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Index tweetu Datum Autor Text Klíčová slova Referenční objekt Existenční hrozba Politizace

17 Thu Dec 17 07:14:46 +0000 2015 1PavelSvoboda RT @Europarl_EN: What can EU do to improve #HumanRights worldwide? @CDPreda answers your questions https://t.co/9KXgPvrgkJ https://t.co/wkm… ['eu'] x x

52 Thu Dec 10 20:33:49 +0000 2015 1PavelSvoboda Jsem naivni, kdyz verim, ze Schengen byl suspendovan jen docasne? Jaky bude jeho dalsi osud? Zas fronty na hranicich? ['schengen'] x x

91 Fri Dec 04 17:48:16 +0000 2015 1PavelSvoboda Svycarsko neni v EU a imunita funguje tak, ze organ CLENSKEHO statu pozada parlament o zbaveni imunity vysetrovaneho. 1/2 ['eu'] x x

103 Thu Dec 03 18:13:32 +0000 2015 1PavelSvoboda RT @euroskop: Je Angela Merkelová odepsaná? https://t.co/xNHTGpD35x #rozhovor @RoFreudenstein @PragueSummit. ['merkelová'] x x

114 Thu Dec 03 14:09:04 +0000 2015 1PavelSvoboda Dnes zvu na tuto akci: Ethics and Religion: What/s the EU Got to Do with It? | Martens Centre https://t.co/SpzXJVW4zQ ['eu'] x x

122 Thu Dec 03 10:17:58 +0000 2015 1PavelSvoboda Islám a evropská identita. Blog. A to jsem dnes podepsal Adventní výzvu... Prostě nemohu jinak, než to říci: https://t.co/JSAppTF2Jz ['islám'] evropská identita (viz url) islám

189 Mon Nov 23 15:06:36 +0000 2015 1PavelSvoboda Euroskop.cz - Rozhovory - Je správné, že EU chce označovat zboží ze židovských osad? https://t.co/1MzlJW8ksn #euroskop ['eu'] x x

301 Tue Nov 17 13:09:32 +0000 2015 1PavelSvoboda Tomio Okamura zpívá hymnu místo Marty Kubišové, Konvička se Zemanem zakazují vstup studentům na Albertov. Ministry of silly walks. ['konvička', 'okamura'] x x

345 Sat Nov 14 11:09:45 +0000 2015 1PavelSvoboda RT @AlexandrMitrofa: @DavidMickal Jako cenu bude RF chtít konec liberální demokracie a svůj díl Evropy. ['liberální'] x x

364 Sat Nov 14 07:42:06 +0000 2015 1PavelSvoboda RT @onneumann: Šéf České televize Dvořák obvinil Babiše, že jeho média na zakázku skandalizují reportéra Bártka https://t.co/RhTSFGKpGA ['média'] x x

377 Sat Nov 14 07:02:30 +0000 2015 1PavelSvoboda RT @PetrMoses: @robert_agh nikoli. Peníze nestačí, když chybí sjednocující myšlenka. Evropa umřela u Verdunu, na Soči, v Osvětimi, Katyni. ['peníze'] x x politizace

407 Mon Nov 09 21:07:03 +0000 2015 1PavelSvoboda RT @HalliwellShayna: In #EU Migration event, @1PavelSvoboda quotes Pres of Slovakia: /If EU can/t cope w/ less refugees than Lebanon, we ha… ['eu'] x x

415 Mon Nov 09 12:11:15 +0000 2015 1PavelSvoboda RT @astroehlein: 400,000 Syrian refugee kids in Turkey out of school - Yet another reason parents flee to EU https://t.co/Zc1Cc5Iur8 https:… ['eu'] x x politizace

429 Fri Nov 06 12:44:37 +0000 2015 1PavelSvoboda Dnes ještě Smithsonian Institution a @WorldBank (Civil justice and EU neighbouring countries). ['eu'] x x

516 Fri Oct 23 07:36:21 +0000 2015 1PavelSvoboda @jfvmarek Směrnice je krátká a stanovuje jen kdy a jak se posune čas, aby to bylo v EU všude stejně. Ale nenařizuje jeho posouvání. ['eu'] x x

549 Tue Oct 20 16:17:46 +0000 2015 1PavelSvoboda @JanPetrus_ @Simindr @michalsnobr Naopak. Už je to synonymum pro blouznivé liberální přizdis....ství. A nadávka. Ke škodě původního významu. ['liberální'] x x

553 Tue Oct 20 14:43:40 +0000 2015 1PavelSvoboda RT @EP_ThinkTank: Copyright intensive industries contribute +/-€554.66bn to EU economy https://t.co/5Apoe8UKhy @1PavelSvoboda @Ansip_EU #Di… ['eu'] x x

566 Mon Oct 19 12:15:12 +0000 2015 1PavelSvoboda RT @EP_ThinkTank: Review of the EU #copyright framework: European Implementation Assessment http://t.co/5Apoe8UKhy ['eu'] x x

570 Mon Oct 19 08:09:39 +0000 2015 1PavelSvoboda @UrsusLuin @EurActiv EU vznikla na obchodních dohodách. Obchod otevírá dveře politikům a politickým dohodám. ['eu'] x x

572 Mon Oct 19 08:00:48 +0000 2015 1PavelSvoboda Zítra přijde do parlamentu na mé pozvání generál Pavel. Bude mít přednášku pro europoslance o vztahu EU a NATO a o bezpečnosti Evropy. ['eu'] x x

576 Mon Oct 19 05:27:46 +0000 2015 1PavelSvoboda RT @EurActiv: EU in danger unless Bulgaria joins Schengen, says Sofia - Bulgaria cannot check if incoming refugees are registere... http://… ['eu'] EU migrace, kriminalita, terorismus

604 Wed Oct 14 07:28:33 +0000 2015 1PavelSvoboda RT @euobs: #Frontex said 710,000 people were detected crossing into the EU first nine months in 2015, but numbers likely wronghttps://t.co… ['eu'] x x

628 Fri Oct 09 16:41:16 +0000 2015 1PavelSvoboda RT @RutheniaRus: Paradox: EU says Russian aggression in Syria making it harder to prolong the EU sanctions.http://t.co/lYltHlv7FK ['eu'] x x

685 Tue Oct 06 16:24:21 +0000 2015 1PavelSvoboda EU copyright reform: Revisiting the principle of territoriality http://t.co/71DgjbOj1k prostřednictvím @EP_ThinkTank ['eu'] x x

692 Tue Oct 06 12:35:36 +0000 2015 1PavelSvoboda @TomZdechovsky Tohle normálně nikdy nedělám. Hned jak se uvidíme, tak to proberem. Už do toho média tahat nebudu. ['média'] x x

699 Tue Oct 06 09:53:48 +0000 2015 1PavelSvoboda The EU plans to introduce real road testing in the next few years, but for now carmakers only have to meet lab test. http://t.co/OG0SBweDYW ['eu'] x x

707 Mon Oct 05 19:35:48 +0000 2015 1PavelSvoboda @janpmartinek Dubravka Ugresic: Kultura lži. Staré, ale velmi aktuální. ['kultura'] x x

735 Mon Oct 05 07:07:55 +0000 2015 1PavelSvoboda Tak tento týden další plénum. Přijede paní Merkelová a pan Hollande. Bude se probírat VW a já mám v agendě přeshraniční právní spory. ['merkelová'] x x

753 Fri Oct 02 10:37:53 +0000 2015 1PavelSvoboda RT @Ansip_EU: Good news to see @EUCouncil commitment to end #roaming charges in EU #telecoms #EP #eu2015lv #DigitalSingleMarket https://t.c… ['eu'] x x

755 Fri Oct 02 09:47:16 +0000 2015 1PavelSvoboda Organizuji pro europoslance přednášku generála Pavla na téma ROLE NATO a EU - MOŽNOSTI VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE. 20.10.2015, BXL. ['eu'] x x

768 Thu Oct 01 13:12:18 +0000 2015 1PavelSvoboda RT @PACE_News: Ludmilla Alexeeva, Vaclav Havel Human Rights Prizewinner, at 88 still speaking strongly on human rights in Russia... http://… ['havel'] x x

847 Sat Sep 26 08:05:27 +0000 2015 1PavelSvoboda Pochopil jsem, oč Klausovi jde. Vystoupíme z EU a Bude líp. Zas někomu jinýmu. My se z toho nikdy nevyhrabeme. ['eu'] x x

856 Fri Sep 25 14:24:12 +0000 2015 1PavelSvoboda RT @TydenikDotyk: Komentář: Co čeká (staro)novou řeckou vládu? Odepsání části dluhu výměnou za ochranu hranic EU před uprchlíky? http://t.c… ['eu'] EU migrace

878 Wed Sep 23 18:52:07 +0000 2015 1PavelSvoboda RT @FT: Brussels seeks more control of EU borders http://t.co/SuApvoqFIY ['eu'] EU (viz url) migrace

880 Wed Sep 23 17:46:06 +0000 2015 1PavelSvoboda RT @jilm: Proč raději @svobodni nedemonstrují za esenciální liberální hodnotu: svobodu pohybu? https://t.co/Nu316JfQpr ['liberální'] x x

903 Tue Sep 22 16:21:57 +0000 2015 1PavelSvoboda @BohumilVostal Ano, bez Polska je V4 mrtvá. ['v4'] V4 vystoupení Polska z V4

1075 Fri Sep 11 06:05:25 +0000 2015 1PavelSvoboda RT @pavelvond: EU musí jasně říct, že na #azyl nemá právo každý. Dokud to neudělá, bude se uprchlická krize prohlubovat: Petr Gazdík,@STANC… ['eu'] x x politizace

1116 Wed Sep 09 14:37:41 +0000 2015 1PavelSvoboda 2/2 terorismus do kategorie /vyjednávání/ nepatří. Chceme, aby nejen Izrael uznal palestinský stát, ale i Palestinci existenci Izraele. ['terorismus'] x x

1118 Wed Sep 09 14:35:09 +0000 2015 1PavelSvoboda Řekl jsem: Role EU je role spravedlivého mediátora. Cíl je existence dvou států. Jsem rád, že se k řešení izraelský premier sám přihlásil. ['eu'] x x

1137 Wed Sep 09 12:31:49 +0000 2015 1PavelSvoboda 2/2 Schengen také obsahuje možnost  znovuzavést kontroly na vnitřní hranici, pokud jsou velmi vážné důvody. ['schengen'] x x politizace

1154 Wed Sep 09 08:29:33 +0000 2015 1PavelSvoboda JCJ. EU není v nejlepším stavu, musíme reformovat. Migrační agendu, azyly, energetiku, fiskální záležitosti. ['eu'] x x

1160 Wed Sep 09 08:14:28 +0000 2015 1PavelSvoboda JCJ: Británie má pravdu, když říká, že je EU příliš byrokratická. Jsme předávkováni legislativou. Britové by se na deregulaci měli podílet. ['eu'] x x

1171 Wed Sep 09 08:00:58 +0000 2015 1PavelSvoboda EU může být ráda, že je  Řecko partner a měl by jím zůstat. V jistých okamžicích jsme Řekům nedokázali ukázat respekt. ['eu'] x x

1179 Wed Sep 09 07:46:16 +0000 2015 1PavelSvoboda JCJ: Schengen nebude zrušen, dokud je tu tato Komise. ['schengen'] x x

1182 Wed Sep 09 07:42:43 +0000 2015 1PavelSvoboda JCJ: Kandidátské země EU nemohou ze své podstaty generovat uprchlíky. ['eu'] x x

1191 Wed Sep 09 07:29:27 +0000 2015 1PavelSvoboda JCJ:Poslední dobou se ukazuje na některé státy prstem, že nedělají dost. A ukazuje se i na Brusel a Komisi. Vinit ostatní je známka toho 1/2 ['brusel'] x x

1215 Tue Sep 08 17:54:41 +0000 2015 1PavelSvoboda RT @TydenikDotyk: Je logické, že EU v uprchlické krizi selhává. Co má dělat? http://t.co/mVfcTWcY5X @1PavelSvoboda http://t.co/Vl4mRvLyDs ['eu'] x x

1220 Tue Sep 08 15:52:34 +0000 2015 1PavelSvoboda EU začíná pracovat na dlouhodobé změně azylového systému. Všichni chápou, že kvóty jsou jen řešení ad hoc, které nemá budoucnost. ['eu'] x x

1221 Tue Sep 08 15:50:12 +0000 2015 1PavelSvoboda RT @Europarl_CS: Předseda Evropské komise Juncker 9. září diskutuje s poslanci EP o stavu EU → pusťte si naši upoutávku na #SOTEUhttps://t… ['eu'] x x

1240 Sun Sep 06 20:02:49 +0000 2015 1PavelSvoboda @ftarreg @MarosRoot Zákonitost ne, ale čekat jsme to mohli. EU dostala MAT. ['eu'] x x

1248 Sun Sep 06 07:08:08 +0000 2015 1PavelSvoboda @echo24cz Díky že to téma otvírate. Tady všichni myslí, že peníze z Bruselu budou pršet věčně a rozhazují jako šílení. ['peníze'] x x

1249 Sun Sep 06 07:06:36 +0000 2015 1PavelSvoboda RT @echo24cz: KOMENTÁŘ: A co rozpočet, až přestanou chodit peníze z Bruselu? http://t.co/hcm4BipCH9 via @echo24cz http://t.co/rpvtQmfaT2 ['peníze'] x x

1272 Fri Sep 04 05:44:27 +0000 2015 1PavelSvoboda RT @euobs: EU citizens fear repercussions  of #migrantcrisis, but life in Europe for migrants is far from rosy @EURightsAgency https://t.co… ['eu'] x x

1280 Thu Sep 03 17:16:02 +0000 2015 1PavelSvoboda Touha patřit do stáda. 90.léta: pravice proti levici. Dnes: sluníčkáři vs.náckové. Hlavně nemyslet, myšlení bolí. ['sluníčkáři'] x x

1286 Thu Sep 03 10:52:41 +0000 2015 1PavelSvoboda Česká xenofobie? Média a politici jsou v pasti politické korektnosti - Echo24.cz http://t.co/zaTIgtIHQf prostřednictvím @echo24cz ['média'] x x

1321 Mon Aug 31 12:28:02 +0000 2015 1PavelSvoboda RT @CZSecStateEU: Premiér @SlavekSobotka svolává v rámci #CZV4PRES mimořádný summit premiérů V4 k migraci. Více na @strakovka http://t.co/D… ['v4'] x x

1364 Fri Aug 28 16:48:13 +0000 2015 1PavelSvoboda @kudlacekjan Jenže vnější hranici si chtěly státy bránit samy. EU nemůže. ['eu'] x x

1374 Thu Aug 27 08:09:31 +0000 2015 1PavelSvoboda RT @eu_near: #WEBS15Vienna EU releases €1.5M in humanitarian funding to assist #refugees &amp; #migrants in WB: http://t.co/JAiDEDP4Kq http://t… ['eu'] x x

1376 Wed Aug 26 13:00:08 +0000 2015 1PavelSvoboda RT @pavelvond: Uprchlická krize patří k těm výzvám, které může EU zvládnout jen společnými silami: @DiePressecom/@CRoPlus,19:40 http://t.co… ['eu'] x x

1378 Tue Aug 25 07:29:42 +0000 2015 1PavelSvoboda Tak obávaná akce v Jihlavě s bulvarnim plakátem dopadla skvěle. IVČRN a Abbas se znemožnili a obecenstvo se projevilo rozumně. Gratulace! ['ivčrn'] x x

1411 Fri Aug 21 07:46:58 +0000 2015 1PavelSvoboda RT @pavelvond: Musíme se soustředit na ochranu vnější hranice EU a solidaritu mezi členskými státy, demontáž #Schengen-u nemá smysl:@1Pavel… ['eu'] x x

1438 Mon Aug 17 14:24:56 +0000 2015 1PavelSvoboda /@VladaFoltan: pro fanoušky IVČRN - když kanály stoupají ....http://t.co/G8ajYnTGid/ ['ivčrn'] x x

1471 Thu Aug 13 08:53:40 +0000 2015 1PavelSvoboda Právě jsem zjistil, že jsem v příčestí /strany a média by měli/ napsal mekké i . Jdu se chladit. ['média'] x x

1497 Sun Aug 09 11:50:27 +0000 2015 1PavelSvoboda @robert_agh Ateisté i křesťané musí společně hledat, co je pro ně nedotknutelné. Islám je s tím konfrontuje, má příliš tabu, my žádná. ['islám'] x x politizace

1499 Sun Aug 09 10:28:58 +0000 2015 1PavelSvoboda Největší škody  na naší sebeúctě nenapáchaly tanky v roce 68, ale peníze na prezidentskou kampaň. Poměr cena výkon se zlepšuje. ['peníze'] x x

1524 Thu Aug 06 06:44:56 +0000 2015 1PavelSvoboda RT @EP_ThinkTank: Get to grips with your EU funding &amp; make sure you know your #ESIF http://t.co/AdmkZvnypU from your #EFSI http://t.co/0JZJ… ['eu'] x x

1528 Wed Aug 05 11:03:43 +0000 2015 1PavelSvoboda RT @BohumilVostal: EK pro ČT: /EU na čínských oslavách konce války zastoupí ambasador EU v Pekingu. Členské země EU se dohodly na úrovni za… ['eu'] x x

1585 Mon Aug 03 08:50:24 +0000 2015 1PavelSvoboda KDU-ČSL - Senátor Hampl: EU není vytesaná do mramoru, změny ji mohou prospět http://t.co/ZyAq7guMLn ['eu'] x x

1647 Fri Jul 24 12:48:11 +0000 2015 1PavelSvoboda Během dvou tisíc let existence křesťanství pro svou víru zahynulo asi 70 mil. křesťanů, z toho asi 45 mil.ve 20.stol. http://t.co/5ZRlu3ONwp ['křesťanství'] křesťanství islám

1719 Mon Jul 20 15:19:27 +0000 2015 1PavelSvoboda RT @EP_ThinkTank: #USA &amp; #India big competitors to EU #film industry, how digitisation can help us compete http://t.co/Mj1jvoHiZ1 @DigitalA… ['eu'] x x

1782 Thu Jul 16 09:12:22 +0000 2015 1PavelSvoboda Až mi smíchy zaskočilo: Průvodce líného EU žurnalisty. Připomnnělo mi to aféru s FOP.http://t.co/jt6G28GU44 ['eu'] x x

1876 Thu Jul 09 07:52:11 +0000 2015 1PavelSvoboda RT @DigitalAgendaEU: /It/s time to decide: Will the EU find a way out of #copyright confusion?/ @PaulKlimpel http://t.co/lO6cFmBBOs #fixcop… ['eu'] x x

1927 Tue Jul 07 12:47:57 +0000 2015 1PavelSvoboda @AlexandrMitrofa Jestli je Okamura demokrat, tak já jsem apoštol multikulti. Šaría není součástí evropského práva, odkud jí chce vyhazovat? ['okamura'] x x politizace

1944 Sun Jul 05 19:30:12 +0000 2015 1PavelSvoboda The challenges of copyright in the EU http://t.co/EFuCgJ2pcy prostřednictvím @EP_ThinkTank ['eu'] x x

1974 Thu Jul 02 12:40:04 +0000 2015 1PavelSvoboda Nejsme takové bestie, jaké z nás Okamura dělá http://t.co/HoJWpxSlSb ['okamura'] x x politizace

1979 Thu Jul 02 07:46:51 +0000 2015 1PavelSvoboda RT @EP_ThinkTank: The challenges of #copyright in the EU http://t.co/XUZl7KOg48 @EP_Legal @1PavelSvoboda ['eu'] x x

1981 Wed Jul 01 20:35:56 +0000 2015 1PavelSvoboda RT @DemagogCZ: Dnes na Václaváku pořádali Okamura a Konvička demonstraci proti imigrantům a měli s sebou šibenice. Asi moc svítilo sluníčko… ['konvička', 'okamura'] x x politizace

1991 Wed Jul 01 11:31:26 +0000 2015 1PavelSvoboda @bzzzwa @RobertHlavaty @novinkycz  Mně už neudiví, že každý kdo umí mluvit, se touží vyjádřit. Přes média a TW to vysvětlit nelze. ['média'] x x

2014 Mon Jun 29 16:10:27 +0000 2015 1PavelSvoboda @next_ghost_cz @Simindr @067cz Na základě hoaxu že EU zakáže lidem fotit Karlův most. Čím větší hovadina, tím rychleji se šíří. ['eu'] x x

2065 Mon Jun 29 05:27:04 +0000 2015 1PavelSvoboda RT @Europarl_EN: Has the time come for an EU army? Should Europe rethink its collective security/defence policy? @EuroparlTV report  http:/… ['eu'] x x

2082 Fri Jun 26 10:15:24 +0000 2015 1PavelSvoboda RT @ManfredWeber: EU must stand closer together on foreign &amp; security policy. Ukraine crisis and IS terror are challenges for Europe as a w… ['eu'] EU urainská krize, IS terorismus

2134 Wed Jun 24 08:42:28 +0000 2015 1PavelSvoboda @britivnik To je. Už šestý den odpovídám tak na 150 mailů, které začínají: Co si to zas ten debilní Brusel vymyslel.... ['brusel'] x x

2148 Tue Jun 23 13:47:31 +0000 2015 1PavelSvoboda RT @CreativityW: EU founding father Schuman when asked what he/d have done differently: I/d start w Culture HT @1PavelSvoboda #cwevent http… ['eu'] x x

2207 Sat Jun 20 14:52:09 +0000 2015 1PavelSvoboda @cadil8 @MichalGill @HIbidem @PavelBelobradek Ostatně s mnoha jsem mluvil, vsichni se shodují ze o peníze nejde. ['peníze'] x x

2242 Thu Jun 18 13:10:44 +0000 2015 1PavelSvoboda RT @usembassysweden: The EU firmly calls for the release of Nadiya Savchenko http://t.co/xwdl28KIGd #FreeSavchenko ['eu'] x x

2264 Wed Jun 17 20:54:24 +0000 2015 1PavelSvoboda @EdaCZ Ergo - nejde o osoby, ale o díla. A ČR má zatím spolu s 11 státy EU úpravu typu: Všechno zdarma i pro komerční účely, což je OK. ['eu'] x x

2350 Wed Jun 10 10:42:17 +0000 2015 1PavelSvoboda EP právě přijal Landsbergisovu zprávu o vztahu EU  s Ruskem. Začíná nová éra. Konec hlášení. ['eu'] x x

2361 Tue Jun 09 19:18:29 +0000 2015 1PavelSvoboda RT @lidovky: Tranzit plynu přes Ukrajinu skončí, dodávky si zajistěte, vzkázal EU #Gazprom http://t.co/EgOuzYYC2v ['eu'] x x

2379 Tue Jun 09 08:31:24 +0000 2015 1PavelSvoboda Mluvím na plénu. Potvrzuji, že se z Minských dohod stal cár papíru. Landsbergisova zpráva nelže. EU by měla přitvrdit. ['eu'] x x

2426 Fri Jun 05 13:21:29 +0000 2015 1PavelSvoboda RT @rozanek: Za loňské výpadky leteckých radarů ve střední Evropě může zdroj rušení u Pardubic, tvrdí německá média http://t.co/v93czXorEw ['média'] x x

2440 Thu Jun 04 14:10:45 +0000 2015 1PavelSvoboda RT @EP_ThinkTank: €223.7m for EU prevention &amp; preparedness &amp; €144.6m for overseas disaster recovery http://t.co/T35XGCwa6y ['eu'] x x

2486 Mon Jun 01 07:05:00 +0000 2015 1PavelSvoboda Rusku agitprop to jede jednoduše. Jakákoliv minulá i současná invaze je boj protiv fašístam a basta fidli. ['invaze'] x x

2550 Mon May 25 10:20:48 +0000 2015 1PavelSvoboda @bara_vernerova @PavelBelobradek Ne, spletl jsem se. Komunisté, liberální křídlo. ['liberální'] x x

