeni s oficiálním týmem
Jiřího Drahoše. Pracujeme dobrovolně a bez nároků na
odměny

www.popravde.cz