2558 Mon May 25 07:04:13 +0000 2015 1PavelSvoboda @bara_vernerova @PavelBelobradek @ZdenkZmiarka  Ne každá politická věta, ve které je slovo islám a multikulturalismus je populistická. ['islám'] x x politizace

2612 Wed May 20 06:07:04 +0000 2015 1PavelSvoboda RT @EP_ThinkTank: Limiting abusive /forum shopping/ for #insolvency proceedings in the EU http://t.co/I1tmO0AuWb @1PavelSvoboda ['eu'] x x

2618 Mon May 18 16:17:54 +0000 2015 1PavelSvoboda RT @FedericaMog: Decision just taken to establish the EU naval operation to disrupt the business model of smugglers and traffickers network… ['eu'] x x

2621 Mon May 18 10:46:26 +0000 2015 1PavelSvoboda Tak jsme mluvili se studenty  rusky - o tom, co je to EU a že státy EU spolu neválčí a proč tomu tak je. ['eu'] x x

2679 Wed May 06 13:56:10 +0000 2015 1PavelSvoboda Euroskop.cz - Instituce EU - Změna počtu soudců Evropského soudu vyvolala kontroverze https://t.co/73QtYc7Xon #euroskop ['eu'] x x

2686 Wed May 06 12:32:01 +0000 2015 1PavelSvoboda EU needs renewed consensus on intellectual property rights | The Parliament Magazine (@ParliMag) https://t.co/DJkjH38nRZ ['eu'] x x

2702 Mon May 04 17:17:33 +0000 2015 1PavelSvoboda Tak podle pana prezidenta bude EU brzy Rusko a Rusko EU. To zní jako zjevení Janovo. ['eu'] x x

2718 Wed Apr 29 16:10:14 +0000 2015 1PavelSvoboda RT @EP_ThinkTank: Heavy floods unemployment #corruption hamper #Bosnia &amp; #Herzegovina bid for EU Membership http://t.co/9ZatMukL1Z @ElmarBr… ['eu'] x x

2728 Sat Apr 25 07:20:22 +0000 2015 1PavelSvoboda RT @fulelo: In Leaked Letter, Steinmeier Urges EU To Ease Russian Concerns On Ukraine Deal http://t.co/RyZtNO9erX via @RFERL &amp; @A22523 ['eu'] x x

2748 Mon Apr 20 17:58:43 +0000 2015 1PavelSvoboda RT @Reuters: EU proposes doubling size of Mediterranean search and rescue operations after shipwreck: http://t.co/m11KCrvQWM http://t.co/G9… ['eu'] x x

2769 Tue Apr 14 19:02:12 +0000 2015 1PavelSvoboda @michalhans A ještě: Považuji za ohromující, jak si novináři dokáží poradit s dotazovanim účetních expertů lépe než česká justice. ['novináři'] x x

2784 Mon Apr 13 13:05:39 +0000 2015 1PavelSvoboda Média v éře Andreje Babiše | Z nového čísla - RESPEKT.CZ http://t.co/JHzlrPcdUQ prostřednictvím @RESPEKT_CZ ['média'] x x

2814 Fri Apr 10 13:19:03 +0000 2015 1PavelSvoboda RT @EP_ThinkTank: The impact of #fundamental rights in EU legal order, what did the Lisbon Treaty change? http://t.co/tnnUgyrUgb @EP_Legal … ['eu'] x x

2863 Wed Apr 01 12:24:17 +0000 2015 1PavelSvoboda Jsou hodnoty jen politický žvást? : https://t.co/MLW6GjU858 prostřednictvím @YouTube ['hodnoty'] x x politizace
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2875 Wed Apr 01 11:12:32 +0000 2015 AdamUsvit Ne že by to byla hezká ilustrační fotka :-) , ale jsem rád, že média informuji veřejnost o hrozbě prudkého... http://t.co/FNhMyAWdYR ['média'] x x
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2917 Thu Dec 17 21:29:29 +0000 2015 AndrejBabis Téma migrace,bezpečnost FR,reforma EU,volby ES.Rozdal jsem materiál MF Combating Vat fraud in the EU through use of reverse charge mechanism ['eu'] x x politizace

2918 Thu Dec 17 21:28:52 +0000 2015 AndrejBabis @ALDEParty summit s premiéry EU zemí, komisaři Bulc,Vestager,Jourová,Rivera, lídr Ciudadanos, šéf frakce Verhofstadt https://t.co/BglDQIrqR9 ['eu'] x x

2967 Sat Nov 21 07:52:02 +0000 2015 AndrejBabis To hlavní, co jsem řekl: Prodleva mezi slovy a činy je v EU obrovská. Navíc málo vnímá zájmy a názory menších zemí. https://t.co/8Tr2MtV5nm ['eu'] x x

2970 Thu Nov 19 12:57:33 +0000 2015 AndrejBabis Představil jsem naše další kroky vůči EU v boji za prosazení pilotního projektu reverse charge pro CZ. https://t.co/3dF2JNaxlv ['eu'] x x

3035 Thu Sep 24 11:15:50 +0000 2015 AndrejBabis Hotspoty pro registraci migrantů by měly být mimo EU na nejfrekventovanějších trasách: v Turecku, Libyi, Tunisku ['eu'] x x politizace

3036 Thu Sep 24 11:15:29 +0000 2015 AndrejBabis Summit EU rozhodl:IT,GRE zřídí hotspoty pro migranty -dvě nejhůř hospodařící země EU, které nezvládly chránit Schengen a registrovat běžence ['schengen', 'eu'] x x politizace

3045 Mon Sep 14 16:59:49 +0000 2015 AndrejBabis Na ochranu schengenské hranice mezi 2007-2020 je plánováno 4,63mld EUR. 2.251mld už se prý utratilo. Kde ty peníze jsou? Účinek nevidím. ['peníze'] x x politizace

3046 Mon Sep 14 16:59:23 +0000 2015 AndrejBabis Země EU se teď předhání, která víc ochrání své hranice. Proč nekoordinujeme společnou ochranu vnější hranice Schengenu? Kvůli tomu vznikl. ['eu'] x x politizace

3058 Tue Sep 01 16:47:38 +0000 2015 AndrejBabis Škola v Mnichovicích žádala o peníze mnoho let. Konečně ji mohli zrekonstruovat díky dotačnímu programu MF (24M kč). http://t.co/h2u0s1OqRQ ['peníze'] x x

3093 Mon Jul 06 13:21:34 +0000 2015 AndrejBabis Říjen 2011. Banky odpouští Řecku 100 mld EUR a záchranný fond EU jim nalije dalších 100 mld. Co říkali politici? http://t.co/sTOCZ9eYN4 ['eu'] x x

3095 Mon Jul 06 07:28:33 +0000 2015 AndrejBabis Už 2010 bylo jasné, že Řecko dluhy nesplatí. EU přesunula pohledávky soukr. věřitelů na daň. popl., kteří teď zaplatí část dluhu. ['eu'] x x

3190 Sat Apr 25 06:46:12 +0000 2015 AndrejBabis Pro ty, co nevědí: karusel je způsob, jak ukrást DPH. V celé EU to bylo v roce 2012 177mld E. Její rozpočet je 129mld E. ['eu'] x x

3222 Fri Apr 03 08:06:09 +0000 2015 AndrejBabis Soc.Francie: nezaměstnanost 10.3%, vláda se bojí vlny emigrantů, která v EU stoupla za rok o 250%. Z pobřeží Libye očekává dalších 0,5-1 M ['eu'] x x politizace
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3236 Tue Aug 25 14:14:09 +0000 2015 buriansedlcany Vystoupení senátora Jiřího Buriana na 11. zasedání pléna k tisku EU č. K014/10 - problematika vody http://t.co/gUg5Ky2bS5 ['eu'] x x
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3275 Sat Sep 26 18:22:29 +0000 2015 CernochUsvit Jsem šokován a rozhořčen tím, že si nelegální migranti v táboře ve Vyšních Lhotách vyráběli zbraně. Vzhledem k... http://t.co/i9kQoAErHr ['migranti'] bezpečnost migrace

3278 Wed Sep 23 11:15:29 +0000 2015 CernochUsvit Vláda dnes rozhodla o tom, že nepodá žalobu na EU kvůli protlačení povinných uprchlických kvót. Situaci výmluvně... http://t.co/nXXZbFHyAV ['eu'] x x politizace

3319 Fri Jul 24 09:00:35 +0000 2015 CernochUsvit Ani arabští muslimové nechtějí arabské muslimské běžence, proč je máme chtít my a páchat tak sebevraždu?Marocký... http://t.co/J03fFSOH7z ['muslimové'] bezpečnost islám, migrace

3372 Sun May 31 20:13:36 +0000 2015 CernochUsvit Agentura Frontex ma strezit vnejsi hranici EU pred ilegal. imigranty. Pokud je po zachyceni do EU vozi, misto aby... http://t.co/CLeahq6RS5 ['eu'] bezpečnost migrace

3394 Thu May 07 10:17:15 +0000 2015 CernochUsvit Kulaty stul, ktery jsme usporadali v tamci podvyboru pro EU fondy, o efektivnim vyuzivani evropskych penez -... http://t.co/z8SaS2exBH ['eu'] x x
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3837 Thu Nov 12 07:37:19 +0000 2015 CSSD RT @strakovka: Premiér @SlavekSobotka ve Vallettě:Je třeba zvýšit spolupráci EU a Afriky v návratové politice. https://t.co/0dwOEz06oo ['eu'] x x politizace

3847 Sat Oct 17 08:04:01 +0000 2015 CSSD RT @strakovka: Premiér Sobotka: Vítám dohodu zemí EU s Tureckem na řešení migrační krize #EUCO http://t.co/JQhlEa0knY http://t.co/hog6dib2Lv ['eu'] x x politizace

3867 Sun Aug 16 09:39:50 +0000 2015 CSSD RT @Europarl_CS: Přinášíme další tip na #LetníČtení: zkuste vítěze letošní Ceny EU za literaturu (EN) http://t.co/Sf0PEiMGXI #EUPL2015 http… ['eu'] x x

3925 Wed Jun 24 13:52:40 +0000 2015 CSSD RT @jhamacek: Projekt EU není příčinou současných problémů. Je naopak součástí řešení. Řekl jsem to v projevu před S&amp;D frakcí EP. http://t.… ['eu'] x x

3941 Tue Jun 23 20:39:16 +0000 2015 CSSD RT @CZSecStateEU: Prijemne setkani - a spousta dotazu na migraci, Recko, Britanii a vizi EU - v Klubu Jiriho Havla v Bruselu @CSSD http://t… ['eu'] x x

3944 Mon Jun 22 08:50:30 +0000 2015 CSSD RT @strakovka: Premiér B. Sobotka: Bankrot Řecka by poškodil celou EU a zhoršil uprchlickou krizi. http://t.co/OLwmgIoy3f ['eu'] x x politizace

3955 Sun Jun 21 10:25:34 +0000 2015 CSSD RT @strakovka: Premiéři V4 společně s francouzským prezidentem Hollandem jednají o energetice ekonomickém rozvoji i migrační krizi. http://… ['v4'] x x

3957 Sun Jun 21 10:20:04 +0000 2015 CSSD RT @ObranaTweetuje: Česká republika převzala předsednictví V4 na jednání velitelů ozbrojených sil http://t.co/ST9vvv2kNN http://t.co/Rrnn3G… ['v4'] x x

3962 Fri Jun 19 18:08:30 +0000 2015 CSSD RT @strakovka: Premiér Sobotka se v Bratislavě zúčastnil summitu V4 a bezpečnostní konference GLOBSEC. http://t.co/Rl7himi6lk http://t.co/u… ['v4'] x x

3988 Sun Jun 14 11:46:22 +0000 2015 CSSD RT @Milan_Chovanec: K ultimativnímu postoji Rakouska: kvóty mohou znamenat všemi státy EU podepsanou pozvánku pro další statisíce ekonomick… ['eu'] x x politizace

4008 Tue Jun 09 14:10:18 +0000 2015 CSSD RT @TheProgressives: S&amp;Ds are putting up a fight to make #TTIP a good deal for EU citizens. If it isn/t, it will be a clear NO from our sid… ['eu'] x x

4125 Thu May 14 17:00:42 +0000 2015 CSSD RT @ZaoralekL: S kolegy ministry na ceste na zasedani V4 v Bratislave stihneme debatu o uprchlickych kvotach i o hokeji CR-Finsko http://t.… ['v4'] x x

4131 Mon May 11 12:23:26 +0000 2015 CSSD RT @OlgaSehnalova: Dnes začínají v Kroměříži již desáté Evropské dny. Budou se věnovat předsednické zemi Rady EU Lotyšsku. Více na http://t… ['eu'] x x

4150 Tue May 05 16:21:44 +0000 2015 CSSD RT @strakovka: Premiér Sobotka jednal s eurokomisařkou Bieńkowskou o rozvoji vnitřního trhu EU http://t.co/TEXaC5DN0j ['eu'] x x

4178 Thu Apr 23 21:19:51 +0000 2015 CSSD RT @strakovka: Premiér Sobotka jednal společně s premiéry Slovenska a Bulharska s předsedou Komise Junckerem o dočerpání EU fondů http://t.… ['eu'] x x

4185 Tue Apr 21 16:22:57 +0000 2015 CSSD RT @pavelpoc: CEOs evropských energetických společností diskutují v EP energetickou strategii EU #energyunion http://t.co/2mGbeJ9DGd ['eu']
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4283 Wed Dec 02 06:59:23 +0000 2015 czKSCM Čím je dán pokles přicházejících uprchlíků, má Schengen budoucnost, straší nás politici? Na... https://t.co/f57IOY3tYZ ['schengen'] x x politizace

4284 Mon Nov 30 16:39:17 +0000 2015 czKSCM EU se dohodla s Tureckem na zastavení přilivu imigrantů. Komentář k výsledku summitu mezi EU a... https://t.co/ABvoHH0vBP ['eu'] x x politizace

4318 Fri Oct 09 16:36:02 +0000 2015 czKSCM O systému migračních kvót a ochraně vnější hranice EU hovořila pro ČRo Radiožurnál poslankyně... http://t.co/sHcA7d6QO6 ['eu'] x x politizace

4322 Wed Oct 07 14:47:04 +0000 2015 czKSCM Vojenské lodě EU zahájily ve Středozemním moři zátah na pašeráky uprchlíků. Toto rozhodnutí... http://t.co/fZCAUcBfpy ['eu'] x x

4345 Sat Aug 22 07:19:31 +0000 2015 czKSCM Sedmačtyřicet let uplynulo od invaze vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa, která... http://t.co/Q2Motys0R8 ['invaze'] x x politizace

4397 Wed Jul 01 05:45:38 +0000 2015 czKSCM Přidal(a) jsem do seznamu videí @YouTube video http://t.co/niP3wuYtWu 10 let v EU ['eu'] x x
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4433 Sun May 24 09:13:23 +0000 2015 DanielDherman 2.den sjezdu KDU začal připomínkou památky St.Broje a vystoupením místopředsedy KPV.Jsem rád,že kultura připomínání zde má své pevné místo. ['kultura'] x x
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4455 Wed Dec 30 20:13:01 +0000 2015 DolejsJiri RT @ceskenoviny_cz: Brusel zrušil kvůli teroristické hrozbě silvestrovský ohňostroj https://t.co/u5F0kho2iy ['brusel'] bezpečnost terorismus

4485 Mon Dec 28 00:27:35 +0000 2015 DolejsJiri Minimální mzda v EU je až 52 tisíc korun. V Česku zůstává pátá nejnižší, ukazuje nové porovnání https://t.co/CietAneF3w via @Aktualnecz ['eu'] x x

4512 Sun Dec 27 18:15:27 +0000 2015 DolejsJiri @outmediacz @JStredula @janca_xfanx o redukci zbrojního průmyslu se pokusil už Havel - míru to ale nepomohlo ['havel'] x x

4533 Sat Dec 26 14:15:41 +0000 2015 DolejsJiri Zeman - jsou migranti opravdu hlavně mladí a zdraví sociální turisti? https://t.co/jtealqrV7I via @sharethis ['migranti'] x x

4630 Fri Dec 18 18:18:16 +0000 2015 DolejsJiri Evropští pohraničníci  - spíš argument pro federalizaci EU https://t.co/1vTdByQvhe ['eu'] x x

4639 Fri Dec 18 14:22:23 +0000 2015 DolejsJiri Muslimové vyhlásili fatvu IS https://t.co/gUcdmF7juh via @svobodneforum ['muslimové'] x x

4659 Thu Dec 17 14:49:18 +0000 2015 DolejsJiri RT @ceskenoviny_cz: ČR podporuje nasazení pohraničníků do státu EU bez jeho souhlasu https://t.co/qBYzsTglXR ['eu'] hranice migrace

4672 Wed Dec 16 16:08:00 +0000 2015 DolejsJiri Islamoložka Zora Hesová: Muslimové a mýty o jejich integraci do evropské společnosti  https://t.co/AfwKf5UCyt ['muslimové'] x x

4677 Wed Dec 16 15:42:20 +0000 2015 DolejsJiri Ztráta Schengenu by posílila xenofoby, varuje Sobotka. Lídry EU vyzývá k jeho záchraně  https://t.co/OB5j4exChh ['eu'] x x

4678 Wed Dec 16 15:37:06 +0000 2015 DolejsJiri jak se hrají šachy : Kasparov tvrdí, že Zeman byl zvolen prezidentem za ruské peníze https://t.co/qJDDMhXON6 via @reflex_cz ['peníze'] x x

4696 Tue Dec 15 18:39:10 +0000 2015 DolejsJiri DIE LINKE: Die EU setzt auf Grenzschutz statt Menschenschutz https://t.co/AVQLJpZd7E ['eu'] x x

4749 Mon Dec 14 07:30:40 +0000 2015 DolejsJiri Štěpánek, Hampl litují prohry Le Penové - vrána k vráně  https://t.co/xBNDCjZYE2 ['hampl'] x x

4766 Sat Dec 12 20:59:35 +0000 2015 DolejsJiri @pawouczech @iDNEScz ve Švýcarsku byl samozřejmě Ransdorf ale vadilo, že média předjímala vinu ['média'] x x

4773 Sat Dec 12 16:52:51 +0000 2015 DolejsJiri @bara_vernerova noé tak porkok není jen líbivý - a zesvětovění civilizace má + i -. Ale je objektivní ['civilizace'] x x

4796 Fri Dec 11 14:30:51 +0000 2015 DolejsJiri @bara_vernerova zesvětovění civilizace (zatím, vesmír musí ještě počkat) je procesem objektivní evoluce, to není jen subjektivní inženýrství ['civilizace'] x x

4799 Fri Dec 11 07:00:26 +0000 2015 DolejsJiri @bara_vernerova civilizace není mašina nastavená na počátku velkým designérem - algoritmy tlupy opic byly jiné ['civilizace'] x x

4802 Thu Dec 10 19:26:41 +0000 2015 DolejsJiri Halík a Konvička https://t.co/wmNV7zWIIE ['konvička'] x x

4804 Thu Dec 10 19:20:09 +0000 2015 DolejsJiri @kucera02 globální civilizace vzniká s námi nebo bez nás ['civilizace'] x x

4842 Tue Dec 08 06:44:37 +0000 2015 DolejsJiri Kauza Ransdorf: Nacistické peníze ? https://t.co/2BiyTXqKjX via @hospodarky ['peníze'] x x

4863 Sun Dec 06 06:18:08 +0000 2015 DolejsJiri @PatriaCZ obojí ....záchytné kapacity mimo EU jsou taky potebné ['eu'] x x politizace

4873 Sat Dec 05 03:44:25 +0000 2015 DolejsJiri Dánové v referendu odmítli větší justiční spolupráci s EU https://t.co/mhrhfVCMMw ['eu'] x x

4981 Fri Nov 27 11:52:19 +0000 2015 DolejsJiri Spor mezi RF a Tureckem narůstá. Ruská média už začínají mluvit o válce. Turecko varuje před aktem ruské agrese  https://t.co/xUk3m3sKrZ ['média'] x x

5004 Thu Nov 26 11:43:58 +0000 2015 DolejsJiri Prezident a premiér se perou přes média - objednaný revanš za kritiku Albertova? https://t.co/IvJgSTC8k3 via @Aktualnecz ['média'] x x

5005 Thu Nov 26 11:39:39 +0000 2015 DolejsJiri Klaus: Konvička se dopouští tragické chyby, na pódium bych s ním nešel https://t.co/JFQHDHyDkQ via @iDNEScz ['konvička'] x x

5006 Thu Nov 26 11:36:04 +0000 2015 DolejsJiri Petr Hampl brání Martina Konvičku - inu akademici jsou různí https://t.co/wLIEaWb00A via @echo24cz ['hampl'] x x

5007 Thu Nov 26 11:30:59 +0000 2015 DolejsJiri RT @financninoviny: Reforma DPH v EU je podle slovenského ministra nevyhnutelná https://t.co/8lYvapFiYq ['eu'] x x

5027 Wed Nov 25 17:24:59 +0000 2015 DolejsJiri Merkelová jako Ježíš ? https://t.co/e9S5jyRQQF ['merkelová'] x x

5032 Wed Nov 25 11:17:57 +0000 2015 DolejsJiri Bude Konvička zametat chodníky? Za podněcování k nenávisti může dostat i alternativní trest  https://t.co/MXpQsaT04Q ['konvička'] x x

5068 Mon Nov 23 23:57:25 +0000 2015 DolejsJiri NPD a AfD - spojenci či konkurenti?  https://t.co/WxswnKUTLC ['afd'] x x

5074 Mon Nov 23 23:42:48 +0000 2015 DolejsJiri Yanis Varoufakis o neúčinnosti izolacionismu EU https://t.co/QKBmbGumc2 ['eu'] x x

5132 Sun Nov 22 14:45:06 +0000 2015 DolejsJiri Na Albertově jsou prý muslimové - no a ? https://t.co/s6jK3oe2Hm ['muslimové'] x x

5185 Thu Nov 19 16:50:20 +0000 2015 DolejsJiri @petrholy @echo24cz Pokud někdo řeší Řecko a jih (popř. Maďarsko) tak to neznamená že to tak bude, ani V4 jako celek ['v4']  x x

5186 Thu Nov 19 16:18:21 +0000 2015 DolejsJiri @petrholy @echo24cz jenže schengen nebude končit Německem - to by se někomu líbilo, tůdle ['schengen'] x x

5188 Thu Nov 19 16:14:50 +0000 2015 DolejsJiri J.Vyvadil - D. Jaroš a M. Konvička jedno jest https://t.co/wcakDX1zqP ['konvička'] x x

5197 Thu Nov 19 14:05:26 +0000 2015 DolejsJiri @petrholy @echo24cz svět je často divadlo, ale na 17. listopadu není extrémní Konvička akademicky reprezentativní ['konvička'] x x

5205 Thu Nov 19 06:27:52 +0000 2015 DolejsJiri Podle zástupců křesťanů, muslimů a židů terorismus nemá náboženství.  https://t.co/eEios1TzZI via @hospodarky ['terorismus'] x x

5234 Tue Nov 17 20:28:27 +0000 2015 DolejsJiri RT @MiaFarrow: A long, long way from Havel  https://t.co/Ty3eu4AVBr ['havel'] x x

5240 Tue Nov 17 14:49:17 +0000 2015 DolejsJiri @RadouchNews vidím to dost podobně - Konvička vedle hlavy státu na státní svátek je test co lidi vydrží ['konvička'] x x

5248 Tue Nov 17 08:42:25 +0000 2015 DolejsJiri NATO je důležitější, míní třetina Čechů. EU padá kvůli uprchlíkům  https://t.co/DEgyraODhA ['eu'] x x politizace

5256 Tue Nov 17 07:58:39 +0000 2015 DolejsJiri Umfrage: AfD erstmals drittstärkste Partei https://t.co/XJ2wdEskT2 ['afd'] x x

5265 Mon Nov 16 18:41:36 +0000 2015 DolejsJiri Na ČT24  :  Dolejš k reakci na terorismus a ochranu Evropy https://t.co/ji1bvY57fy ['terorismus'] x x politizace

5277 Mon Nov 16 12:50:05 +0000 2015 DolejsJiri Muslimové mají obavy z útoků, chtějí větší ostrahu mešity v Brně https://t.co/wNNu5UFKHa ['muslimové'] muslimové útok na mešitu

5298 Sun Nov 15 14:05:23 +0000 2015 DolejsJiri Za terorismus může Západ? A co s Asadem  při řešení Syrie ? https://t.co/XtqHTCLbBs ['terorismus'] x x politizace

5309 Sat Nov 14 20:19:18 +0000 2015 DolejsJiri terorismus je příčina a ne důsledek migrace  https://t.co/nGRS8oeUfU ['terorismus'] x x

5314 Sat Nov 14 16:47:13 +0000 2015 DolejsJiri Čeští muslimové tvrdě odsoudili teror v Paříži, útoky nemají oporu v islámu https://t.co/211Y0cI8Zn via @iDNEScz ['muslimové'] x x

5317 Sat Nov 14 15:45:44 +0000 2015 DolejsJiri @jansladek hrozí absurdní debata zda je islám jako nacismus a nebo zda jsou náckové ti co by muslimy posílali do lágrů a do planu ['islám'] x x

5318 Sat Nov 14 14:27:35 +0000 2015 DolejsJiri @tylsar vaše ironizování nezmění nic na faktu že muslimové jsou nezbytný spojenec proti terorismu IS ['muslimové'] x x

5327 Sat Nov 14 10:45:18 +0000 2015 DolejsJiri @RadouchNews @cnemo_cz myslím naopak že bez spolupráce s muslimy se terorismus džihádistů stejně nedá vyřešit - tohle není náboženská válka ['terorismus'] x x

5333 Fri Nov 13 16:09:16 +0000 2015 DolejsJiri Rébus regulované migrace a vylekaný Visegrád  https://t.co/uEjlyahIFb ['visegrád'] x x

5344 Thu Nov 12 14:16:24 +0000 2015 DolejsJiri německo : protiuprchlická AfD má preference 10%, ale prourpchlická Die Linke má 11% https://t.co/OLntBbRHeu ['afd'] x x

5345 Thu Nov 12 13:05:19 +0000 2015 DolejsJiri RT @Konecna_K: Pomoc zemím, odkud uprchlíci přicházejí, je cesta, jak krizi řešit. Jen ty peníze musí přijít do správných rukou.https://t.… ['peníze'] x x politizace

5353 Wed Nov 11 21:49:24 +0000 2015 DolejsJiri Špidla: Migrační krizi musí řešit EU - národní státy na to nedosáhnou https://t.co/Dd6mRBYxaI ['eu'] x x politizace

5371 Tue Nov 10 15:48:23 +0000 2015 DolejsJiri @AlexandrMitrofa @Jan_Majicek momentálně američané upřednostńují TPP - pacifický region (Čína, Japonsko, Korea, NAFTA, Austrálie). EU počká. ['eu'] x x

5386 Mon Nov 09 10:56:26 +0000 2015 DolejsJiri @pavelvond @croplus hermeticky uzavřený schengen je dost utopie - stačí se podívat kudy hranice vede ['schengen'] x x

5400 Mon Nov 09 09:58:44 +0000 2015 DolejsJiri Priti PEGIDA v Mnichově - náckově ani v ironii https://t.co/gF53mW8Ld4 ['pegida'] x x

5411 Sun Nov 08 18:59:08 +0000 2015 DolejsJiri RT @AteisteCR: Státy EU se v řešení migrační krize loudají. Brusel tlačí, aby byly aktivnější https://t.co/JBVPba1Dmk ['brusel', 'eu'] x x politizace

5423 Sat Nov 07 18:55:35 +0000 2015 DolejsJiri AfD sází na rasovou notu - to není nedorozumění  https://t.co/rHFvbZc7EF ['afd'] x x

5432 Fri Nov 06 15:08:48 +0000 2015 DolejsJiri Po Schapirovi nesmí na Hrad také komunista Ransdorf - divný pár. A co Konvička ?  https://t.co/CHM7WyWuK2 via @echo24cz ['konvička'] x x

5433 Fri Nov 06 15:04:38 +0000 2015 DolejsJiri Dávky i práci uprchlíkům jen v jedné zemi EU  To ale v schengenu nebude fungovat https://t.co/6RRhWXqM6L via @Blesk24 ['eu'] x x

5450 Thu Nov 05 08:16:46 +0000 2015 DolejsJiri Jiří Dolejš: Fašismus pod tenkou slupkou civilizace | via @DReferendum https://t.co/51IvKrGCNw ['civilizace'] lidská práva, menšiny, levice (viz url) fašismus, populismus

5463 Tue Nov 03 14:32:34 +0000 2015 DolejsJiri okopávaná Merkelová se nevzdává   https://t.co/VAqQquW4ik ['merkelová'] x x

5465 Tue Nov 03 12:48:26 +0000 2015 DolejsJiri Nenávist jako zabiják civilizace https://t.co/dkyspobpPe via @hospodarky ['civilizace'] demokracie, svoboda (viz url) nenávist

5470 Mon Nov 02 22:57:43 +0000 2015 DolejsJiri Jourová: ČR je v EU třetí nejhorší v rozdílu výdělků žen a mužů. Problém by ale byl za stejnou práci https://t.co/aTfWt30Wne via @echo24cz ['eu'] x x

5550 Tue Oct 27 18:10:09 +0000 2015 DolejsJiri V Rusku si 65% obyvatel myslí, že by EU měla poskytnout migrantům dočasný azyl https://t.co/gvvmrxEaJn ['eu'] x x

5581 Mon Oct 26 12:50:15 +0000 2015 DolejsJiri @utrack1 konzervativní pravicee překonala liberální - vzniká polská verze Orbána ? A co ČR ? ['liberální'] x x

5605 Sat Oct 24 11:55:54 +0000 2015 DolejsJiri posun v migrační politice EU  https://t.co/s1SOo2asgc ['eu'] x x

5699 Wed Oct 21 09:45:33 +0000 2015 DolejsJiri K.Hvížďala - Merkelová vers. Klaus https://t.co/w1JiMRy7SO ['merkelová'] x x

5707 Tue Oct 20 13:15:00 +0000 2015 DolejsJiri fašizace hnutí Pegida na postupu https://t.co/S0gpvT61Z7 ['pegida'] svoboda, demokracie (viz url) Pegida

5753 Sat Oct 17 19:25:19 +0000 2015 DolejsJiri Skotští nacionalisté podpoří kampaň za setrvání Británie v EU - ČeskéNoviny.cz http://t.co/3bMGfES3q2 ['eu'] x x

5800 Wed Oct 14 18:53:12 +0000 2015 DolejsJiri Migrantů v EU může být až o polovinu méně, Frontex některé započítal dvakrát http://t.co/iva47iFJex ['eu'] x x

5824 Tue Oct 13 02:02:59 +0000 2015 DolejsJiri Oprátky pro Merkelovou na akcích PEGIDA https://t.co/EMnGFBXshk ['pegida'] demokracie, svoboda, bezpečnost Pegida

5880 Fri Oct 09 10:19:51 +0000 2015 DolejsJiri Fico na Brusel dá žalobu i přes výhrůžky evropských socialistů http://t.co/Rl5pNb7UNi ['brusel'] x x politizace

5883 Fri Oct 09 08:33:41 +0000 2015 DolejsJiri Merkelová hájí pozice solidarity v těžké menšině  http://t.co/Fjq8JjZgLR ['merkelová'] x x

5897 Tue Oct 06 19:43:48 +0000 2015 DolejsJiri Mzdy versus HDP. Česko má v EU největší nepoměr mezi bohatstvím a mzdami  http://t.co/OdLnoYsCBo ['eu'] x x

5906 Tue Oct 06 16:39:26 +0000 2015 DolejsJiri @neviditelnypes trochu nesrovnatelné - Mnichov a migranti ['migranti'] x x

5935 Mon Oct 05 22:04:27 +0000 2015 DolejsJiri Do války za peníze ...takový je svět http://t.co/7sGAzbsUak ['peníze'] x x

5947 Mon Oct 05 09:59:38 +0000 2015 DolejsJiri Deutsche Bank - migranti zvýší v Německu spotřebu http://t.co/OrCCTOG1bp ['migranti'] x x

6008 Fri Oct 02 12:40:47 +0000 2015 DolejsJiri Krajní postoj AfD k německé připomínce konce války jako vítězství boje s nacismem  https://t.co/VUZ1HkwXxJ ['afd'] x x

6017 Thu Oct 01 16:24:50 +0000 2015 DolejsJiri ruští legální muslimové podporují  Putina v Sýrii https://t.co/mccd8Ffuub ['muslimové'] x x

6022 Thu Oct 01 15:17:31 +0000 2015 DolejsJiri V4 by mohla podle Orbána společně chránit své hranice - ona ještě V4 v migračních otázkách funguje? http://t.co/itq59h6rVX ['v4'] x x

6045 Thu Oct 01 02:43:13 +0000 2015 DolejsJiri RT @podporora: Mr. Konvička http://t.co/7OVA1MUrJ2 ['konvička'] x x politizace

6068 Wed Sep 30 06:18:26 +0000 2015 DolejsJiri Porážka Islámského státu v 10 bodech. Muslimové proti ISIS  http://t.co/82xyRNImkP ['muslimové'] x x

6088 Mon Sep 28 10:24:10 +0000 2015 DolejsJiri Umí EU čelit orbánizaci jinak než planým ohražováním ? http://t.co/SS4aA2pMhR ['eu'] x x

6136 Fri Sep 25 16:48:27 +0000 2015 DolejsJiri Donald Tusk: Polsko nezradilo V4 ale zachovalo se rozumně (http://t.co/tUQwpSoIwm) http://t.co/ZUMMLu5hmW ['v4'] x x politizace

6159 Thu Sep 24 21:40:27 +0000 2015 DolejsJiri Putin v Moskvě otevřel největší mešitu v Evropě. Apeloval na /pravé hodnoty islámu/ http://t.co/xBxBf7Fhp7 via @Aktualnecz ['hodnoty'] x x

6166 Thu Sep 24 19:54:29 +0000 2015 DolejsJiri @bara_vernerova dějiny křesťanství jsou plné mrtvol a starozákonný bůh je vzteklý a mstivý dědek, jsou proto křesťané zlí? ['křesťanství'] x x

6167 Thu Sep 24 19:28:04 +0000 2015 DolejsJiri @bara_vernerova pokud se umanutě usilujete dokázat že islám je špatné náboženství, aspoň používejte logiku - s tím nemáte zkušenost? ['islám'] x x

6170 Thu Sep 24 19:02:42 +0000 2015 DolejsJiri @bara_vernerova věřte si čemu chcete, ale ty závěry ... ani křesťanství není jen náboženství, no a ? ['křesťanství'] x x

6188 Wed Sep 23 14:19:56 +0000 2015 DolejsJiri Liberální elity jsou spoluzodpovědné za xenofobní krizi (Petr Gočev)http://t.co/bwEtauvm6s via @a2larm ['liberální'] x x

6194 Wed Sep 23 08:58:58 +0000 2015 DolejsJiri Zaorálek: ČR na sebe přijme závazky z dohody EU - tak bereme kvoty nebo ne ? http://t.co/O2AxL0pxH0 ['eu'] x x

6195 Wed Sep 23 08:55:36 +0000 2015 DolejsJiri @Jan_Majicek ...a na bázi dobrovolnosti (konsensu) - v tom punktu by měla být EU spíše konfederativní než unitární ['eu'] x x

6205 Tue Sep 22 21:56:02 +0000 2015 DolejsJiri Uprchlické kvóty jsou jen šidítko - přesně, ale nacionalisté teď budou rozpouštět EU http://t.co/siTYufOhP8 ['eu'] x x politizace

6213 Tue Sep 22 10:28:14 +0000 2015 DolejsJiri RT @E15news: Větrná energie pokryje do roku 2030 čtvrtinu poptávky v EU http://t.co/zsU6YPYRay ['eu'] x x

6232 Mon Sep 21 10:39:27 +0000 2015 DolejsJiri Kritika, nikoli úvaha - vědci vers. vědci v kauze migranti http://t.co/zfNjOvEP59 via @a2larm ['migranti'] x x

6271 Fri Sep 18 10:46:59 +0000 2015 DolejsJiri @Tomio_Okamura  spíš vyjde levněji řešit celou EU než zase parcelovat Evropu ['eu'] x x

6279 Thu Sep 17 20:39:23 +0000 2015 DolejsJiri Kiska a migranti http://t.co/hxRDhXZZwH ['migranti'] x x

6281 Thu Sep 17 20:34:08 +0000 2015 DolejsJiri Pro srovnání : Pokud v EU žije 20 milionů muslimů, jsou to 4% populace. Pokud je jich v RF také 20 milionů je to 15%. ['eu'] x x

6303 Wed Sep 16 19:50:56 +0000 2015 DolejsJiri @MarboStyle Jo, všichni jsme tak trochu migranti - i praotec Čech sem přivandroval ['migranti'] x x

6342 Tue Sep 15 19:32:17 +0000 2015 DolejsJiri Uprchlick� krize: Angela Merkelov� a kancl�� Werner Faymann ��daj� o mimo��dn� summit EU http://t.co/BDbKzanG1h ['eu'] x x

6350 Tue Sep 15 08:13:09 +0000 2015 DolejsJiri Konvička - kazatel nenávisti http://t.co/g5vPHuLV5O ['konvička'] x x

6360 Mon Sep 14 05:52:59 +0000 2015 DolejsJiri V. Klaus : Potulovat se po světě je falešné právo a Merkelová je šílená  http://t.co/WCuiksVOz7 ['merkelová'] x x

6369 Sat Sep 12 16:09:07 +0000 2015 DolejsJiri ivČRN a neonacisté http://t.co/s8gS1gNFOn ['ivčrn'] muslimové, migranti, demokracie, svoboda IvČRN a neonacisté

6371 Sat Sep 12 16:00:46 +0000 2015 DolejsJiri @AlexandrMitrofa @JelinekLu přesto nemyslím že Britanie proto vystoupí z NATO. ostatně pravicový Cameron řeší vystoupení z EU ['eu'] x x

6372 Sat Sep 12 15:59:19 +0000 2015 DolejsJiri no, ještě nevystupují ani z EU https://t.co/J35YLPvtZ2 ['eu'] x x

6373 Sat Sep 12 15:57:48 +0000 2015 DolejsJiri @echo24cz ...a Cameron zase pořádá referendum o vystoupení z EU ['eu'] x x

6414 Wed Sep 09 08:21:17 +0000 2015 DolejsJiri EU a uprchlická krize http://t.co/5AicMI5ghI ['eu'] x x politizace

6446 Fri Sep 04 18:05:52 +0000 2015 DolejsJiri Hygienik vyvrací prezidentovi obavy - migranti nejsou nákaza  http://t.co/pB0p8hCOOe ['migranti'] x x

6450 Fri Sep 04 17:19:51 +0000 2015 DolejsJiri Vzkaz českého premiéra - závěry pražské V4 http://t.co/icom8vMIE1 ['v4'] x x

6452 Fri Sep 04 16:03:55 +0000 2015 DolejsJiri Premiéři V4: Schengen zachovat, ostré Ne přerozdělování migrantů | Týden.cz: http://t.co/lwerDMwa17 ['schengen'] x x politizace

6454 Fri Sep 04 13:32:10 +0000 2015 DolejsJiri Zvítězí na pražské V4 kolektivní rozum a nebo přijde /orbánizace/? http://t.co/RsEJsgHUYA ['v4'] x x

6456 Fri Sep 04 11:31:34 +0000 2015 DolejsJiri K uprchlické krizi na V4 - jenom řeči lidi neuklidní http://t.co/UP4HTh5Axi ['v4'] x x politizace

6460 Thu Sep 03 16:53:40 +0000 2015 DolejsJiri myslím že ČR nehrozí ani tak migranti jako záchvat šílenství některých lidí ...tohle už je na chocholouška http://t.co/xQ4TGIrpKT ['migranti'] x x

6463 Thu Sep 03 12:59:11 +0000 2015 DolejsJiri /Sociolog/ Hampl jako hlasatel rasových teorií a nenávisti k cizincům http://t.co/IOF70KdqRK ['hampl'] x x

6475 Wed Sep 02 12:47:37 +0000 2015 DolejsJiri Česká média jsou zbytečně vyděšená | 2. 9. 2015 | Britské listy https://t.co/KnlvXGnO81 via @sharethis ['média'] x x

6476 Wed Sep 02 12:44:37 +0000 2015 DolejsJiri @mbartosm cynismus se šíří všeobecně - kalenda nebo kotrba. I konvička je VŠ pedagog ['konvička'] x x

6493 Mon Aug 31 13:16:31 +0000 2015 DolejsJiri @alexandrmitrofa no v RF řeší jen migraci občanů UA a asi to EU přejí. Ale s tím použitím NATO na Schongen nevím... ['eu'] x x

6500 Mon Aug 31 07:11:34 +0000 2015 DolejsJiri je postkomunistická část EU málo solidární ? http://t.co/RyHJbWHdth ['eu'] x x politizace

6556 Wed Aug 26 05:36:06 +0000 2015 DolejsJiri Paralely IvČRN a fašismu http://t.co/AfPO0Jn1O1 ['ivčrn'] muslimové, menšiny, demokracie, svoboda IVČRN a fašismus

6607 Sat Aug 22 17:07:59 +0000 2015 DolejsJiri @JosefLangmayer u EU bych mluvil spíš o federalizujici reformě - u NATO neblokovou alternativu bez preventivní agrese ['eu'] x x

6654 Thu Aug 20 12:43:50 +0000 2015 DolejsJiri @KareBorgSoucek skoro v cele EU ['eu'] x x

6857 Mon Aug 10 20:59:43 +0000 2015 DolejsJiri Fico a migranti http://t.co/9Zp91UfOO5 ['migranti'] bezpečnost terorismus, odlišná kultura

6883 Sat Aug 08 04:43:24 +0000 2015 DolejsJiri Je EU unie solidarity? http://t.co/vIoZvPMXhk ['eu'] x x

6896 Fri Aug 07 15:33:39 +0000 2015 DolejsJiri RT @iDNEScz: Fakta o imigrantech pletl Okamura pětkrát, Bublan jednou. @DemagogCZ zpracoval jejich vystoupení http://t.co/TIPtzW1CzP ['okamura'] x x

6948 Tue Aug 04 06:42:31 +0000 2015 DolejsJiri RT @echo24cz: Čím škodí Arabové v Teplicích? Vysedávají v parku do noci - Echo24.cz http://t.co/gr5goX6XC8 via @echo24cz http://t.co/Ie2Nxw… ['arabové'] x x

6952 Mon Aug 03 19:26:08 +0000 2015 DolejsJiri RT @CT24zive: #UdálostiKomentáře v 22hČeši mají v EU největší obavy z imigrantů: J.Eichler, P.ŠafrUdržování češtiny v zahraničí: M.Pravdo… ['eu'] x x politizace

6957 Mon Aug 03 09:46:29 +0000 2015 DolejsJiri Povedou migranti a ruská hrozba ke katastrofě? Rozhovor J. Dolejše pro PL http://t.co/vnX2optdgf ['migranti'] x x politizace

6959 Sun Aug 02 18:26:13 +0000 2015 DolejsJiri @jan_novak_idcz @DVTVcz Víra je jasná, mě šlo o právo na azyl a na humaní zacházení (od Zenevskych konvencí po narizeni EU z Dublinu) ['eu'] x x

7034 Thu Jul 30 15:42:19 +0000 2015 DolejsJiri Sadi Shanah: Jak se šíří nenávist: Případ Islám v ČR nechceme http://t.co/cyD01BUQje ['islám'] x x

7188 Fri Jul 24 06:56:36 +0000 2015 DolejsJiri USA chteji Britanii v EU via @Telegraph http://t.co/wJfuL2LCMu ['eu'] x x

7191 Fri Jul 24 06:29:10 +0000 2015 DolejsJiri Pražské divadlo Semafor je ve finanční krizi, chybí mu peníze na provoz | Divadlo http://t.co/EfSkGz3xz5 ['peníze'] x x

7232 Mon Jul 20 06:10:35 +0000 2015 DolejsJiri rozbít EU není radikální ale etxrémní, měnit ne bořit http://t.co/LS02a4LZO7 ['eu'] x x

7236 Sun Jul 19 14:41:34 +0000 2015 DolejsJiri @AnkitaMis to je s vámi pořád dokola - většina peněz je kreditní, no a ? ESM dostává peníze z veřejných financí států. tečka ['peníze'] x x

7238 Sun Jul 19 14:36:17 +0000 2015 DolejsJiri @AnkitaMis ale to je  nepochopení -  i kreditní peníze jsou nějak kryté, jsou součástí ekonomiky, ESM je tvořen zdroji daňových poplatníků ['peníze'] x x

7253 Sat Jul 18 06:47:43 +0000 2015 DolejsJiri Řecko dostane první peníze od EU už v pondělí. Ve stejný den se v zemi zvedne DPH http://t.co/pv6PuD6r4G via @hospodarky ['peníze', 'eu'] x x

7256 Fri Jul 17 21:01:02 +0000 2015 DolejsJiri @PetrMoses @ftarreg no a? život je změna neustále,v tom hlavním, tj. budování EU jako poltické a hospodářské unie se změna směru snad nekoná ['eu'] x x

7260 Thu Jul 16 16:46:49 +0000 2015 DolejsJiri @Rkubicko a když to obejdou jinudy ? nejsou to vyhozené peníze ? ['peníze'] x x politizace

7276 Wed Jul 15 10:02:23 +0000 2015 DolejsJiri Petr Robejšek a Pavel kohout - zvláštní kombinace. Svérázný konzervatině liberální think tank http://t.co/YBRU4l5Lcz ['liberální'] x x

7277 Wed Jul 15 06:28:00 +0000 2015 DolejsJiri @bara_vernerova @3Yggdrasil civilizace neosciluje kolem přirozenosti, ona vytváří sama sebe - nálepkovat to vše jako /inženýrství/  nejde ['civilizace'] x x

7284 Tue Jul 14 20:46:22 +0000 2015 DolejsJiri Babiš ustoupil - kraje dostanou zpět své peníze http://t.co/u416sBBNAc ['peníze'] x x

7305 Mon Jul 13 16:29:35 +0000 2015 DolejsJiri @3yggdrasil Míchat islám a islamismus neřkuli džihádismus je prostě nekompetentní. ['islám', 'islamismus'] x x

7307 Mon Jul 13 16:23:51 +0000 2015 DolejsJiri @ankitamis Každý divadlo pro své obecenstvo - Merkelová o tvrdosti k řekům, Tsipras o odpovědnosti řeckých oligarchů ['merkelová'] x x

7310 Mon Jul 13 10:26:04 +0000 2015 DolejsJiri Souhlas EU s návrhy Řecka - západ mluví o kapitulaci, Tsipas o biči na oligarchy http://t.co/EweQcmba8T ['eu'] x x

7404 Tue Jul 07 13:22:51 +0000 2015 DolejsJiri @1PavelSvoboda @jantvrdon @AlexandrMitrofa No a ? Preference Úsvitu cca 1% - a u občanů platí že: kritika EU ještě není o vystupování ['eu'] x x

7411 Tue Jul 07 07:51:43 +0000 2015 DolejsJiri RT @AMO_cz: Brusel hostí summit #EU-#Čína. Co si může Peking od setkání slibovat? #AMOexpert @AliceRezkova ve Studiu @CT24zive: https://t.c… ['brusel'] x x

7413 Tue Jul 07 07:49:09 +0000 2015 DolejsJiri Pozice EU ze mí k řecké krizi (NJ) : http://t.co/Qw13EML1Se ['eu'] x x

7420 Mon Jul 06 19:17:25 +0000 2015 DolejsJiri RT @Aktualnecz: #Řecko: ECB další peníze nepošle, řecké banky zůstanou zavřené. http://t.co/mlG2BPn3hV ['peníze'] x x

7436 Thu Jul 02 15:51:49 +0000 2015 DolejsJiri @vaclavmuller Také mám pocit že muslimové jsou takoví židé 21. století na kterých si to může někdo vyzkoušet ['muslimové'] x x

7455 Wed Jul 01 19:21:07 +0000 2015 DolejsJiri Opouští řecká média Tsiprase ? http://t.co/IlyF1GMqiC ['média'] x x

7480 Mon Jun 29 18:07:29 +0000 2015 DolejsJiri Dopis IvČRN - svým fundamentalismem spíše teroristy přilákají  http://t.co/qPe1pOahgu ['ivčrn'] x x

7481 Mon Jun 29 15:58:23 +0000 2015 DolejsJiri Kde pivečko koštuje správné peníze http://t.co/DDj9MWJYLI ['peníze'] x x

7485 Mon Jun 29 11:47:12 +0000 2015 DolejsJiri RT @Simindr: Muslimové jsou přece všichni stejní. Tak jak to, že jedni střílejí a druzí jim v tom brání? http://t.co/OiuxX7iUPk. ['muslimové'] x x

7516 Sun Jun 28 11:45:29 +0000 2015 DolejsJiri Terorismus IS : vina je mocenská politika, nikoliv náboženství http://t.co/zv62ixjVoo ['terorismus'] x x

7523 Sat Jun 27 19:29:45 +0000 2015 DolejsJiri @bara_vernerova @JosefLangmayer u nás doma raději budeme žertovat o odsunu každého kdo nesouhlasí s IvČRN http://t.co/R3BdHI8XsS ['ivčrn'] x x

7526 Sat Jun 27 17:10:15 +0000 2015 DolejsJiri @bara_vernerova a jak by vystoupení z EU řešilo migraci ? zvláště když sdílená unijní odpovědnost má být dobrovolná ['eu'] x x

7555 Thu Jun 25 07:35:26 +0000 2015 DolejsJiri Opatření EU k uprchlíkům - Unie nekompetence https://t.co/mjmeG5Vpa8 ['eu'] x x

7584 Tue Jun 23 07:45:46 +0000 2015 DolejsJiri EU : spravedlivější korporátní daně http://t.co/YbT4AmKjiU ['eu'] x x

7598 Mon Jun 22 16:17:40 +0000 2015 DolejsJiri @91_jakub Ano, i média přikládají pod kotel - nejen pojašení populisté ['média'] x x

7604 Mon Jun 22 07:20:06 +0000 2015 DolejsJiri @BlanikZ bohužel, bavíme se o dnešku : to je citace berlínských demonstrantů proti imigrační poltice EU ['eu'] x x politizace

7623 Sun Jun 21 07:58:09 +0000 2015 DolejsJiri RT @piratenewscz: Migranti a logický argument od @cynickaobluda http://t.co/xq1iJEFbE4 ['migranti'] x x

7639 Fri Jun 19 14:58:09 +0000 2015 DolejsJiri @Radek_Duchon Socialismus a la BAAS se nemusel líbit každému ale byl to poměrně bohatý sekulární stát a náboženské menšiny poměrně svobodné ['sekulární'] x x politizace

7647 Fri Jun 19 09:44:32 +0000 2015 DolejsJiri vzkaz všem co jim leží xenofilní sluníčkáři v žaludku http://t.co/eqacSkxsEH ['sluníčkáři'] x x

7660 Thu Jun 18 17:15:50 +0000 2015 DolejsJiri @JosefLangmayer @bara_vernerova mezinárodní společenství musí přispět k tomu aby se hlavní nápor zachytil ještě mimo území EU ['eu'] x x politizace

7661 Thu Jun 18 16:58:19 +0000 2015 DolejsJiri @JosefLangmayer @bara_vernerova milion lidí do EU nenarvete, navíc všichni chtějí do těch nebohatších cca pěti zemí. ['eu'] x x politizace

7690 Wed Jun 17 16:38:49 +0000 2015 DolejsJiri Okamurovo nové hnutí  chce ven z EU - vždyť je nikdo nedrží http://t.co/eqDo2Zpp0i ['eu'] x x

7719 Tue Jun 16 07:31:15 +0000 2015 DolejsJiri @BicanJ Ad hodnoty : určitě je rozdíl chtít bránit vlast před reálnou hrozbou a podílet se na sporných aktivitách v cizině ['hodnoty'] x x

7741 Sun Jun 14 17:22:30 +0000 2015 DolejsJiri RT @janklesla: Rada EU chce vyměnit konec roamingu za pravidla #netneutrality - zlobovaní ministři mění minulost za budoucnost :-(https://… ['eu'] x x

7771 Wed Jun 10 16:38:31 +0000 2015 DolejsJiri @JosefLangmayer @CT24zive Mně by trápilo kdyby se česká politika dělala za cizí peníze odkudkoliv. ['peníze'] x x

7804 Sun Jun 07 20:13:33 +0000 2015 DolejsJiri Zaráží že i dnes je pro někoho objevné že rasa ani víra není důvodem diskriminace http://t.co/WmBaHr3UMt ['rasa'] x x

7820 Sun Jun 07 10:28:18 +0000 2015 DolejsJiri brát vážně Konvičku a jeho IVČRN ? Proboha proč ? http://t.co/kI3O6PcHMk ['ivčrn'] x x

7830 Fri Jun 05 07:09:25 +0000 2015 DolejsJiri Trestné činy IVČRN ? http://t.co/b8xaEYa2Bf ['ivčrn'] x x

7926 Sun May 31 09:54:33 +0000 2015 DolejsJiri @kucera02 @mpetr43 Vstup zemí EU do RF je kravina, kterou nedomyslel ['eu'] x x

7931 Sun May 31 06:27:03 +0000 2015 DolejsJiri RT @ceskenoviny_cz: Rusko prý dalo EU seznam s nežádoucími osobami jako výraz důvěry http://t.co/ABbDSEcVSA ['eu'] x x

7933 Sat May 30 20:17:49 +0000 2015 DolejsJiri @MicSchnabel Samozřejmě, ale to nevylučuje liberální a nikoliv konzervativní názory ['liberální'] x x

7951 Sat May 30 09:45:52 +0000 2015 DolejsJiri @outmediacz @CzAlfano Pokud by říkali podobná svinstva tak právem -.schvalovat terorismus je neuvěřitelné. ['terorismus'] x x

7971 Sat May 30 07:38:22 +0000 2015 DolejsJiri @MicSchnabel česká SZ či LES aj. jsou samozřejmě trochu jinde (v EU existují i zelení roayalisté) ['eu'] x x

7983 Fri May 29 15:19:18 +0000 2015 DolejsJiri RT @iDNEScz: USA vyškrtly Kubu ze seznamu zemí podporujících terorismus a můžou s ní po 54 letech navázat diplomatické vztahy http://t.co/V… ['terorismus'] x x

8033 Wed May 27 13:20:32 +0000 2015 DolejsJiri Britská královna vstřícně k referendu o členství v EU - měl by to být konec roku 2017 http://t.co/grS6u2oi3I ['eu'] x x

8080 Fri May 22 21:08:45 +0000 2015 DolejsJiri Zeman už ustoupil od členství RF v EU k Východnímu partnerství. Ale ani to zatím zdá se není aktuální http://t.co/xLRqBD8Hjr ['eu'] x x

8100 Thu May 21 17:05:40 +0000 2015 DolejsJiri @MichaelRomancov @3Yggdrasil @Posledniskaut @JosefLangmayer Já si to o EU myslím také. Je ke krajnostem z Kyjeva z nějakého důvodu měkká... ['eu'] x x

8102 Thu May 21 16:59:40 +0000 2015 DolejsJiri @MichaelRomancov @3Yggdrasil @Posledniskaut @JosefLangmayer Jasný vzkaz ukrajinským náckům tedy Brusel nedal. Účel světí prostředky? ['brusel'] x x

8131 Tue May 19 14:31:25 +0000 2015 DolejsJiri Nikdo Landovi jeho exotické názory nebere, ale proč za peníze radnice ?http://t.co/GS9f9PJBXF ['peníze'] x x

8171 Sun May 17 15:52:02 +0000 2015 DolejsJiri Hlouček Pegida obklíčen ve Sttutgartu http://t.co/NY3kCKKSo5 ['pegida'] x x

8241 Mon May 11 14:03:08 +0000 2015 DolejsJiri Členství RF v EU - ztráta času to vůbec komentovat. Spíš jak dospět k pragmatické kooperaci ? http://t.co/objL05tx8n ['eu'] x x

8252 Sun May 10 16:08:54 +0000 2015 DolejsJiri Brémské volby - pokles křesel červenozelené koalice a vzestup jak Linke tak i AfD  http://t.co/3sfsi13Lwy ['afd'] x x

8253 Sun May 10 16:06:25 +0000 2015 DolejsJiri Kontakty PEGIDA na nacistické prostředí https://t.co/GjmaM04hdW ['pegida'] x x

8262 Sun May 10 14:17:41 +0000 2015 DolejsJiri @JosefLangmayer V EU přeci jsme, ale izolace vůči východu by byla dobrá k čemu ? ['eu'] x x

8301 Thu May 07 15:05:23 +0000 2015 DolejsJiri Jiří Dolejš: než blouznit o eurasijském obětí EU spíš myslet jak do multipolárního světa vrátit kooperativní vztahy http://t.co/HMdMRnUfqm ['eu'] x x

8305 Wed May 06 06:17:10 +0000 2015 DolejsJiri Splynutí EU s Ruskem  ? Víc škody než užitku... http://t.co/i5YmndealP ['eu'] x x

8313 Tue May 05 16:29:01 +0000 2015 DolejsJiri O absurditách a barierách aneb proč nemlže být RF členem EU http://t.co/3hXBQ791dl ['eu'] x x

8328 Mon May 04 14:45:48 +0000 2015 DolejsJiri Důvěra v EU opět roste http://t.co/BFeOgz6h2M ['eu'] x x

8402 Thu Apr 30 12:17:15 +0000 2015 DolejsJiri V zemi EU opět trest smrti : Maďarsko se chce vracet do minulosti http://t.co/x5DejZSgcH ['eu'] x x

8411 Wed Apr 29 18:07:31 +0000 2015 DolejsJiri @JosefLangmayer @kscmcz přizpůsobit se nerovným šancím by nebylo moudré - jak společné standardy tak arbitráže by neměly EU znevýhodnit ['eu'] x x

8417 Wed Apr 29 15:11:15 +0000 2015 DolejsJiri Peníze na oficielní média v RF https://t.co/iCA3Ob5oTo ['peníze', 'média'] x x

8488 Sat Apr 25 07:30:19 +0000 2015 DolejsJiri @piratenewscz Systém /politische Bildung/ známý i z Německa - na rozdíl od AB myslím, že to nejsou vyhozené peníze ['peníze'] x x

8545 Tue Apr 21 12:54:11 +0000 2015 DolejsJiri @AlexandrMitrofa @utrack1 Nu, argument že jde hodně o americké sankce za evropské peníze a které nakonec potěší Čínu není bez zajímavosti. ['peníze'] x x

8636 Mon Apr 13 19:25:36 +0000 2015 DolejsJiri @NEdanimCZ @N24 Partnerská Die Linke je jasně proti nenávisti šířené na PEGIDA - nejsou to žádní hrdinové ale xenofobové ['pegida'] x x

8675 Sun Apr 12 09:27:39 +0000 2015 DolejsJiri Proč média objevila informační válku až s aktivitami RF ? Tahle chytří jsou přeci jinde taky http://t.co/sqvn9FQCe4 ['média'] x x

8684 Sat Apr 11 15:49:08 +0000 2015 DolejsJiri Před návštěvou Babiše v USA tamní média komentují českého oligarchu http://t.co/s8apRZEdyI ['média'] x x

8701 Fri Apr 10 06:30:53 +0000 2015 DolejsJiri @tylsar @LudanekvTatrach Co začít zametáním na svém dvorku - takový stupid white man je spíš retarda než vrchol civilizace ['civilizace'] x x

8731 Wed Apr 08 05:47:13 +0000 2015 DolejsJiri Moskva pro  vybrané státy EU chce zrušit sankce, nabídnout levnější plyn a úvěry http://t.co/JHqBOwzUIA ['eu'] x x

8775 Sun Apr 05 09:34:27 +0000 2015 DolejsJiri @_JakubJanda @josefslerka @BedrichCerny Jsou i velmocí, které vede různé invaze a to i nad rámec mezinárodního práva. Nekritčnost = slepota ['invaze'] x x

8803 Fri Apr 03 17:16:19 +0000 2015 DolejsJiri UA : ani Brusel ani Moskva, hlavně mít pokoj  http://t.co/RRPjkvwouq ['brusel'] x x

8829 Thu Apr 02 15:29:31 +0000 2015 DolejsJiri @JosefLangmayer @beneslenka @cadil8 Jo, když nás vojensky kontroluje USA tak OK, když se brání EU sama tak je to byrokracie To fakt štimuje ['eu'] x x

8870 Wed Apr 01 19:31:16 +0000 2015 DolejsJiri @jakubhajek Tabu jako nevědomá, iracionální zápověda je svým způsobem atavismus. Civilizace reguluje vědomě ['civilizace'] x x
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8912 Wed Dec 02 17:29:21 +0000 2015 EvzenTosenovsky RT @ecrgroup: .@ZahradilJan and other MEPs meet #Vietnamese PM Nguyen Tan Dung after he signed a free trade agreement with the EU https://t… ['eu'] x x

8913 Wed Dec 02 16:41:44 +0000 2015 EvzenTosenovsky Další kotrmelec @strakovka - kde je solidarita s V4 a dalšími zeměmi střed. a vých.Evropy? #NordStream2 #CZV4PRES https://t.co/f6mmSdgxzp ['v4'] x x

8917 Mon Nov 30 11:02:01 +0000 2015 EvzenTosenovsky Za problémy našeho #ocelarství ale může i politika EU https://t.co/dggHZebNwY @AMOstrava #TrineckeZelezarny @VitkoviceCZ @SPD_CR @EUROFER_eu ['eu'] x x

8930 Thu Oct 29 12:28:10 +0000 2015 EvzenTosenovsky @ecrgroup v EP dále roste: s paní Macovei je pro reformu EU v naší 3. největší frakci již 75 poslanců ze 17 států https://t.co/X88xzDZdj2 ['eu'] x x

8933 Tue Oct 27 13:12:18 +0000 2015 EvzenTosenovsky Sice o 1 hlas, ale většina EP nezklamala a na #dieselgate reaguje pěkně po evropsku: na nový problém se vytvoří nový EU dohledový úřad.. ['eu'] x x

8949 Tue Sep 22 17:08:50 +0000 2015 EvzenTosenovsky RT @ecrgroup: NEWS: @TimKirkhopeMEP EU vote makes finding long-term solutions to the migrant &amp; refugee crisis more difficult http://t.co/AK… ['eu'] x x politizace

8951 Tue Sep 22 15:06:42 +0000 2015 EvzenTosenovsky /Trust/? Pokud PL uhne v otázce kvót, bude to jen další ilustrací, že naše vláda měla od předsedání V4 přehnaná očekávání #CZV4PRES #quotas ['v4'] x x politizace

8962 Wed Jul 15 13:19:27 +0000 2015 EvzenTosenovsky Další EU peníze z #CEF pro CZ projekty #Net4Gas a #ČEPS - propojení plynu a elektřiny http://t.co/ma6NcV6GIu https://t.co/suHffQYYeb ['peníze', 'eu'] x x

8963 Wed Jul 15 12:20:15 +0000 2015 EvzenTosenovsky Mezi prioritami #CZV4PRES by měl být silněji #TTIP. Pod spol. prohlášením europoslanců V4 ale není ČSSD http://t.co/K2HqL9HTzx @CZSecStateEU ['v4'] x x

8968 Fri Jul 03 13:36:55 +0000 2015 EvzenTosenovsky RT @Moedas: Presenting Scientific Advice Mechanism (SAM) to @EP_Technology. Science is at the heart of EU decision making process http://t.… ['eu'] x x

8971 Mon Jun 29 14:32:31 +0000 2015 EvzenTosenovsky Evropská komise @ZEK_Praha vyčlenila #CEF peníze na rychlejší železniční spojení z ČR do Německa - viz projekty http://t.co/TsROJLNtpy ['peníze'] x x

8977 Thu May 28 16:31:27 +0000 2015 EvzenTosenovsky Jednotný digitální trh #DSM : NE regulaci za každou cenu, úspěch EU ve zjednodušení podnikání, podpoře digit.dovedností a rychlého internetu ['eu'] x x

8982 Wed May 20 18:02:51 +0000 2015 EvzenTosenovsky Podpora UK kolegům - kampaň za EU síť pro hledání ztracených dětí @AmberAlertEU ČR již mezi 8 aktivně zapojenými :-) http://t.co/UQLn5Q4snv ['eu'] x x

8989 Tue Apr 28 15:39:45 +0000 2015 EvzenTosenovsky #ILUC EU for advanced #biofuels, Czech Rep. Gov. should revise subsidies for conventional biofuels @AndrejBabis/s Agrofert @ODScz ['eu'] x x

8991 Wed Apr 22 15:04:43 +0000 2015 EvzenTosenovsky RT @ODScz: Méně peněz na vědu a výzkum. Vláda radši peníze utratí za platy a další provozní výdaje. Jen letos je to 10,5 mld. http://t.co/J… ['peníze'] x x

8994 Wed Apr 15 12:17:47 +0000 2015 EvzenTosenovsky #Google case 1/ incredibly slow @EU_Commission 2/ the only EU member state with no Google dominant position is Czech Rep. @seznam_cz ['eu'] x x

8995 Tue Apr 14 11:48:04 +0000 2015 EvzenTosenovsky #EFSI ITRE: z CEF a H2020 se naštěstí brát nebude. Nelíbí se mi ale earmarking energ. účinnosti - ať rozhodnou investoři sami,kam dát peníze ['peníze'] x x
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9115 Fri Apr 17 11:39:59 +0000 2015 hasek_michal Diky Babisovym auditorum z MFCR nemuze podle ministryne Slechtove(ANO) CR zahajit cerpani novych fondu EU ve vysi 600mld.Kc.Andreji,dekujem. ['eu'] x x
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9236 Tue Apr 28 05:51:41 +0000 2015 HnykovaUsvit Kraji chybí peníze na zajištění sociálních služeb http://t.co/4xLgt7ZZZh ['peníze'] x x
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9267 Thu Oct 22 15:16:35 +0000 2015 HolikJSPD PROČ TÉMĚŘ VŠICHNI IMIGRANTI CHTĚJÍ DO NĚMECKA?/postřehy obyvatele Německa/.První věc, kterou Arabové v... https://t.co/am8mOb3u82 ['arabové'] x x politizace

9283 Sat Sep 12 09:17:17 +0000 2015 HolikJSPD Kultura národa se posuzuje podle čistoty toalet a také podle toho, jak se umí postarat o své seniory. I nejlepší... http://t.co/ollvHv5gSv ['kultura'] x x

9290 Sat Aug 29 07:50:46 +0000 2015 HolikJSPD Okamura v uprchlickém zařízení. Kvůli infekčním chorobám musel podepsat revers http://t.co/7X4iGXRMxr ['okamura'] zdraví infekční nemoci uprchlíků

9305 Wed Jun 10 08:23:53 +0000 2015 HolikJSPD Rád bych Vás pozval na slavnostní zahájení výstavy při příležitosti předsednictví Lotyšska v EU (viz.pozvánka). http://t.co/FQxdxtkNSs ['eu'] x x
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9339 Mon Nov 30 07:06:07 +0000 2015 honzabartosek Vypadá to, že pro EU je označování pomerančů přednější, než mírové rozhovory mezi Izraelem a Palestinci. https://t.co/EHE5zRelNx ['eu'] x x

9512 Sat May 09 13:20:15 +0000 2015 honzabartosek Jestli to dobře chápu, když média přinesou objektivní informaci o A.Babišovi, pak  je to neobjektivní.  http://t.co/X86N4BF7bV ['média'] x x
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3457 Wed Dec 16 16:22:51 +0000 2015 charanzova RT @ALDEgroup: Time to rebuild trust in our #car industry, in EU &amp;Member States/ ability to implement rules https://t.co/eGB6e5wkSp https:/… ['eu'] x x

3489 Sun Dec 06 10:31:58 +0000 2015 charanzova Today is a key day for the future of #venezuela and Europe is closely watching. /Truth and love will overcome lies and hatred/ Vaclav Havel ['havel'] x x

3490 Sun Dec 06 10:29:44 +0000 2015 charanzova Hoy día clave para futuro de #venezuela , Europa está mirando de cerca./La verdad y amor se impondrán a las mentiras y al odio/ Vaclav Havel ['havel'] x x

3504 Tue Dec 01 08:11:44 +0000 2015 charanzova EU dala na vědu a výzkum 283 mld. €, Česko 83 mld. Kč. Rezervy máme hlavně v aplikovaném výzkumu, ale lepšíme se! https://t.co/gxoUceTZfb ['eu'] x x

3531 Wed Nov 11 11:09:45 +0000 2015 charanzova RT @Alliance4TTIP: Exports from the EU support 886,000 jobs in the Czech Republic #TradeWorks #Trade4all https://t.co/uo3mp2Apax https://t.… ['eu'] x x

3553 Fri Oct 16 16:48:21 +0000 2015 charanzova RT @ALDEgroup: Register NOW for a debate on EU #Trade Policy @MarietjeSchaake @charanzova @MalmstromEU http://t.co/kzOQNzEP34 http://t.co/m… ['eu'] x x

3554 Fri Oct 16 15:46:49 +0000 2015 charanzova EU Chief Negotiator Ignacio Garcia Bercero confirms there is no link between #VWscandal and #TTIP  http://t.co/5b0c3s2dhV @EUTradeInsights ['eu'] x x

3568 Sat Oct 10 09:48:25 +0000 2015 charanzova RT @lidovky: Terorismus v Ankaře. Dva výbuchy před mírovým pochodem zabily nejméně 30 lidí http://t.co/22y6gCnrQe http://t.co/PWnmNSWjQj ['terorismus'] x x politizace

3620 Fri Sep 11 07:01:52 +0000 2015 charanzova #LiberenALeopoldo /La esperanza es un sentimiento de que la vida y el trabajo tienen sentido...a pesar de las circunstancias/ Vaclav Havel ['havel'] x x

3673 Wed Jul 08 12:20:39 +0000 2015 charanzova @MalmstromEU given green light from EP to negotiate a #smartTTIP. Now is the time for the EU to press it/s offensive interests #TTIP ['eu'] x x

3685 Wed Jul 01 16:44:32 +0000 2015 charanzova 1/2 Heard @MartinSchulz is jeopardising #CETA over #ISDS. Big mistake. I support #CETA, it is would bring important benefits to EU citizens ['eu'] x x

3686 Wed Jul 01 08:39:05 +0000 2015 charanzova RT @Parlimag: Council must remove handbrake on EU vehicle registration reform, says @ALDEgroup/s @charanzova http://t.co/R4HTLsogpR ['eu'] x x

3691 Sat Jun 27 09:27:58 +0000 2015 charanzova This is exactly why we need a new and stronger EU trade policy. Trade is good for Europe   http://t.co/8fAA5BJQWN ['eu'] x x

3694 Thu Jun 25 07:57:09 +0000 2015 charanzova According to EU law, China is not a market economy. We must now think of ways to fill WTO legal gap #discussMESchina http://t.co/biEV8OpNQi ['eu'] x x

3696 Wed Jun 24 13:10:06 +0000 2015 charanzova ČR opět a stále bez generálního ředitele aneb zalostna personální politika obsazování Čechů v EU pokračuje. http://t.co/NdcEoWAVhS ['eu'] x x

3721 Fri Jun 12 07:07:13 +0000 2015 charanzova RT @MalmstromEU: Today EU Mexican summit with @JunckerEU @eucopresident @FedericaMog and Mexican president @EPN. Agenda: Climate change, tr… ['eu'] x x

3723 Thu Jun 11 16:07:43 +0000 2015 charanzova The #DSM needs EU wide competition &amp; that competition must be fair. Glad we have @vestager on our side @aldegroup http://t.co/iUHxBQ4nyg ['eu'] x x

3737 Tue Jun 09 16:28:24 +0000 2015 charanzova RT @ALDEgroup: EU has a responsibility to create a competitive labour market @Mdlabajova - read more via https://t.co/PfKv6D9pXj http://t.c… ['eu'] x x

3760 Fri May 22 07:22:35 +0000 2015 charanzova RT @KonventEU: Začíná kulatý stůl o transatlantickém partnerství mezi EU a USA. #NarodniKonventEU http://t.co/Fvt2aVcmzT ['eu'] x x

3780 Thu May 07 14:06:10 +0000 2015 charanzova Met today with Cuban @14ymedio, Nicaraguan Center for Human Rights &amp; @people_in_need. Civil society in Latin America needs more EU support ['eu'] x x

3793 Tue Apr 28 17:45:24 +0000 2015 charanzova RT @EurActiv_CZ: Komentář @charanzova pro @EurActiv: The EU must condemn rights abuses in Venezuela http://t.co/2MBLDDDBuu ['eu'] x x

3794 Tue Apr 28 09:59:21 +0000 2015 charanzova RT @ALDEgroup: Do you also think digital by default? Join us for a #digital single market #DSM that will make EU nr. 1 #innovator http://t.… ['eu'] x x

3810 Mon Apr 20 15:23:38 +0000 2015 charanzova RT @CRoPlus: Co si o smlouvě #TTIP mezi EU a USA myslí analytik P. Buršík z @iure_cz a europoslankyně @charanzova? http://t.co/IodTu5ixVO ['eu'] x x

3815 Wed Apr 15 09:33:08 +0000 2015 charanzova Maduro threatens sanctions against Spain. Where is our long-awaited EU response? #EUactionnow #venezuela    http://t.co/y6sD8RHi7F ['eu'] x x
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9608 Wed Dec 30 01:46:28 +0000 2015 ivcrn Ten džihád začíná být docela otravný, nezdá se vám? Jsou to takové drobnosti - tuhle nemůžeme rozsvítit strom na... https://t.co/NCbJa45cMh ['džihád'] x x

9612 Tue Dec 29 09:52:11 +0000 2015 ivcrn Brusel – Belgická policie zatkla dvě osoby, které podezřívá z přípravy útoků ve jménu radikální organizace... https://t.co/OU1xetILUw ['brusel'] x x politizace

9617 Mon Dec 28 12:36:35 +0000 2015 ivcrn Islám jako správná totalita řeší každou drobnost od utírání zadku po zakrývání hrnců poklicemi na noc... ale na... https://t.co/qrXYKxush2 ['islám'] x x

9636 Wed Dec 23 11:45:07 +0000 2015 ivcrn EXPLOZE VE ŠVÉDSKU: Muslimové s námi sice neslaví, nemají dokonce ani povolené křesťanům popřát hezké svátky, ale... https://t.co/YrApKT8Yl1 ['muslimové'] x x

9637 Wed Dec 23 06:32:22 +0000 2015 ivcrn Hrdinní muslimové opět ve Francii zachránili mnoho životů.Nechali se chytit před činem...První věta vychází z... https://t.co/4EzRAf6GPW ['muslimové'] x x politizace

9648 Fri Dec 18 12:28:26 +0000 2015 ivcrn Psi a vztah Civilizace k nim je věčné téma muslimů (a to včetně našich konvertitek).Ano, milióny obyvatel ČR... https://t.co/CiUXIIFB7k ['civilizace'] x x

9649 Fri Dec 18 12:27:07 +0000 2015 ivcrn Psi a vztah Civilizace k nim je věčné téma muslimů (a to včetně našich konvertitek).Ano, milióny obyvatel ČR... https://t.co/ElbQMbRrip ['civilizace'] x x

9653 Thu Dec 17 09:59:03 +0000 2015 ivcrn Naše logo je mezinárodně srozumitelný názor. Islám v České republice nechceme! Samolepky si můžete vytisknout... https://t.co/O2Z0v9TfV3 ['islám'] x x

9670 Sun Dec 13 11:55:28 +0000 2015 ivcrn Velká gratulace Martinu Konvičkovi za obhájení pozice ve vedení a předsednictví BPI a také novému oficiálnímu... https://t.co/3NTZah3yOf ['bpi'] x x

9675 Fri Dec 11 21:33:14 +0000 2015 ivcrn Vážně islám nemůže předhodit médiím někoho méně profláklého? Další info:... https://t.co/Is2zSRnOgq ['islám'] x x

9682 Thu Dec 10 07:15:19 +0000 2015 ivcrn Halal friendly turisti se samozřejmě hodí, peníze nesmrdí... https://t.co/XYS5N6TIkX ['peníze'] x x

9733 Wed Dec 02 16:50:04 +0000 2015 ivcrn Omluva čtenářům - IVČRN News | Zpravodajství https://t.co/YwaGnuMAzW ['ivčrn'] x x

9773 Wed Nov 25 01:26:23 +0000 2015 ivcrn Anglie. I noví muslimové čekali v Anglii méně muslimů...... https://t.co/6jnk3icGSQ ['muslimové'] x x politizace

9775 Tue Nov 24 14:17:20 +0000 2015 ivcrn Diskuse se zajímavými hosty: Petr Hampl a Marian Kechlibar osobně :-) . Chrudim, pátek v 17:30.... https://t.co/gn7pKFklFl ['hampl'] x x

9778 Tue Nov 24 07:34:32 +0000 2015 ivcrn @jan_vrobel @MiaFarrow správně, totalitní ideologie jako je nacismus, komunismus nebo islám budou vždy poraženy. ['islám'] x x politizace

9800 Sat Nov 21 09:00:05 +0000 2015 ivcrn Myslíte, že nedělní muslimové narození ve Francii, kteří ještě v sobotu pili s holkama na diskotéce rum s colou,... https://t.co/5k2Gq384e3 ['muslimové'] x x

9832 Wed Nov 18 12:30:02 +0000 2015 ivcrn Republikánské státy USA odmítají přijímat syrské uprchlíky. I když naše média informovala o SEDMI státech, ve... https://t.co/nkMyma67Vl ['média'] x x politizace

9841 Tue Nov 17 15:03:30 +0000 2015 ivcrn VIDEO proslovu prezidenta Miloše Zemana na Albertově, kde vystoupil také Martin Konvička a další postavy z Bloku... https://t.co/Jw4ZQVjmHJ ['konvička'] x x politizace

9842 Tue Nov 17 14:44:31 +0000 2015 ivcrn K tisícům lidí dnes na Albertově promluvil prezident Miloš Zeman, Martin Konvička a další. https://t.co/cm8WsW1CAa ['konvička'] x x politizace

9845 Tue Nov 17 08:59:03 +0000 2015 ivcrn Islám je Tvoje VOLBA a tím pádem i Tvoje ODPOVĚDNOST, muslime.Autor: Tomáš Houška https://t.co/wS8HLSJFcv ['islám'] x x

9868 Fri Nov 13 19:00:04 +0000 2015 ivcrn REPORT Z AKCE: naši aktivisté z IVČRN Pardubice na sluníčkové přednášce! Napište nám, co děláte vy?Včera... https://t.co/7d2uHV2gu3 ['ivčrn'] x x

9875 Thu Nov 12 17:20:16 +0000 2015 ivcrn Nechcete islám v ČR? Dejte si na profilovou fotku naši placku.... https://t.co/2RSBnBtLHK ['islám'] x x

9888 Mon Nov 09 21:38:27 +0000 2015 ivcrn PEGIDA dnes hlásí plný Theaterplatz. Odhadovaná kapacita náměstí je kolem 30 000 lidí. https://t.co/TdSqx5AAgI ['pegida'] x x politizace

9902 Sun Nov 08 22:18:19 +0000 2015 ivcrn Krásné shrnutí dnešní akce Pegidy, BPI a ÚNK... https://t.co/nMHVTzX1va ['bpi'] x x politizace

9909 Sat Nov 07 16:58:08 +0000 2015 ivcrn Muslimové z ISIS zavírají civilisty do železných klecí a rozmisťují je ke strategickým cílům jako živé štíty. Na... https://t.co/jJnHotzCoH ['muslimové'] civilisté ISIL

9915 Fri Nov 06 18:00:04 +0000 2015 ivcrn Znamý právník se ptá, IVČRN odpovidá :)Je to v koránu (tedy podle muslimů neměnném a dokonalém proslovyu... https://t.co/XGY0iK3wQc ['ivčrn'] x x

9917 Fri Nov 06 13:57:05 +0000 2015 ivcrn Doc. Konvička opět trefně o bloudicím a nešťastném subinci genderově pro-islámském.Osa Norské fondy, FSS,... https://t.co/kgme9XlXAM ['konvička'] x x

9918 Fri Nov 06 13:50:31 +0000 2015 ivcrn Doc. Konvička opět trefně o bloudicím a nešťastném subinci genderově pro-islámském.Osa Norské fondy, FSS,... https://t.co/74NN8bHzqD ['konvička'] x x

9921 Fri Nov 06 01:06:34 +0000 2015 ivcrn Evropská komise už to odpískala a mlží, že invaze je ok, že budeme bohatí. I kdyby to všichni byli inženýři, tak... https://t.co/oFrNolfiqe ['invaze'] Evropa invaze muslimů

9929 Wed Nov 04 06:10:11 +0000 2015 ivcrn Na iDNES už snad z té proislámské propagandy zešíleli. Označit odstranění hvězd EU na ceduli s Polskem za... https://t.co/hEeWwlqoUQ ['eu'] x x

9930 Tue Nov 03 23:16:38 +0000 2015 ivcrn https://t.co/e3BYtjZBFc Bude i Pegida a zástupci antiislámských hnutí z dalších zemí.... https://t.co/6GfkZTvKUE ['pegida'] x x politizace

9931 Tue Nov 03 21:20:37 +0000 2015 ivcrn Mnozí asi pamatujete takové ty otrapy s kamerou, jak se objevovali na IvČRN akcích, že dělají studentský film, či... https://t.co/Nk8P9I4iNd ['ivčrn'] x x

9934 Tue Nov 03 09:20:53 +0000 2015 ivcrn Že muslimové o islámu programově lžou, to už víme. Zajímavé to je, když občas řeknou pravdu:  /Muhammad Ajíd... https://t.co/QTuA3oLgcn ['muslimové'] x x

9938 Mon Nov 02 13:13:21 +0000 2015 ivcrn IVČRN hledá grafiky, kreslíře, malíře, umělce. Chcete vytvářet grafiky o islámu, které osloví až stovky tisíc... https://t.co/M74R1qiujz ['ivčrn'] x x

9945 Sun Nov 01 06:39:35 +0000 2015 ivcrn 16. ledna 2015 byla první velká demonstrace u Pražského hradu. Martin Konvička zde přednesl památnou řeč... https://t.co/cSv8k7t5w6 ['konvička'] x x

9957 Fri Oct 30 09:51:04 +0000 2015 ivcrn @_JakubJanda není úplně super, že s tím EU nic nedělá a saudský režim podporuje, stejně jako islám. ['eu'] x x

9960 Thu Oct 29 12:29:49 +0000 2015 ivcrn Brusel - Evropský parlamentDnes dostal od EU jménem prezidenta EU parlamentu Martina Schulze Sacharovovu cenu.... https://t.co/XLZMEFOxtA ['brusel', 'eu'] x x

9963 Wed Oct 28 22:13:14 +0000 2015 ivcrn Vážení, média se chytila při směšné lži. Téměř všechny online deníky informují o 300 účastnících dnešní (28. 10.... https://t.co/P3MQRIUMWm ['média'] x x

9970 Wed Oct 28 01:04:31 +0000 2015 ivcrn V islámském státu přišli na to, jak plnit dva úkoly své ideologie jedinou akcí. Islám od svého vzniku skrze své... https://t.co/RRrk36io8T ['islám'] x x

9975 Tue Oct 27 10:56:21 +0000 2015 ivcrn Česká televize ZNOVU střihla sploečnou tiskovku Úsvitu a BPI na čt24 (z programu /záhadně zmizeli/ Martin... https://t.co/Sw5BdUIb7Q ['bpi'] x x

9978 Tue Oct 27 09:46:08 +0000 2015 ivcrn Turci napadli kurdy v Tokiu, existuje nějaké místo kde muslimové neváhají násilnosti? Minule tam zničili sochy Budhy https://t.co/duIDOly6JM ['muslimové'] bezpečí muslimové

9986 Mon Oct 26 11:28:47 +0000 2015 ivcrn @patcondell Švédská novinářka natáčela reportáž o kamenování v no-go zóně, za půl hod měla dost materiálu, muslimové po ní házeli kameny. ['muslimové'] bezpečí muslimové

10037 Mon Oct 19 22:13:06 +0000 2015 ivcrn Na dnešní demonstraci PEGIDA  v Drážďanech bylo přibližně 20 000 podporovatelů a 20 000 odpůrců. Průběh... https://t.co/Ip2zysrTlv ['pegida'] x x

10054 Sat Oct 17 17:28:27 +0000 2015 ivcrn @FilipHorky S Dnešní akcí nemělo IVČRN nic společného. ['ivčrn'] x x

10060 Fri Oct 16 18:09:44 +0000 2015 ivcrn TÝDEN V KOSTCE: EU se upíná k nové naději na řešení imigrační krize. Na summitu se dohodla s Tureckem: zaplatí mu... http://t.co/419WSMxOW2 ['eu'] x x politizace

10070 Wed Oct 14 14:00:06 +0000 2015 ivcrn Pro připomenutí:Občanská iniciativa Islám v ČR nechceme již v srpnu 2014 (!) vyzvala Vládu k přijetí únosného... http://t.co/YGHb0BbyX4 ['islám'] x x

10077 Tue Oct 13 10:10:02 +0000 2015 ivcrn TŘEBÍČTak jako každý týden, uskuteční se i tento čtvrtek setkání tria Hampl - Konvička - Lidínský s občany,... http://t.co/aVlMXHYr2y ['konvička', 'hampl'] x x

10078 Tue Oct 13 08:31:30 +0000 2015 ivcrn TŘEBÍČ Tak jako každý týden, uskuteční se i tento čtvrtek setkání tria Hampl - Konvička - Lidínský s občany,... http://t.co/cbMqkN5HIr ['konvička', 'hampl'] x x

10080 Tue Oct 13 00:36:55 +0000 2015 ivcrn Co se to děje v Izraeli, že muslimové opět útočí, když byl tolik let skoro klid? 14. 9: Starší muž zemřel po... http://t.co/5RYsgSYGWM ['muslimové'] Izrael muslimové

10089 Sat Oct 10 21:59:17 +0000 2015 ivcrn Německo - Berlín. Protože média se snaží takovéto demonstrace bojkotovat, sdílíme video z dnešní demonstrace v... http://t.co/mRrZfktk3h ['média'] x x

10090 Sat Oct 10 21:41:44 +0000 2015 ivcrn Německo - Berlín. Protože média se snaží takovéto demonstrace bojkotovat, sdílíme vide z dnešní demonstrace v... http://t.co/P4QOCLAypY ['média'] x x

10092 Sat Oct 10 16:00:06 +0000 2015 ivcrn /Pražské štěkny/ propagují vymývání mozků na základkách. Další média dělají reklamu citově vydíracímu manuálu pro... http://t.co/6rXPLMza6K ['média'] x x

10109 Tue Oct 06 19:30:02 +0000 2015 ivcrn Už POZÍTŘÍ, tedy ve čtvrtek, setkání Konvička - Hampl - Lidínský v Teplicích. Místní přijďte, ostatní šiřte. http://t.co/t5Uhn4uI30 ['konvička', 'hampl'] x x

10111 Tue Oct 06 14:00:04 +0000 2015 ivcrn A co vy, už jste založili divizi nebo pracovní skupinu IVČRN ve vašem městě?Můžete pracovat také v utajení,... http://t.co/XfWJCPxPBO ['ivčrn'] x x

10112 Tue Oct 06 14:00:04 +0000 2015 ivcrn A co vy, už jste založili divizi nebo pracovní skupinu IVČRN ve vašem městě?Můžete pracovat také v utajení,... http://t.co/EAVjcfLfP8 ['ivčrn'] x x

10118 Mon Oct 05 23:06:57 +0000 2015 ivcrn @oldafojtik ano, bohužel západ již není garantem stability a symbolem síly,i proto islám získává na síle. ['islám'] x x

10129 Sat Oct 03 22:00:03 +0000 2015 ivcrn V Německu se děje ohledně islámské invaze spousta věcí. Německá i naše média informují minimálně. Jistě však... http://t.co/ouEVRwrFz0 ['invaze', 'média'] x x

10138 Fri Oct 02 19:04:47 +0000 2015 ivcrn @julmus dali se na cestu protože EU prestala platit na jídlo a ubytování.Před poslední vlnou EU omezila peněženka táborů na polovinu. ['eu'] x x politizace

10153 Wed Sep 30 21:38:38 +0000 2015 ivcrn Akce PEGIDA na českých hranicích - neděle, hraniční přechod Dolní Poustevna / Sebnitz, 15:00PEGIDA pořádá... http://t.co/mYeebKrB2X ['pegida'] x x

10161 Mon Sep 28 16:25:46 +0000 2015 ivcrn Tento čtvrtek pokračuje ROAD SHOW ve složení Hampl - Konvička - Lidínský, tentokrát v LITVÍNOVĚ a MOSTĚ.... http://t.co/xLREgEAb7g ['konvička', 'hampl'] x x

10165 Sun Sep 27 17:11:59 +0000 2015 ivcrn @julmus 2/3 imigrantů jsou ekonomičtí, 80 % imigrantů jsou muslimové a přibližně 70 % muži.Tak si to porovnejte třeba s židy za WWII ['muslimové'] x x politizace

10184 Tue Sep 22 23:50:04 +0000 2015 ivcrn Budeme chtít po vládě, aby vypsala referendum, nebo rozhodnutí EU o povinných kvótách nerespektovala, tak jako... http://t.co/sIngKuVWRg ['eu'] x x politizace

10192 Mon Sep 21 21:59:05 +0000 2015 ivcrn TŘINEC, dnes - kolportáž /protiislámských novin/. Zveme jimi na čtvrteční diskusi s triem Hampl - Lidinský -... http://t.co/poFgrMg0ea ['hampl'] x x

10195 Mon Sep 21 17:02:55 +0000 2015 ivcrn Drážďany - Každé pondělí pořádá německá PEGIDA demonstraci v Drážďanech, protože se počet účastníků zvyšuje,... http://t.co/hfKdTtsOde ['pegida'] x x

10199 Mon Sep 21 11:22:59 +0000 2015 ivcrn Daily MailZ 213 000 registrovaných imigrantů, kteří přišli do EU v dubnu, květnu a červnu 2015, je jen 44.000 ze... http://t.co/0S8q92tsXr ['eu'] x x politizace

10210 Thu Sep 17 22:15:05 +0000 2015 ivcrn Moment, ve kterém maďarská policie začala užívat proti migrantům slzný plyn. Migranti (žádné ženy, žádné děti,... http://t.co/TWexi4hfY9 ['migranti'] x x politizace

10221 Wed Sep 16 17:37:41 +0000 2015 ivcrn Dolní Dvořiště, dnes. Lidé prý byli skvělí, policie korektní, Petr Hampl přednesl strhující proslov, v němž... http://t.co/4cJ0bL21mX ['hampl'] x x

10232 Tue Sep 15 15:39:30 +0000 2015 ivcrn BPI vyhlašuje na středu 16. 9. 2015 společné blokování hraničního přechodu v Dolním Dvořišti. Od 18:00 do 18:30.... http://t.co/DnUROpSWFI ['bpi'] x x

10243 Mon Sep 14 12:17:15 +0000 2015 ivcrn Týden v kostce: Schengen končí. Německo včera v 17 hodin zavřelo hranice s Rakouskem. Maďarsko pro nelegální... http://t.co/ECIbk2yCnl ['schengen'] x x politizace

10244 Mon Sep 14 12:08:04 +0000 2015 ivcrn Týden v kostce: Schengen končí. Německo včera v 17 hodin zavřelo hranice s Rakouskem. Maďarsko pro nelegální... http://t.co/yy7vkwWEmN ['schengen'] x x politizace

10276 Wed Sep 09 23:13:56 +0000 2015 ivcrn Je na čase si připomenout, co se vlastně děje. Z hlediska islámské theologie je invaze do Evropy HIDŽRA -... http://t.co/i7mlZPCrJF ['invaze'] Evropa invaze muslimů

10280 Tue Sep 08 19:50:22 +0000 2015 ivcrn Oficiální dohoda o spoluprávi BPI a Úsvitu - Národní koalice je na světě! „Docent Konvička bude superlídrem a... http://t.co/bryHMvubc1 ['konvička', 'bpi'] x x

10281 Tue Sep 08 19:42:14 +0000 2015 ivcrn Oficiální dohoda o spoluprávi BPI a Úsvitu - Národní koalice je na světě! „Docent Konvička bude superlídrem a... http://t.co/NZxmKq4Eh2 ['konvička', 'bpi'] x x

10303 Sat Sep 05 18:58:06 +0000 2015 ivcrn @oldafojtik srovnávat islám s antiislamem je jako srovnávat Hitlera s Churchillem. Jste prostě mimo. ['islám'] x x

10305 Sat Sep 05 17:37:47 +0000 2015 ivcrn @oldafojtik odmítat totalitní ideoligii islámu není rasismus.A co je na tom odvážného? I v evrope za to muslimové a /sluníčka/ zabíjí. ['muslimové'] svoboda muslimové

10308 Sat Sep 05 06:30:03 +0000 2015 ivcrn Proč zemřel „chlapeček na pláži“ a kdo za to může? Média se ptají a vzbuzují v nás s lítostí i pocit viny. Jenže... http://t.co/F8SMkBnInA ['média'] x x

10309 Sat Sep 05 03:10:46 +0000 2015 ivcrn Lesbos, ještě loni pokládaný za řecký párty - ostrov. Sluníčková média moc nepíší o tom, jaké jsou asi dopady... http://t.co/epPgQEyDfo ['média'] bezpečnost uprchlíci

10313 Fri Sep 04 15:43:13 +0000 2015 ivcrn V4 dojednala. Dobrá zpráva je, že naše vláda spolu s celou V4 podpořila Maďarský návrh. Je pouze pro dobrovolné... http://t.co/uMkku49h5j ['v4'] x x politizace

10318 Thu Sep 03 16:28:25 +0000 2015 ivcrn @oldafojtik přestaňte U blabolit, narušení domácího prostoru je to nejhorší. A nebyl vyděšený Konvička ale jeho žena. ['konvička'] x x

10325 Wed Sep 02 21:50:00 +0000 2015 ivcrn @Morvagor @SimonN84 @MichalNidl Konvička není rasista a nechce zabíjet nikoho, pokud nebude chtít zabíjet on.Preberte si to. ['konvička'] x x

10328 Wed Sep 02 20:01:37 +0000 2015 ivcrn IVČRN má několik oddělení. Mezi jedno z nich patří sekce motorkářů. I vydali jsme se takhle jednoho pěkného rána... http://t.co/3zZbpU789E ['ivčrn'] x x

10347 Mon Aug 31 10:59:41 +0000 2015 ivcrn Zeman živě: Peníze vybírané na státní dluh dáme na KlokánkyPrezident Miloš Zeman vystoupil v pondělí 31. srpna... http://t.co/fr1XwhvpAn ['peníze'] x x

10360 Sat Aug 29 16:34:56 +0000 2015 ivcrn POZOR - Martin Konvička a Jana Volfová mají shozené profily, pravděpodobně útok přes falešné identity a /vydává... http://t.co/CAraeksGDn ['konvička'] x x

10366 Fri Aug 28 21:19:04 +0000 2015 ivcrn AKTUÁLNÍ DOSAH IVČRN - hlavní: 1.1 milionůTo je stejně, jako v čase Charlie Hebdo.Během minulých týdnů to bylo... http://t.co/7gEixL1HZ2 ['ivčrn'] x x

10369 Fri Aug 28 17:37:22 +0000 2015 ivcrn @DitkoJan víme co chceme a víme co nechceme. Nechceme totalitu nechceme omezování na základě rasy ani víry proto nechceme Islám ani Brusel ['islám', 'brusel'] svoboda islám

10371 Fri Aug 28 14:21:16 +0000 2015 ivcrn Dnes máte poslední možnost nominovat naše zpravodajství IVČRN News na Cenu českého internetu Křišťálová lupa... http://t.co/HhEMMzVESu ['ivčrn'] x x

10372 Fri Aug 28 12:52:19 +0000 2015 ivcrn Líbí se vám zpravodajství IVČRN News? Denně na něm pracují dobrovolníci, kterým není lhostejná budoucnost našich... http://t.co/la6b2vcCZj ['ivčrn'] x x

10373 Fri Aug 28 12:00:09 +0000 2015 ivcrn Tak nám včera propaganda předložila /Sedm mýtů o uprchlících/. Komentuje je členka BPI Eva Jarešová:  1.... http://t.co/oOvAzq2FgD ['bpi'] x x

10383 Thu Aug 27 13:06:40 +0000 2015 ivcrn Až padesát udušených migrantů bylo nalezeno v pašeráckém náklaďáku v Rakousku - IVČRN News |... http://t.co/IboSzIGrrD ['ivčrn'] x x politizace

10388 Wed Aug 26 13:47:26 +0000 2015 ivcrn Prý k dostání na pouti v Bydžově ;-) Logo IVČRN naleznete zde: http://t.co/iI1NPkScoM http://t.co/etBKgx9Ybh ['ivčrn'] x x

10392 Tue Aug 25 21:58:59 +0000 2015 ivcrn Muslimové z Islámského státu opět předvádí krutost bez hranic. Na civilní obyvatelstvo střílí náboje s bojovým... http://t.co/9v1R6nEyTK ['muslimové'] bezpečnost ISIL

10398 Tue Aug 25 10:36:36 +0000 2015 ivcrn @M_Kovarikova Mrkněte jaké kapesné mají azylanti. A kolik dostávají lidé bez práce v Německux Belgii. 2/3 imigrantů jsou ekonomicti-zdroj EU ['eu'] x x politizace

10404 Mon Aug 24 12:00:04 +0000 2015 ivcrn Líbí se vám zpravodajství IVČRN News? Denně na něm pracují dobrovolníci, kterým není lhostejná budoucnost našich... http://t.co/WVimeW3HdC ['ivčrn'] x x

10405 Mon Aug 24 11:55:04 +0000 2015 ivcrn Líbí se vám zpravodajství IVČRN News? Denně na něm pracují dobrovolníci, kterým není lhostejná budoucnost našich... http://t.co/RgfXdXYG6M ['ivčrn'] x x

10421 Sat Aug 22 11:54:23 +0000 2015 ivcrn @CZSecStateEUZměnou politiky zahraniční.hum. pomocí mimo EU území,Je sebevražedné někomu zničit země a pak si ho vzít domů a čekat vděk ['eu'] x x

10430 Sat Aug 22 10:06:13 +0000 2015 ivcrn Je neuvěřitelné, kam se posouvají hranice strachu před nařčením z xenofobie a rasismu. I když je islám pro... http://t.co/u38ZF0Ry0X ['islám'] x x

10468 Tue Aug 18 13:58:47 +0000 2015 ivcrn Snídaně se dále zůčastnila velvyslankyně Kuvajtu - tedy státu, kde je ateismus tvrdě trestán.A to jsme si... http://t.co/TntzgqBktF ['ateismus'] x x

10481 Mon Aug 17 14:33:48 +0000 2015 ivcrn @oldafojtik a ne nepleteme si ideologii a náboženství, islám tedy jeho tři texty se zabývají primárně svetskymi zalezitosmti, ne vírou. ['islám'] x x

10482 Mon Aug 17 14:32:46 +0000 2015 ivcrn @oldafojtik žijeme teď, islám je problém teď, nerozumím tedy nějakému srovnávání křesťanství s nacismem v době, kdy nacismus neexistoval ['islám', 'křesťanství'] x x

10490 Sun Aug 16 12:32:47 +0000 2015 ivcrn @oldafojtik islám v cr nemit je nesmysl? ['islám'] x x

10501 Sat Aug 15 12:58:30 +0000 2015 ivcrn Názor ivčrn na vládu, sluníčka, rasisty a jiné extremisty:https://t.co/yO4d8vXWxM ['ivčrn'] bezpečí islámští imigranti

10502 Sat Aug 15 12:57:45 +0000 2015 ivcrn @SimonN84 @MichalNidl jinak pokud máte zajem tohle je názor celé ivčrn na profilu mluvčího.https://t.co/yO4d8vXWxM ['ivčrn'] bezpečí islámští imigranti

10503 Sat Aug 15 12:48:54 +0000 2015 ivcrn @SimonN84 @MichalNidl po celém světě je islám vždy v konfliktu s jinou kulturou a po celém světě se snaží ostatní kultury zničit ['islám'] kultura islám

10508 Sat Aug 15 10:28:31 +0000 2015 ivcrn Martin Konvička měl zase pravdu: /MF DNES jako první zmapovala osudy unesených dívek po návratu do Česka. Jedna... http://t.co/9gUxRLun1I ['konvička'] x x

10521 Fri Aug 14 08:33:13 +0000 2015 ivcrn @radimhorak ivčrn převzalo zprávu z Dailymail. V ní se psalo  - únosce si něco mumlal od vousy. ['ivčrn'] x x

10531 Wed Aug 12 19:27:07 +0000 2015 ivcrn Martin Konvička v televizi se nevytáčel, neuhnul.Nikdy neuhneme. Nepolevíme, jsme v tom spolu, spolu za rozumnou... http://t.co/eokAvcfQ1E ['konvička'] x x

10536 Wed Aug 12 06:52:03 +0000 2015 ivcrn Média moc ráda pracují s mnohem menší rozlohou Islámského státu. Vypadá to lépe, asi jako kreslit za... http://t.co/ACyT1b08YW ['média'] x x politizace

10538 Tue Aug 11 16:01:33 +0000 2015 ivcrn USA soudí muže za vytváření malé armády ISIS bojovníků v New Yorku - IVČRN News | Zpravodajství http://t.co/gj2qUx2rVH ['ivčrn'] bezpečí ISIL

10549 Sun Aug 09 21:02:13 +0000 2015 ivcrn Opět skvělý Petr Hampl pro Parlamentní listy - doporučujeme přečíst.O sluníčkových oborech na VŠ: KDE HLEDAT... http://t.co/YeU0RQgpTg ['hampl'] civilizace  (viz url) islám

10550 Sun Aug 09 20:59:02 +0000 2015 ivcrn Opět skvělý Petr Hampl pro Parlamentní listy - doporučujeme přečíst.O sluníčkových oborech na VŠ: KDE HLEDAT... http://t.co/H7EPRrn0Qz ['hampl'] civilizace (viz url) islám

10565 Thu Aug 06 07:32:40 +0000 2015 ivcrn @lubosmotyl81 kolikrát jsi četl Korán, mluvil s muslimem o západu, ženách o islámu? Kdybys znal názory muslimů, jsi dávno v IVČRN &lt;3 ['ivčrn'] x x

10572 Wed Aug 05 09:33:52 +0000 2015 ivcrn Evropa má otevřené hranice, lidé migrují ze státu do státu. S chudnutím Západní Evropy budou země V4 pro... http://t.co/yJqphZAHuT ['v4'] x x politizace

10586 Mon Aug 03 00:07:37 +0000 2015 ivcrn Na jedné schůzi IVČRN divize přišla řada zajímavých lidí, kteří pochopili, že islám je fatální problém. Zajímalo... http://t.co/pL2t9VJquT ['islám', 'ivčrn'] x x

10588 Sun Aug 02 19:41:20 +0000 2015 ivcrn Je ti jedno město malé? :) Chceš nad kafíčkem nebo nealkem prodebatovat islám a přitom se trochu projet? Jseš na... http://t.co/dFY7wUlo84 ['islám'] x x

10603 Wed Jul 29 18:00:07 +0000 2015 ivcrn Komisařka EU Frederica Mogherini na návštěvě Íránu - ač nemuslimka, snaživě zahalená. Podkopla tím všechny snahy... http://t.co/EDD5Z82vjJ ['eu'] x x

10628 Thu Jul 23 15:00:02 +0000 2015 ivcrn Založil(a) jsi už buňku nebo divizi IVČRN ve Tvém městě? Případně - věnuješ cca 2-3 hodiny týdně práci pro IVČRN?... http://t.co/7c0e6ncnfF ['ivčrn'] x x

10634 Wed Jul 22 17:41:20 +0000 2015 ivcrn Jediný způsob jak může UK radikálně změnit vztahy s EU je vystoupit. https://t.co/m0oLvHJDpL ['eu'] x x

10648 Tue Jul 21 10:38:34 +0000 2015 ivcrn Víte, proč muslimové mají nesnášet psy? http://t.co/nAlDmwKrFf ['muslimové'] x x

10653 Mon Jul 20 14:12:25 +0000 2015 ivcrn Čeští politici se opět předvedli... Brusel počítal s tím, že uprchlíky odmítneme. Ale ne, naše vláda, která je... http://t.co/LmsBWRiKtM ['brusel'] x x politizace

10663 Sat Jul 18 22:03:54 +0000 2015 ivcrn Hampl o nás... není to malá odpovědnost. http://t.co/65tmCe4RJR http://t.co/avzRW7P6dm ['hampl'] ČR (viz url) islám

10668 Fri Jul 17 14:35:53 +0000 2015 ivcrn Iniciativa IVČRN není organizátorem, ani se nepodílí na žádné ze sobotních demonstrací. Distancujeme se od... http://t.co/PnHHBm70DE ['ivčrn'] x x

10673 Fri Jul 17 03:17:13 +0000 2015 ivcrn Logo IVČRN ve všech možných formátech: http://t.co/otPw9fV4zY http://t.co/TKpX630joH ['ivčrn'] x x

10675 Thu Jul 16 07:14:28 +0000 2015 ivcrn Muslimové na Den Bastilly zapálili v Paříži 130 aut. Pravděpodobně ti umírnění; nikomu totiž neuřízli hlavu.  https://t.co/IhPpV1Lb4o ['muslimové'] bezpečí muslimové

10680 Tue Jul 14 21:59:04 +0000 2015 ivcrn Islám versus homosexualita-Když v 19 až 20. století Západní civilizace vojenskou převahou donutila islámem... http://t.co/AUxPGGMJhc ['islám', 'civilizace'] x x

10681 Tue Jul 14 21:59:04 +0000 2015 ivcrn Když v 19 až 20. století Západní civilizace donutila islámem ovládané státy přestat být tak zlí na nemuslimy,... http://t.co/ojuI0oyybV ['civilizace'] x x

10682 Tue Jul 14 21:58:19 +0000 2015 ivcrn Když v 19 až 20. století Západní civilizace vojenskou převahou donutila islámem ovládané státy přestat být tak... http://t.co/sVMoUU6mnQ ['civilizace'] x x

10703 Fri Jul 10 21:03:01 +0000 2015 ivcrn EU se ohání solidaritou a jak prý musíme dodržovat smlouvy. Přitom smlouvy neplní právě Řecko nebo Itálie, které... http://t.co/EMLnMwrK4U ['eu'] x x politizace

10705 Fri Jul 10 14:08:06 +0000 2015 ivcrn Ivčrn banuje urážky, výzvy k násilí a rasismus.Nebanujeme odlišné názory.Příležitost se vyjádřit a diskutovat máte https://t.co/ZyGJnYZ6bS ['ivčrn'] x x

10710 Thu Jul 09 18:47:48 +0000 2015 ivcrn UKONČENÍ PETIČNÍ AKCE a TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ. Petice IvČRN / BPI získala k dnešnímu dni nějakých 180 000 podpisů.... http://t.co/QlezzBPj4A ['ivčrn', 'bpi'] x x

10714 Thu Jul 09 07:33:11 +0000 2015 ivcrn Ramadán v Bangladéši - muslimové zaútočili na  chrám Hare Krišna a napadli věřící. Islám nesnese nic než islám. https://t.co/oTweMrYAaD ['islám', 'muslimové'] hinduismus muslimové

10718 Tue Jul 07 19:57:07 +0000 2015 ivcrn /Islám má v našich západních společnostech pevné místo. Islám do Evropy patří. Má místo v evropské historii, v... http://t.co/lrH1oVxYGa ['islám'] x x

10729 Sun Jul 05 16:40:16 +0000 2015 ivcrn POZOR - sluníčková média mají nového sólokapra, /petici proti xenofobii/, kterou prý podepsalo už na 8000... http://t.co/lnXIdLgqZC ['média'] x x

10758 Tue Jun 30 21:38:36 +0000 2015 ivcrn Co opravdu řekl Doc. Martin Konvička na demonstraci a co za nesmysly mu podsouvají média? Mluvil o vládě, která... http://t.co/9MPcdp4Ut6 ['konvička'] x x

10763 Tue Jun 30 10:19:23 +0000 2015 ivcrn Balkánem do EU proudí desetitisíce uprchlíků z Blízkého Východu. Nejsou evidováni a lékařsky kontrolováni. Navíc... http://t.co/Bc23peTMTD ['eu'] x x politizace

10772 Mon Jun 29 11:50:10 +0000 2015 ivcrn Proč je třeba přijít na zítřejší demonstraci? Jistě jste zaznamenali vývoj okolo Petice IVČRN / BPI „proti... http://t.co/ZSmkp9BRUK ['ivčrn', 'bpi'] x x

10791 Fri Jun 26 05:00:05 +0000 2015 ivcrn Na summitu EU povinné kvóty neprošly, ale ještě si raději počkáme na závěrečné usnesení summitu, zda se tam... http://t.co/Fgxh5cCeoq ['eu'] x x politizace

10807 Tue Jun 23 14:48:37 +0000 2015 ivcrn Petiční slyšení bude začínat a Martin Konvička právě oznámil přes 145 000 !! podpisů. Díky všem kdo se podíleli a... http://t.co/PXlOzn7zk6 ['konvička'] x x

10836 Wed Jun 17 19:05:04 +0000 2015 ivcrn JAK SE VYVÍJÍ SITUACE? INFORMUJE MINISTR OBRANY M. Chovanec:MINISTŘI OBRANY EU JSOU PRO VRACENÍ EKONOMICKÝCH... http://t.co/B5Mj68WO6Q ['eu'] x x politizace

10841 Tue Jun 16 21:29:12 +0000 2015 ivcrn EU nejdřív přiměla naši vládu, aby kývla na přijetí /pár rodin ze Sýrie/, tak 70-80 osob. Pak se začalo mluvit o... http://t.co/96LtljwfrY ['eu'] x x politizace

10861 Sun Jun 14 00:44:12 +0000 2015 ivcrn Vážení, ve zkratce, čemu čelíme. Loni oficiálně přišlo do EU 600 000 imigrantů. Letos se očekávalo přes milion,... http://t.co/FI6qnPcMXC ['eu'] x x politizace

10874 Fri Jun 12 12:00:08 +0000 2015 ivcrn IvČRN se taky připojuje a velký dík pro Milana Kohouta za jeho včerejší vystoupení v pořadu Máte slovo. Udělal... http://t.co/wKHvPhUmkK ['ivčrn'] x x

10878 Thu Jun 11 11:56:14 +0000 2015 ivcrn Česká televize až na kratičkou polední zmínku na ČT24 zcela vyignorovala předání petice proti kvótám EU do... http://t.co/s0qWC3s2r3 ['eu'] x x

10883 Thu Jun 11 06:40:37 +0000 2015 ivcrn Krátké zamyšlení, než se dnes oboříme na média za to, že neinformují o petici, kterou zatím podepsalo 50 000 z... http://t.co/yMwyIx2OXn ['média'] x x

10888 Wed Jun 10 16:29:01 +0000 2015 ivcrn Dánský politik, publicista a politik Nicolai Sennels hovoří při své návštěvě České republiky o organizaci Islám v... http://t.co/IdFKehNOdP ['islám'] x x

10903 Sun Jun 07 21:50:13 +0000 2015 ivcrn Neměli bychom pro /velkou politiku/ zapomínat na mikroúroveň, na to, co dělá islám se vztahy mezi lidmi. Velice... http://t.co/M5aYqI1dO4 ['islám'] x x

10906 Sun Jun 07 16:01:34 +0000 2015 ivcrn Loga IVČRN na plochy počítačů, tabletů, mobilů...http://t.co/pc7r4e2Uxy http://t.co/5uy5M6E0YW ['ivčrn'] x x

10911 Sat Jun 06 20:10:11 +0000 2015 ivcrn Přibližně 300 lidí na sněmu Bloku proti islámu. Tak schválně, která média si o tom dovolí informovat. ['média'] x x

10928 Wed Jun 03 23:42:51 +0000 2015 ivcrn Logo IVČRN v různých formátech naleznete zde: http://t.co/iI1NPkScoM http://t.co/fllBAw2Xu5 ['ivčrn'] x x

10929 Wed Jun 03 22:59:18 +0000 2015 ivcrn Logo IVČRN v kvalitě pro tisk a v několika vektorových formátech zde: http:http://t.co/iI1NPkScoM http://t.co/hWbh5mGiAC ['ivčrn'] x x

10940 Wed Jun 03 00:21:24 +0000 2015 ivcrn Islám a demokracie jsou v přímém rozporu. Přiložené video je z Londýna z roku 2014. Muslimové nejdříve roztrhají... http://t.co/Z5YRzo0zEe ['islám', 'muslimové'] x x

10942 Tue Jun 02 19:56:40 +0000 2015 ivcrn Redaktor ČT Jan Moláček se holedbá, že překazil sjezd IVČRN - zastrašovací a udavačskou akcí ve stylu uličních... http://t.co/8g3I6QNwK6 ['ivčrn'] x x

10950 Tue Jun 02 12:12:23 +0000 2015 ivcrn BREAKING - zástupkyně IvČRN Olomouc v Poslanecké sněmovně.... http://t.co/vbMlcuooTH ['ivčrn'] x x

10960 Mon Jun 01 11:56:41 +0000 2015 ivcrn Eva Hrindová z IVČRN Olomouc dostává od pátku moc hezké emaily:/Islám je v ČR přítomen 1100 let a první mešita... http://t.co/i6mSTN6qAP ['ivčrn'] x x

10968 Sun May 31 07:51:22 +0000 2015 ivcrn Petr Hampl výborně o mohamedánském pokusu o umlčení naší petice v Olomouci. http://t.co/9i0tgnCRbh ['hampl'] x x

10969 Sun May 31 00:49:46 +0000 2015 ivcrn Ještě před pár lety jsme si mohli říkat, že islám bude problém pro další generace. Rychlost, s jakou se věci... http://t.co/oDC6gfys1J ['islám'] x x

10974 Sat May 30 07:55:18 +0000 2015 ivcrn Napadení petičního stánku IVČRN v Olomouci: Už to z nich leze. :) Proč rovnou neřekli, že skupina agresivních... http://t.co/ELecPr86Do ['ivčrn'] bezpečí (viz url) muslimové

10980 Fri May 29 18:42:22 +0000 2015 ivcrn V Olomouci ivčrn aktivisté napadeni 20 muslimy, studenty VŠ /kultivovaní a umírnění/ co budou dělat ti nekultivovaní? http://t.co/dqjOoemYFa ['ivčrn'] bezpečí (viz url) muslimové

10982 Fri May 29 15:34:08 +0000 2015 ivcrn Petiční stánek IVČRN byl dnes napaden muslimskou komunitou. Právo zaručené zákonem bylo popíráno fyzickou silou.... http://t.co/hPBByCTOpz ['ivčrn'] bezpečí (viz url) muslimové

10992 Thu May 28 09:21:18 +0000 2015 ivcrn No nejsou ti kluci od ISIL zlatíčka? Budovy ušetří ... vyložení klaďasové. A tohle nám chce EU /přerozdělit/.... http://t.co/Aj7HQ59eVy ['eu'] památky ISIL

11001 Mon May 25 21:30:51 +0000 2015 ivcrn V roce 2014 přišlo do EU cca 650 000 imigrantů. Dá se předpokládat, že se do EU v roce 2015 dostane 1 000 000... http://t.co/m1Pl4YdgYS ['eu'] x x politizace

11007 Sun May 24 00:12:45 +0000 2015 ivcrn Když už nás EU chce obohatit o desítky tisíc muslimských imigrantů, podívejme se, o co muslimští imigranti... http://t.co/1Zi9Mm3W1y ['eu'] francouzské ženy (viz url) muslimové

11012 Fri May 22 19:39:04 +0000 2015 ivcrn Dnes, 22. 5., jsme si připomněli výročí brutální vraždy Lee Rigbyho. Zástupci IVČRN symbolicky položili květiny a... http://t.co/ftLuc0ZFiY ['ivčrn'] x x

11033 Wed May 20 09:12:06 +0000 2015 ivcrn Není pravda, že když si Brusel pšoukne, musí všechny státy EU stát v haptáku. Bravo, Maďarsko!... http://t.co/aZsZ8ISh68 ['brusel', 'eu'] x x politizace

11039 Mon May 18 17:52:04 +0000 2015 ivcrn Dnešní invaze do Evropy nepřináší svobodu, jako ta 6.6. 1944.Je čas na PROTIÚTOK!Akce zde:... http://t.co/Ez2OpOgYpu ['invaze'] Europe invaze muslimů

11041 Mon May 18 15:06:59 +0000 2015 ivcrn Aktuální novinka - Iniciativa IVČRN koná na DEN D 6.6. sjezd a ustanovaní spolku Islám v ČR nechceme s tímto... http://t.co/tLI15HRjT8 ['islám', 'ivčrn'] x x

11043 Mon May 18 12:00:04 +0000 2015 ivcrn Dnešní invaze do Evropy nepřináší svobodu, jako ta 6.6. 1944. Je čas na PROTIÚTOK! Všichni, kdo se chcete... http://t.co/Ca5bKbJhyR ['invaze'] Evropa invaze muslimů

11057 Fri May 15 17:22:52 +0000 2015 ivcrn Návrh EU komise rozdělit zatím 20 000 uprchlíků z kontingentu po Evropě naráží na odpor. -... http://t.co/pPao4rK8zS ['eu'] x x politizace

11061 Fri May 15 10:18:45 +0000 2015 ivcrn Iniciativa - brzy již organizace - IVČRN zahájila papírovou petici proti kvótám.#ivcrn #news #refugees... http://t.co/pWmMb0W6bD ['ivčrn'] x x politizace

11064 Thu May 14 18:18:41 +0000 2015 ivcrn IVČRN VYHLAŠUJE PAPÍROVOU PETICI PROTI POVINNÉMU PŘIJÍMÁNÍ IMIGRANTŮ! Přátelé, k tomu co se dnes v Evropě děje... http://t.co/Ptqu3yRQpJ ['ivčrn'] x x politizace

11065 Thu May 14 15:27:44 +0000 2015 ivcrn Rychlá depeše - sledujte události. Snaha EU vnutit nám tzv. imigrantské kvóty může neuvěřitelně urychlit... http://t.co/S3Nv797Y4S ['eu'] x x politizace

11080 Tue May 12 13:28:48 +0000 2015 ivcrn Evropská unie má co se přerozdělování uprchlíků zřejmě jasno. Ministrině zahraničí EU Federica Mogheriniová řekla... http://t.co/ykcWvXwp6b ['eu'] x x politizace

11084 Tue May 12 00:00:40 +0000 2015 ivcrn Dobří muslimové by se neměli omlouvat za terorismus. Měli by se ptát, proč jsou vlastně muslimové. Napodobování... http://t.co/G7XT3R5oUS ['muslimové'] x x

11086 Mon May 11 18:05:06 +0000 2015 ivcrn IVČRN NEWS informuje přímo z USA, Chuck Norris se vložil do boje s politickou korektností a upřednostnění islámu http://t.co/AYLKtTj6tS ['ivčrn'] x x

11093 Sun May 10 16:11:51 +0000 2015 ivcrn JE TO TU! BRUSEL PŘIPRAVUJE POVINNÉ KVÓTY NA IMIGRANTY! Naši vládu nemusíme mít rádi, ale je třeba být férový:... http://t.co/x7HAFepBr3 ['brusel'] x x politizace

11094 Sun May 10 16:05:03 +0000 2015 ivcrn JE TO TU! BRUSEL PŘIPRAVUJE POVINNÉ KVÓTY NA IMIGRANTY! Naši vládu nemusíme mít rádi, ale je třeba být férový:... http://t.co/45seozQAYc ['brusel'] x x politizace

11100 Sat May 09 11:00:02 +0000 2015 ivcrn Ideová konference IVČRN - Příspěvek 10. - David Štěpán http://t.co/if2ehqG01l ['ivčrn'] x x

11103 Fri May 08 18:00:05 +0000 2015 ivcrn Ideová konference IVČRN - Eva Hrindová http://t.co/3qWFfGxZfM ['ivčrn'] x x

11112 Thu May 07 18:04:04 +0000 2015 ivcrn Hampl http://t.co/M5twCWY8uD ['hampl'] x x

11125 Tue May 05 20:37:08 +0000 2015 ivcrn Ideová konference IVČRN - Příspěvek 7. - Miroslav Kulhavý http://t.co/FB5mqZxq07 ['ivčrn'] x x

11127 Tue May 05 15:30:05 +0000 2015 ivcrn Ideová konference IVČRN - Příspěvek 6. - Jan Šimůnek http://t.co/c5pCgX8Cta ['ivčrn'] x x

11132 Tue May 05 08:34:58 +0000 2015 ivcrn Skvělý Petr Tomek - ateisté v tom mají jasno. Islám je zlo. Reakce na článek pana Stanislava Komárka v Lidových... http://t.co/olKRZ62LwL ['islám'] svoboda (viz url) islám

11134 Mon May 04 21:49:44 +0000 2015 ivcrn ISLÁM LEAKS: naprosto zásadní informace napovídající, že český ortodoxní muslim Suhail Abu Nofal (v Klatovech má... http://t.co/iYqTJxggsu ['islám'] x x

11145 Sun May 03 12:15:02 +0000 2015 ivcrn Záznam z ideové konference IVČRN - Klára Samková http://t.co/XTHif9QLps ['ivčrn'] x x

11147 Sun May 03 08:32:01 +0000 2015 ivcrn Záznam z ideové konference IVČRN - Petr Tomek http://t.co/alrJMBVkp1 ['ivčrn'] x x

11149 Sat May 02 17:48:02 +0000 2015 ivcrn Ideová konference IVČRN - Příspěvek 3. - Olga HavlováCelý blok videí:... http://t.co/9uzgeTQRAq ['ivčrn'] x x

11150 Sat May 02 14:47:36 +0000 2015 ivcrn Doražte na ustavující schúzi IVČRN Karlovy Vary.Poznejte ostřílené islamoklasty a doražte se zapojit, poznat se,... http://t.co/YZZgvaGIHx ['ivčrn'] x x

11152 Fri May 01 19:00:02 +0000 2015 ivcrn Ideová konference IVČRN - Příspěvek 2. - Benjamin KurasCelý blok videí... http://t.co/NG8zynxZis ['ivčrn'] x x

11153 Fri May 01 17:41:31 +0000 2015 ivcrn Kompletní záznam řečníků z ideové konference IVČRN ze dne 25.4.2015Úvodní proslov leader IVČRN Martin Konvička http://t.co/XBkApWdxjA ['konvička', 'ivčrn'] x x

11154 Fri May 01 14:32:35 +0000 2015 ivcrn Kompletní záznam řečníků z ideové konference IVČRN. Úvodní proslov leader IVČRN Martin Konvička... http://t.co/M4DxkQZolt ['ivčrn'] x x

11157 Thu Apr 30 18:26:14 +0000 2015 ivcrn Tisková konference pro média na /Ideové konferenci/ IVČRN, která proběhla v sobotu 25. dubna 2015 v Praze a byla... http://t.co/LtFHrhxR27 ['média'] x x

11161 Thu Apr 30 12:04:26 +0000 2015 ivcrn Prohlášení IVČRN :Odmítáme zavedení kvót na přerozdělování imigrantů i azylantů1.IVČRN ostře odsuzuje... http://t.co/VMzDm8ucTX ['ivčrn'] x x politizace

11162 Thu Apr 30 09:13:23 +0000 2015 ivcrn Odmítáme zavedení kvót na přerozdělování imigrantů i azylantů1. IVČRN ostře odsuzuje rezoluci Evropského... http://t.co/8QmsRLFiob ['ivčrn'] x x politizace

11164 Wed Apr 29 20:55:44 +0000 2015 ivcrn Prohlášení ivčrn se chystá, jenže prohlášení stačit nebude. Je čas DŮRAZNĚ zvednout hlavy.... http://t.co/s30RJSVEpM ['ivčrn'] x x

11182 Sat Apr 25 08:48:56 +0000 2015 ivcrn Právě online IVČRN ideová konference - na webu možné sledovat živě http://t.co/vRuB0whnt8 ['ivčrn'] x x

11184 Sat Apr 25 08:18:57 +0000 2015 ivcrn Právě živě ideová konference IVČRN na http://t.co/VN5nyndKtmÚvodní slovo Martina Konvičky http://t.co/sjAORV3Dr5 ['ivčrn'] x x

11186 Fri Apr 24 09:03:31 +0000 2015 ivcrn Tiskový mluvčí IVČRN Artur Fišer dnes položil kytici pod arménský kříž pro uctění památky 1,5 milionů... http://t.co/mjU3aCoQTr ['ivčrn'] x x

11189 Thu Apr 23 21:00:10 +0000 2015 ivcrn Před chvílí skončil mimořádný summit EU k uprchlíkům.Zatím nebyla publikována závěrečná zpráva, ale z prvních... http://t.co/mfAJVElsUQ ['eu'] x x politizace

11191 Thu Apr 23 17:16:02 +0000 2015 ivcrn 4 muslimové napadli na Vánoce mladý pár řetězy a u soudu se tomu smáli. Islám tu nechceme. https://t.co/X6N95ui3Kr ['islám', 'muslimové'] bezpečnost muslimové

11192 Thu Apr 23 16:38:03 +0000 2015 ivcrn Martin Konvička v obsáhlém rozhovoru na téma imigrace. Ale hlavně o zvrácenosti doby, kdy oikofobie a poškozování... http://t.co/W9Xz9ZxXvU ['konvička'] x x politizace

11197 Thu Apr 23 06:00:05 +0000 2015 ivcrn Dovolujeme si vás všechny pozvat na onlinesledování první ideové konference IVČRN živě na našem webu... http://t.co/bAkUbP6KGm ['ivčrn'] x x

11204 Wed Apr 22 16:35:04 +0000 2015 ivcrn Mimořádný summit EU už tento čtvrtek!  Bude se zabývat neudržitelnou situací, kdy přímořské země zaplavují... http://t.co/6v0AF6ywmX ['eu'] x x politizace

11210 Tue Apr 21 08:40:30 +0000 2015 ivcrn Z 50 milionů muslimů v Evropě 30 milionů nechce demokracii a naše zákony, ale islám a šáriu. Chcete vědět víc? http://t.co/VN5nyndKtm ['islám'] x x

11216 Mon Apr 20 12:30:04 +0000 2015 ivcrn IVČRN Ústí nad Labem a exmuslimka Beatrice pořádají diskuzi: /Ženy islám nechtějí/ v místní restauraci v Ústí nad... http://t.co/GugdQKKrUx ['islám', 'ivčrn'] x x

11217 Mon Apr 20 12:24:56 +0000 2015 ivcrn Projev Jirky Bartáka z IVČRN ze sobotní demonstrace proti islámizaci v Teplicích http://t.co/gqFbwp1gMt ['ivčrn'] x x

11218 Mon Apr 20 10:30:04 +0000 2015 ivcrn Záznam proslovu aktivisty IVČRN Jiřího Bartáka ze sobotní demonstrace v Teplicích (18.4.2015):Přátelé!... http://t.co/hFK1cUw9gQ ['ivčrn'] x x

11222 Sat Apr 18 21:18:48 +0000 2015 ivcrn @TRobinsonNewEra Wanting to leave the EU to control own borders like 200 other countries do is racist/No we fought too many wars for that ['eu'] x x

11223 Sat Apr 18 20:11:14 +0000 2015 ivcrn Odeslal jsem 19 fotek na Facebook do alba Demonstrace  IVČRN - Teplice http://t.co/6KbTlJm6oA ['ivčrn'] x x

11225 Sat Apr 18 19:10:06 +0000 2015 ivcrn Odeslal jsem 8 fotek na Facebook do alba Demonstrace  IVČRN - Teplice http://t.co/xf0ug88Kab ['ivčrn'] x x

11226 Sat Apr 18 13:25:29 +0000 2015 ivcrn demo Teplice. Po hudebním úvodu skupiny Hlahol hovoří Martin Konvička ['konvička'] x x

11241 Thu Apr 16 07:22:25 +0000 2015 ivcrn Protože je to důležité, dáváme info ještě jednou:) Novela zákona, kterou iniciovala a podávala IVČRN - je... http://t.co/Qtg27WMTme ['ivčrn'] x x

11243 Wed Apr 15 11:51:56 +0000 2015 ivcrn Známý sociolog Petr Hampl trefně o levicových extremistech z vládního projektu HateFree. http://t.co/W0RIwAkiHn ['hampl'] x x

11245 Tue Apr 14 16:30:05 +0000 2015 ivcrn Vyberte svého hrdinu, odměníme ho plackou IVČRN a knihou Billa Warnera Šaría pro nemuslimy! Akce MF DNES... http://t.co/fVdsQIRXjP ['ivčrn'] x x

11247 Tue Apr 14 11:44:48 +0000 2015 ivcrn Tak se nám naši novináři snaží něco napsat a ono jim to bez znalostí prostě nejde a nejde. Ale co očekávat, když... http://t.co/YFM84M18WN ['novináři'] x x

11248 Tue Apr 14 11:29:01 +0000 2015 ivcrn Tak se nám naši novináři snaží něco napsat a ono jim to bez znalostí prostě nejde a nejde. Ale co očekávat, když... http://t.co/HP1wppLoe1 ['novináři'] x x

11260 Sat Apr 11 12:30:04 +0000 2015 ivcrn DEMONSTRACE IVČRN - TEPLICE 18.4.2015: /Může fungovat soužití muslimů s Čechy, nebo jde o dva neslučitelné světy?... http://t.co/OjiRxEJwGP ['ivčrn'] x x

11272 Wed Apr 08 17:49:51 +0000 2015 ivcrn Převratné rozhodnutí, už i muslimové si budou moci utírat zadky papírem jako normální lidé! Stále sice bude možné... http://t.co/bfQfKWfbGb ['muslimové'] x x

11275 Wed Apr 08 15:06:05 +0000 2015 ivcrn Pachatelka dobra Šabatová a její nejnovější moudro. Podívejme se na to skrze kauzu vznikajících muslimských... http://t.co/MFQIN8l7Q7 ['šabatová'] x x

11306 Thu Apr 02 11:02:57 +0000 2015 ivcrn Ortodoxní muslimové z Aš-Šabábu drží na Univerzitě Garisse, což je sice Keňa, ale část země plná machometánů ne... http://t.co/V55UWpEPyC ['muslimové'] bezpečnost (viz url) muslimští teroristé
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Index tweetu Datum Autor Text Klíčová slova Referenční objekt Existenční hrozba Politizace
11387 Sun Dec 27 13:00:29 +0000 2015 JezekCZ Uprchlická/migrační krize je velmi strukturovaný problém,ale to jistě i M.Zeman ví. I jak vypadá organizovaná invaze https://t.co/GVXYULSe30 ['invaze'] x x

11395 Mon Dec 21 15:32:32 +0000 2015 JezekCZ Na @CRoPlus k pohraniční stráži EU, #V4 a dohodě EU s Tureckem https://t.co/BTRFUiYQ2C ['eu'] x x

11408 Tue Dec 15 17:27:06 +0000 2015 JezekCZ RT @bbclaurak: Prep for an EU showdown? EU Pres Tusk says ahead of Thursday -/the stakes are so high that we cannot escape a serious debate… ['eu'] x x

11450 Thu Dec 03 20:17:30 +0000 2015 JezekCZ Denmark /votes No/ on EU rules - exit polls https://t.co/zaZ8x0EsJB ['eu'] x x

11453 Wed Dec 02 20:47:32 +0000 2015 JezekCZ To sedí: Havel letiště v Praze, Klaus nádraží ve Všenorech https://t.co/3LrxGaE7o1 ['havel'] x x

11459 Wed Dec 02 08:39:01 +0000 2015 JezekCZ Jak se osvědčila regulace přijatá v EU v důsledku finanční krize? Zatím nevíme https://t.co/ciXOno1nme ['eu'] x x

11463 Wed Dec 02 06:00:26 +0000 2015 JezekCZ RT @BBCWorld: EU migration deal with Turkey is fraught with risk https://t.co/ntn6dEdNsW ['eu'] x x politizace

11468 Tue Dec 01 16:52:47 +0000 2015 JezekCZ Když Rada EU rozhodla o přemísť. mechanismu uprchlíků, čekala,že k dnešku se přemístí 40.000. Realita: 140 osob. “Pomalý start”, říká Komise ['eu'] x x politizace

11472 Tue Dec 01 15:39:41 +0000 2015 JezekCZ Jak v EU lépe bojovat proti korupci? https://t.co/GSHk5vTHOZ ['eu'] x x

11475 Mon Nov 30 17:58:02 +0000 2015 JezekCZ RT @euobs: #Merkel says a core group of eight EU states is preparing to resettle refugees from Turkish camps next yearhttps://t.co/IzpWbJL… ['eu'] x x politizace

11479 Sun Nov 29 22:47:52 +0000 2015 JezekCZ RT @eurocrat: Merkel builds a coalition of 9 EU countries willing to take in large numbers of #refugees directly from #Turkey https://t.co/… ['eu'] x x politizace

11482 Sat Nov 28 09:44:20 +0000 2015 JezekCZ RT @RadkoHokovsky: Hlavní chyby, kterých se jako EU při řešení imigrační krize dopouštíme: https://t.co/ttuxkQ7LMm ['eu'] x x politizace

11494 Thu Nov 26 10:23:36 +0000 2015 JezekCZ RT @FT: There/s a widening split between Germany and the EU over refugee policies https://t.co/afjP1jOGC1 https://t.co/zhQiSWN4wY ['eu'] x x politizace

11498 Wed Nov 25 18:20:34 +0000 2015 JezekCZ Konvička tvrdí, že Zemanovy výroky neznal ['konvička'] x x

11530 Fri Nov 20 13:50:32 +0000 2015 JezekCZ RT @AFP: #BREAKING: EU to propose major changes to Schengen rules by year-end: France ['schengen', 'eu'] x x

11552 Wed Nov 11 13:14:11 +0000 2015 JezekCZ EU de-relocation of refugees...https://t.co/wYdQM4OL5Z ['eu'] x x politizace

11561 Tue Nov 10 10:07:12 +0000 2015 JezekCZ RT @BrexitWatch: Summing up Cameron/s EU renegotiation https://t.co/dqMARRksau #chspeech ['eu'] x x

11564 Mon Nov 09 18:09:05 +0000 2015 JezekCZ RT @ALDEParty: ALDE Party Vice-President and @ALDEgroup MEP @Lambsdorff leads the EU team monitoring the elections in Myanmar. https://t.co… ['eu'] x x

11565 Mon Nov 09 18:08:27 +0000 2015 JezekCZ RT @Europarl_EN: 842 million air passengers in EU in 2013. But what are the 10 busiest #airports? #London and #Paris account for four https… ['eu'] x x

11584 Fri Nov 06 20:03:27 +0000 2015 JezekCZ Temporary protection (2001/55/EC Directive) at EU level would be better approach https://t.co/5q0Ej4thwo ['eu'] x x

11588 Fri Nov 06 09:28:31 +0000 2015 JezekCZ Začínám mít pocit, že celý život nedělám nic jiného, než řeším obchodní dohodu mezi EU a Japonskem https://t.co/02BjdiiUdt ['eu'] x x

11595 Thu Nov 05 01:02:36 +0000 2015 JezekCZ RT @ianbremmer: Best time for big US &amp; EU overture to Putin for fighting ISIS while climbing down on /Assad must go/ threats: Right about n… ['eu'] x x

11599 Wed Nov 04 03:14:19 +0000 2015 JezekCZ K ministrovi Amarimu - mj tlumočit vzkaz komisařky Malmströmové,že obch. dohoda Japonska s EU musí jít dál než s USA https://t.co/62TEOi9umF ['eu'] x x

11602 Tue Nov 03 09:58:43 +0000 2015 JezekCZ Řekl bych, že aktivita institucí EU je obecně v pořádku. Problém je v daném případě zvolené “řešení”. https://t.co/195GSIE44H ['eu'] x x

11645 Wed Oct 28 08:31:59 +0000 2015 JezekCZ Na válčící strany v #Jižní_Súdán by měla EU uvalit cílené sankce https://t.co/v7dYtGg16C ['eu'] x x

11646 Wed Oct 28 08:30:57 +0000 2015 JezekCZ Warring parties in #South_Sudan should be targeted with EU sanctions https://t.co/5Xa1OjTWLn ['eu'] x x

11651 Tue Oct 27 18:47:39 +0000 2015 JezekCZ RT @SBoiteux: MEP @JezekCZ calling for targeting sanctions and EU arms embargo against #southsudan in @Europarl_EN plenary ['eu'] x x

11663 Tue Oct 27 10:25:41 +0000 2015 JezekCZ #Juncker on relocation scheme in @Europarl_EN - re-confirms how far corridors of power can be from concerns of both EU citizens and refugees ['eu'] x x politizace

11676 Mon Oct 26 15:48:49 +0000 2015 JezekCZ RT @EurActiv: UK trust in EU lower than any other country bar Czech Republic, survey finds https://t.co/rHtTwNxPg2 ['eu'] x x

11677 Mon Oct 26 15:44:40 +0000 2015 JezekCZ Mobilní příspěvek do debaty o uprchlících, migraci a EU https://t.co/ATTHHYrfh2 ['eu'] x x politizace

11687 Fri Oct 23 18:09:35 +0000 2015 JezekCZ RT @DenisMacShane: As ever @CER_Grant good on what Cam can get from EU and what he can/t.  https://t.co/m35ieDSQs4 Cam/s real prob is w Tor… ['eu'] x x

11703 Tue Oct 20 10:19:05 +0000 2015 JezekCZ RT @EP_Praha: Zvládne EU přijmout milion uprchlíků? Jde tento nápor zvládnout či snížit? Debata 21/10 https://t.co/mgnKDJJ2bi https://t.co/… ['eu'] x x politizace

11710 Sat Oct 17 06:44:39 +0000 2015 JezekCZ EU se muset aktivněji zapojit do řešení příčin migrační krize. V Interview @CT24zive k summitu EU http://t.co/UxCwNyT3ou ['eu'] x x politizace

11716 Wed Oct 14 16:42:34 +0000 2015 JezekCZ EU institutions always find a solution. And then a solution to the solution. And then… https://t.co/WjPvrNTMuF ['eu'] x x

11722 Wed Oct 14 10:25:58 +0000 2015 JezekCZ RT @jantvrdon: Výborná práce @dataRozhlas. /Proč utíkají? Profily pěti afrických zemí, z nichž do EU přišlo nejvíce uprchlíků/ http://t.co/… ['eu'] x x politizace

11747 Mon Oct 12 16:30:20 +0000 2015 JezekCZ Dnes jsem v @EP_Justice představil zprávu o protikorupčním boji EU http://t.co/6FLUctn69B ['eu'] x x

11759 Fri Oct 09 12:15:57 +0000 2015 JezekCZ RT @MartinAyrer: Premiér @SlavekSobotka na diskusi s českými europoslanci o prioritách ČR v EU i #migrace http://t.co/pzpEyLU2fU ['eu'] x x politizace

11800 Mon Oct 05 12:00:48 +0000 2015 JezekCZ Vaclav Havel was born on this day in 1936 http://t.co/2Rk7vwIECf ['havel'] x x

11802 Mon Oct 05 09:09:06 +0000 2015 JezekCZ EU should apply the Temporary Protection Directive…#RefugeeCrisis https://t.co/Ek3xEDg7kL ['eu'] x x politizace

11815 Wed Sep 30 10:37:21 +0000 2015 JezekCZ EU CMU Action Plan released today by @JHillEU - Good to see plan to develop Cap Markets in member states http://t.co/nz8lKZVPha ['eu'] x x

11838 Fri Sep 25 02:46:28 +0000 2015 JezekCZ RT @WStaniecki: EU MEPs @JezekCZ @RomanaTomc &amp; JPN members of the Diet discuss challenges of demographics and migration. http://t.co/wuxiXo…['eu'] x x politizace

11840 Thu Sep 24 19:10:39 +0000 2015 JezekCZ RT @Judy_Dempsey: yes, couldn/t agree with you more, what a trap. what a quid pro quo. and so what abt sanctions - and eu unity... https://… ['eu'] x x

11846 Thu Sep 24 00:03:08 +0000 2015 JezekCZ RT @eurocrat: /The new Ukraine is one of the most valuable assets that Europe has/ - remarkable piece by George Soros http://t.co/KZ2gqlIpv5 ['soros'] x x

11860 Wed Sep 23 10:06:31 +0000 2015 JezekCZ Kvóty vedou EU do slepé uličky - komentář k rozhodnutí povinně redistribuovat azylanty mezi členské země: http://t.co/yKXiOglz2m ['eu'] x x politizace

11861 Wed Sep 23 09:44:53 +0000 2015 JezekCZ Euroskop.cz - ČR a EU - Europoslanec Ježek: Kvóty jsou nejhorší řešení https://t.co/SoF9Cz3Ssn #euroskop ['eu'] x x politizace

11897 Wed Sep 16 17:02:54 +0000 2015 JezekCZ RT @GuyVerhofstadt: An uncoordinated, step by step approach is completely inadequate. EU needs a comprehensive European approach now  #refu… ['eu'] x x politizace

11903 Wed Sep 16 12:42:08 +0000 2015 JezekCZ RT @leemakiyama: Thanks to @JezekCZ @karinkadenbach &amp; EP Deleg to #Japan for meeting on econ reforms, centrality of #TPP &amp; EU #FTA https://…['eu'] x x

11926 Tue Sep 15 10:32:48 +0000 2015 JezekCZ RT @FrontexEU: In Aug, 156,000 migrants crossed EU borders, making this 5th consecutive monthly record http://t.co/YlUt4e7KY8 http://t.co/W… ['eu'] x x politizace

11928 Tue Sep 15 08:58:59 +0000 2015 JezekCZ EU dismantling - work in progress https://t.co/8LNlzMVi0o ['eu'] x x

11939 Sun Sep 13 21:54:34 +0000 2015 JezekCZ How long does it take to knock all the Schengen dominos down? ['schengen'] x x politizace

11943 Sun Sep 13 16:56:01 +0000 2015 JezekCZ If I recall what @JunckerEU said on Schengen in @Europarl_EN last week I am afraid @EU_Commission is lost in the migration/refugee crisis. ['schengen'] x x politizace

11977 Tue Sep 08 14:04:19 +0000 2015 JezekCZ RT @theEUpost: WSJ: German generosity encourages thousands in Middle East and Africa to migrate to EU http://t.co/DBJojAvaEz #refugeescrisis ['eu'] x x politizace

11982 Mon Sep 07 15:46:40 +0000 2015 JezekCZ If it continues like this I am afraid the UK may not be the only country to hold a referendum on EU exit. https://t.co/26QOY6CH2l ['eu'] x x

11990 Sat Sep 05 11:24:03 +0000 2015 JezekCZ Konvička vykraden https://t.co/4ueV9kvoAO ['konvička'] x x

11994 Thu Sep 03 14:24:30 +0000 2015 JezekCZ We/ll be lucky if this is the end of Schengen only. https://t.co/kyK6WHA0FW ['schengen'] x x politizace

12013 Wed Sep 02 08:09:58 +0000 2015 JezekCZ EU Ambassadors Conference just opened by @EP_President. http://t.co/Zv0DEH337K ['eu'] x x

12018 Sun Aug 30 10:34:00 +0000 2015 JezekCZ Vondra v @OtazkyVM o uprchlících... Jako podporovatel uspěchané invaze neokonzervativců v Iráku k destabilizaci celé oblasti silně přispěl. ['invaze'] x x politizace

12056 Tue Aug 18 18:00:24 +0000 2015 JezekCZ RT @duncanrobinson: Holy crap. German press reporting that it will receive 750,000 asylum seekers this year, more than 626,000 all 28 EU st… ['eu'] x x politizace

12081 Sun Aug 09 11:54:25 +0000 2015 JezekCZ RT @LSEEuroppblog: Will Europe/s proposed capital markets union help drive growth in EU economies? http://t.co/wl8omqpxwD ['eu'] x x

12083 Sat Aug 08 11:36:40 +0000 2015 JezekCZ Asylum applications in EU countries in 2014 https://t.co/6Kt1QTtrfB ['eu'] x x politizace

12146 Thu Jul 16 07:28:47 +0000 2015 JezekCZ RT @EurActiv: UK wins EU concessions over Greece http://t.co/vwCoOeAmyD ['eu'] x x

12149 Wed Jul 15 15:55:37 +0000 2015 JezekCZ MEPs back EU passenger name records bill https://t.co/a0OYBa6e2Z ['eu'] x x

12152 Wed Jul 15 14:53:50 +0000 2015 JezekCZ Asked ECOFIN President what right balance is when non-€ EU states are not part of talks with Greece and called only to help to foot the bill ['eu'] x x

12159 Tue Jul 14 21:32:20 +0000 2015 JezekCZ RT @OpenEurope: If EU were to decide to use EFSM for Greek bridge loan, non-euro member states could block it using old voting rules http:/… ['eu'] x x

12169 Tue Jul 14 09:45:18 +0000 2015 JezekCZ Před lety EU opustila svůj mechanismus záruk a nahradila jej zárukami eurozóny (viz I.1). Teď krok zpět? #Grexit http://t.co/hAdoEsSA9I ['eu'] x x

12253 Thu Jul 02 04:30:54 +0000 2015 JezekCZ EU should benefit from Asian markets’ growth http://t.co/Gb7zEqFQzq ['eu'] x x

12255 Wed Jul 01 14:05:38 +0000 2015 JezekCZ RT @chris_mackin4: Interesting discussion on RMB internationalisation. @JezekCZ said EU needs to take the initiative on global stage. http:… ['eu'] x x

12259 Tue Jun 30 18:54:36 +0000 2015 JezekCZ EU by měla více spolupracovat s Asií v oblasti finančních služeb http://t.co/cV4uB538vR ['eu'] x x

12262 Tue Jun 30 09:20:32 +0000 2015 JezekCZ RT @ALDEgroup: RT We promised it, we fought for it &amp; we delivered it : No more #roaming charges in EU by June 2017 http://t.co/7BJ1i61oWT ['eu'] x x

12279 Fri Jun 26 08:41:38 +0000 2015 JezekCZ RT @janofmoravia: Snídaně @Telicka a @JezekCZ s novináři o #MigrantCrisis, #TTIP, #Cuba, etc. http://t.co/VJlTwgQa7p ['novináři'] x x

12292 Wed Jun 24 17:59:27 +0000 2015 JezekCZ RT @CER_Grant: Four dread horsemen are encircling the EU summit, writes @CER_Korteweg: Brexit, Grexit, Ukraine and migration http://t.co/dL… ['eu'] x x politizace

12298 Wed Jun 24 09:17:20 +0000 2015 JezekCZ RT @traynorbrussels: #migration /quotas imposed by Brussels will never fly/ - senior eu official ['eu'] x x politizace

12299 Wed Jun 24 09:17:08 +0000 2015 JezekCZ RT @traynorbrussels: #migration eu mandatory quotas dead - senior eu official ['eu'] x x politizace

12313 Fri Jun 19 03:29:32 +0000 2015 JezekCZ Situation in eurozone, EU and its neighborhood may require a permanent crisis summit. http://t.co/MokiJE6KaX ['eu'] x x politizace

12321 Tue Jun 16 22:51:37 +0000 2015 JezekCZ RT @tom_nuttall: Passport controls at Brussels Airport tonight. Not seen that before for Schengen flights. ['schengen'] x x

12345 Sun Jun 14 09:44:15 +0000 2015 JezekCZ RT @ceskenoviny_cz: Česko a EU budou čelit dlouhodobým hrozbám, varuje dokument #vlada #armada http://t.co/OhPtYrkBcH ['eu'] x x

12346 Sun Jun 14 09:38:12 +0000 2015 JezekCZ RT @EUHomeAffairs: Celebrating 30 years of #Schengen. 1.25 billion journeys within Schengen area made every year http://t.co/FxzXL57b6C htt… ['schengen'] x x

12355 Fri Jun 12 13:28:25 +0000 2015 JezekCZ RT @EP_ThinkTank: #Paris2015: EU favours a strong legally binding agreement, others prefer a /softer/ approach http://t.co/NxNsm4EIxF ['eu'] x x

12357 Thu Jun 11 12:44:07 +0000 2015 JezekCZ RT @ALDEgroup: EU countries urged by @JezekCZ @LouisMichelMR to provide more aid to #SouthSudan at upcoming donor conference http://t.co/B5… ['eu'] x x

12358 Thu Jun 11 10:51:29 +0000 2015 JezekCZ RT @ALDEgroup: More than 40 MEPs call on the EU countries to make substantial pledges on #SouthSudan, an initiative by @JezekCZ http://t.co… ['eu'] x x

12397 Tue Jun 02 10:13:17 +0000 2015 JezekCZ RT @FT: IMF, EU and ECB chiefs meet to thrash out Athens deal http://t.co/5jVYhTWgwz http://t.co/KWIQ3J1G20 ['eu'] x x

12399 Fri May 29 03:31:59 +0000 2015 JezekCZ Talks at EU-Asia forum confirm investors do not care much about EU regulation or Grexit but about attractiveness of an investment product. ['eu'] x x

12413 Thu May 28 08:54:14 +0000 2015 JezekCZ RT @sirgrahamwatson: Congratulations to Richard Corbett MEP on his excellent new EU myth-buster app, at http://t.co/Xz4SYLOvV7. A useful to… ['eu'] x x

12459 Wed May 20 13:30:39 +0000 2015 JezekCZ Money Laundering: European Parliament adopts new EU rules http://t.co/2VoGY3qcGn ['eu'] x x

12461 Wed May 20 08:17:39 +0000 2015 JezekCZ New UKIP leader N. Farage back home at the EP Plenary: Planned UK referendum on EU membership would not have happened without UKIP. ['eu'] x x

12486 Wed May 13 03:49:09 +0000 2015 JezekCZ RT @BBCNews: FT: /Germany lands early blow against Britain/s hopes for EU treaty change/ http://t.co/W8Twp16CBu (via @suttonnick) #BBCPapers ['eu'] x x

12499 Mon May 11 18:43:47 +0000 2015 JezekCZ EU migration plan could sideline critics http://t.co/JT26vu2tSi ['eu'] x x politizace

12505 Mon May 11 04:34:05 +0000 2015 JezekCZ RT @HenryJFoy: Poland &amp; CEE on splash of tomorrow/s @FT drawing red line on EU migration curbs feat @trzaskowski_ &amp; @PeterJavorcik  https:/…['eu'] x x politizace

12510 Sun May 10 14:43:43 +0000 2015 JezekCZ Immigration to become more poisonous issue as EU backs quota system http://t.co/H1WwmPNmEm ['eu'] x x politizace

12520 Fri May 08 16:20:22 +0000 2015 JezekCZ Ready to work to strike a /fair deal/ for the UK? What about /fair deals/ for other 27 EU member states?! https://t.co/xPG7icUJ40 ['eu'] x x

12531 Thu May 07 10:59:29 +0000 2015 JezekCZ RT @GuyVerhofstadt: I want UK at the heart of the EU just as my fridge is the heart of my office @David_Cameron @Ed_Miliband @nick_clegg ht… ['eu'] x x

12548 Wed May 06 05:28:27 +0000 2015 JezekCZ Ještě chvíli bude kolega @PetrMachMEP chodit do televize a rozhlasu a EU bude u nás populární jako hokej. http://t.co/0PHzgEkWsE ['eu'] x x

12551 Tue May 05 15:27:08 +0000 2015 JezekCZ I’d be glad if Hungary shared the EU fundamental values.https://t.co/DZHsfSVuO2 ['eu'] x x

12565 Mon May 04 15:40:16 +0000 2015 JezekCZ Je smutné a asi příznačné,že mlžení některých europoslanců musí uvádět na pravou míru iniciativa islám v ČR nechceme https://t.co/XOXmZNhM4T ['islám'] x x politizace

12584 Wed Apr 29 13:58:20 +0000 2015 JezekCZ RT @EUROPOLITICS_sa: MT @SBoiteux: 35th EU-#Japan IPM starting. @JezekCZ to speak about political/econ/social situation in EU http://t.co/J… ['eu'] x x

12587 Wed Apr 29 09:10:56 +0000 2015 JezekCZ RT @chris_mackin4: Meeting between @MalmstromEU, @JezekCZ and Japanese parliamentarians this morning on EU JP EPA http://t.co/r7yvnSOcvL ['eu'] x x

12632 Sat Apr 18 15:49:37 +0000 2015 JezekCZ RT @EU_TTIP_team: EU food safety in #TTIP stays just as high as it is now. No exceptions. #A18DoA #April18DoA http://t.co/fHOSaVnzKe ['eu'] x x

12633 Sat Apr 18 15:49:29 +0000 2015 JezekCZ RT @EU_TTIP_team: No, EU standards are NOT up for negotiation. #TTIP #A18DoA #April18DoA http://t.co/bIBNucWJXB ['eu'] x x

12668 Tue Apr 14 10:16:52 +0000 2015 JezekCZ RT @EP_Economics: In @EP_Economics at 11am: debate om macro-economic developments in EU with @pierremoscovici and @VDombrovskis Live:  http… ['eu'] x x

12693 Fri Apr 10 06:52:22 +0000 2015 JezekCZ RT @EU_Commission: The EU and its Member States have kept their place as the world/s largest aid donor in 2014: http://t.co/IaWHlBX65f http… ['eu'] x x

12700 Wed Apr 08 17:35:18 +0000 2015 JezekCZ RT @ALDEgroup: /Tsipras should stop trying to play Putin against the EU. Putin can/t save #Greece, the EU can/ says @GuyVerhofstadt http://… ['eu'] x x

12728 Fri Apr 03 16:21:25 +0000 2015 JezekCZ @Telicka Projíždím Jihlavou, do úterý daleko, ale lidé už se sjíždějí. Téma /Kam směřuje EU - návštěva ZOO/ táhne! http://t.co/M75QJDdDbc ['eu'] x x

12735 Thu Apr 02 12:37:31 +0000 2015 JezekCZ Novináři nejen na #newtonsummit hovoří velmi rozumně. Kdo pak ale dělá ty noviny? http://t.co/tarqlYpKQ4 ['novináři'] x x

12742 Wed Apr 01 06:00:33 +0000 2015 JezekCZ Konec dobrý, všechno dobré: Masaryk ani Havel Nobelovu cenu míru nezískali, ale letos ji prý mohou společně obdržet nástupci Klaus a Zeman. ['havel'] x x
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12787 Fri Jun 26 11:14:24 +0000 2015 jhamacek RT @Nazory_Aktualne: Sobotka na summitu EU vyhrál. Zeman s Fialou jdou proti němu http://t.co/Wt9Yu1Pj8u via @Nazory_Aktualne ['eu'] x x politizace

12790 Wed Jun 24 12:16:52 +0000 2015 jhamacek Projekt EU není příčinou současných problémů. Je naopak součástí řešení. Řekl jsem to v projevu před S&amp;D frakcí EP. http://t.co/pE7vMvTOl4 ['eu'] x x

12818 Thu May 14 01:01:46 +0000 2015 jhamacek RT @CzechEmbassyDC: Chamber of Deputies Speaker @jhamacek covers #TTIP, #Ukraine w/ Chairman J. Shimkus, stops @ Havel bust in US Capitol h…['havel'] x x

12839 Wed Apr 29 07:25:48 +0000 2015 jhamacek @jhamacek: mimořádná schůze #sněmovna k monitoringu EU fondů nebude, informace MF a MMR bude podána v rámci řádné schůze... ['eu'] x x

12840 Wed Apr 29 07:24:20 +0000 2015 jhamacek mimořádná schůze #sněmovna k monitoringu EU fondů nebude, informace MF a MMR bude podána v rámci ['eu'] x x

12841 Tue Apr 28 06:40:33 +0000 2015 jhamacek náklady na monitorovací systém EU fondů zaplatí místo EU náš stát. Škoda 250 mil. Kč. Kdo ji uhradí? Náměstek Wagenknecht a jeho auditoři? ['eu'] x x
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12885 Tue Oct 13 20:48:18 +0000 2015 jirivosecky Po přečtení tohoto článku na iDnes.cz jsem si říkal, jestli jsem já i paní Šabatová byli ve stejném táboře... http://t.co/TlPh0Hjzex ['šabatová'] x x politizace
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13034 Mon Dec 14 13:32:09 +0000 2015 Kadnerusvit Svěřit ochranu hranic EU je šílenost. To radši z Schengenu odejděme | Úsvit - národní koalice https://t.co/aAjg4NeQiN ['eu'] x x politizace
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13215 Thu Apr 30 13:43:40 +0000 2015 kalousekm Fondy EU kontra bezradná a nekompetentní vláda: http://t.co/oGNPQ5UBmv ['eu'] x x
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13239 Fri Dec 11 11:42:47 +0000 2015 kducsl RT @msojdrova: Návrh Komise na zřízení společné pohraniční stráže EU vítám jako obrat v řešení migrační krize. #uprchlickakrize ['eu'] x x politizace

13244 Thu Dec 10 09:36:29 +0000 2015 kducsl Dům staví od základů,ne od střechy,také budova EU musí vyrůstat z našich hodnot./@PavelBelobradek #EPPgroup #Praha https://t.co/3Jc1iSST7V ['eu'] x x

13279 Mon Nov 16 21:25:19 +0000 2015 kducsl RT @Telegraph: #ParisAttacks: All terrorists were EU citizens - EU chief https://t.co/9sYA1Hf6fH https://t.co/luzr0fSVQY ['eu'] bezpečí terorismus
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13449 Tue Dec 08 19:38:36 +0000 2015 kolovratnikm Nekecáme, makáme. Peníze jsou, výkupy pozemků taky. Pokud /zpracujeme/ úředníky z Evropy, začneme do roka stavět. https://t.co/eyiplXVvfS ['peníze'] x x

13481 Tue Oct 20 13:06:11 +0000 2015 kolovratnikm @honzalb PŘESNĚ!  V tomhle si jsou s novináři hodně podobní, že ano?  :-) ['novináři'] x x

13515 Thu Aug 13 08:44:22 +0000 2015 kolovratnikm V médiích proběhla zpráva, že na R 35 nejsou peníze. CHYBA. Peníze jsou a se stavbou se počítá. https://t.co/a06GCt61fp ['peníze'] x x

13548 Thu Jun 18 07:34:22 +0000 2015 kolovratnikm Tak nám socdem bouří na obranu demokracie. Po normální hádce, kde nebyla žádná /složka/, ale monitoring tisku.... A média jim na to skáčou. ['média'] x x

13567 Thu May 07 19:24:44 +0000 2015 kolovratnikm Vysoke poplatky za bankovni uvery. Nase soudy jsou na strane bank. Ale EU soud je pro spotrebitele. SPRAVNE! ['eu'] x x
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13581 Thu Dec 24 08:12:28 +0000 2015 Konecna_K Přidal(a) jsem do seznamu videí @YouTube video https://t.co/KjpUprzBUb Spor mezi ČR a Řeckem a uprchlíci přicházející do EU ['eu'] x x politizace

13602 Mon Nov 30 16:34:28 +0000 2015 Konecna_K Přidal(a) jsem do seznamu videí @YouTube video https://t.co/wq5NywF1lE Výsledky summitu mezi EU a Tureckem k uprchlické krizi ['eu'] x x politizace

13603 Mon Nov 30 16:22:35 +0000 2015 Konecna_K Výsledky summitu mezi EU a Tureckem k uprchlické krizi https://t.co/wq5NywF1lE ['eu'] x x

13621 Fri Nov 13 10:32:54 +0000 2015 Konecna_K V EU se připravuje reforma voleb do Evropského parlamentu. Co má podle Vás obsahovat, aby stoupla volební účast? https://t.co/8zLANaJ3Y3 ['eu'] x x

13622 Thu Nov 12 13:04:31 +0000 2015 Konecna_K Pomoc zemím, odkud uprchlíci přicházejí, je cesta, jak krizi řešit. Jen ty peníze musí přijít do správných rukou.https://t.co/6Y72eYnluZ ['peníze'] x x politizace

13625 Wed Nov 11 15:31:26 +0000 2015 Konecna_K Německé opatření povede k chaosu, destabilizaci EU  a dalšímu utrpení uprchlíků :-( https://t.co/mao6EY9pH8 ['eu'] EUgerman policy of returning refugees to those countries of EU where they entered EU first time

13626 Wed Nov 11 10:19:38 +0000 2015 Konecna_K Vadí mi, když jedna země yvdírá, že pokud nebude po jejím odejde z EU https://t.co/pxyE4awNoF ['eu'] x x

13652 Fri Oct 09 09:43:01 +0000 2015 Konecna_K Favorizovaná německá kancléřka Merkelová nezískala Nobelovu cenu míru. Souhlasím. Nadšené oceňování jejího přístupu by bylo předčasné. ['merkelová'] x x

13660 Tue Oct 06 04:34:52 +0000 2015 Konecna_K RT @VttipCz: Rekordní úspěch evropské veřejnosti. 3 miliony hlasů proti úmluvě #TTIP. Co na to média a politici? Probudí se už? http://t.co… ['média'] x x

13671 Tue Sep 29 11:44:23 +0000 2015 Konecna_K RT @DaireHughesSF: MEP @LNBDublin kicks off session on EU response to unemployment crisis. Panel includes several reps from trade unions ht… ['eu'] x x

13679 Wed Sep 16 07:25:22 +0000 2015 Konecna_K Američané zakazují, EU včera používání prodloužila :( http://t.co/S2je0HIcUT ['eu'] x x

13688 Wed Sep 09 13:40:58 +0000 2015 Konecna_K Reakce na Junckerovu zprávu o stavu EU 9. 9. 2015: http://t.co/HfVvMz8jA4 via @YouTube ['eu'] x x

13689 Wed Sep 09 13:40:06 +0000 2015 Konecna_K Přidal(a) jsem do seznamu videí @YouTube video http://t.co/HfVvMz8jA4 Reakce na Junckerovu zprávu o stavu EU 9. 9. 2015 ['eu'] x x

13690 Wed Sep 09 11:59:25 +0000 2015 Konecna_K @VaclavAgh o vyvarovani píšete vy :) a sociální média jsou o tom, aby to lidé viděli :) vítejte ['média'] x x

13702 Tue Sep 08 17:48:07 +0000 2015 Konecna_K Stav dodržování základních práv v EU 7. 9. Evropský parlament: http://t.co/KMVAhi8pbB via @YouTube ['eu'] x x

13703 Tue Sep 08 17:46:58 +0000 2015 Konecna_K Přidal(a) jsem do seznamu videí @YouTube video http://t.co/KMVAhi8pbB Stav dodržování základních práv v EU 7. 9. ['eu'] x x

13732 Tue Jul 14 09:02:32 +0000 2015 Konecna_K RT @CZSecStateEU: Full house in the European Parliament for our energy &amp; geopolitics conference to start Czech V4 presidency #CZV4PRES http… ['v4'] x x

13733 Mon Jul 13 16:30:08 +0000 2015 Konecna_K Aktuální vývoj řecké krize a jednání s EU ČT24 13.7. 2015: http://t.co/jsprhKShc7 via @YouTube ['eu'] x x

13734 Mon Jul 13 16:15:22 +0000 2015 Konecna_K Přidal(a) jsem do seznamu videí @YouTube video http://t.co/jsprhKShc7 Aktuální vývoj řecké krize a jednání s EU ČT24 13.7. ['eu'] x x

13748 Thu Jul 09 17:44:08 +0000 2015 Konecna_K Rezerva tržní stability pro systém EU pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů: http://t.co/W5Dkhgv0Ka via ['eu'] x x

13749 Thu Jul 09 17:44:08 +0000 2015 Konecna_K Budoucí vztahy mezi EU a Kubou 8. 7. Evropský parlament: http://t.co/EmrSoA1a6e via @YouTube ['eu'] x x

13750 Thu Jul 09 17:40:26 +0000 2015 Konecna_K Přidal(a) jsem do seznamu videí @YouTube video http://t.co/W5Dkhgv0Ka Rezerva tržní stability pro systém EU pro obchodování s ['eu'] x x

13803 Fri May 22 07:28:35 +0000 2015 Konecna_K RT @KonventEU: Začíná kulatý stůl o transatlantickém partnerství mezi EU a USA. #NarodniKonventEU http://t.co/Fvt2aVcmzT ['eu'] x x

13807 Wed May 13 12:49:09 +0000 2015Konecna_K Pokud EK myslí kroky v migrační politice,které dnes navrhla vážně, debata nejen v ČR se přestane vést o euru, ale o setrvání v EU @ZEK_Praha ['eu'] x x politizace

13811 Tue May 12 07:40:53 +0000 2015 Konecna_K @jokujoma EP je jedina demokraticky volena instituce EU a nema šanci zasáhnout do vyjednávání úředníků. Treba to. ['eu'] x x

13819 Fri May 08 05:58:57 +0000 2015 Konecna_K Mnohé věci se nám v EU nemusí líbit, ale nelze připustit, aby si Velká Británie z členství v EU vyzobávala jen něco. https://t.co/t9Zd6RmQA2 ['eu'] x x
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13872 Mon Dec 28 19:13:43 +0000 2015 KorunaCeska Minimální mzda v EU je až 52 tisíc korun. V Česku zůstává pátá nejnižší, ukazuje nové porovnání https://t.co/fWyVag7qKA ['eu'] x x
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14046 Wed Jun 24 20:03:41 +0000 2015 LankRealiste „Obávám se, že vystoupit z EU by nebylo tak jednoduché. Rozhodně by takovému kroku musely předcházet široká... http://t.co/Vn1PvY8bPk['eu'] x x
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14108 Tue Dec 22 11:29:32 +0000 2015 LudekNie Mluvit o občanech EU jako o imigrantech, když chtějí pracovat v Británii? Pro Evropany je to urážející. Více na: https://t.co/0fLeXc5aAg ['eu'] x x

14122 Thu Nov 05 15:40:05 +0000 2015 LudekNie Našim nepřítelem nejsou migranti ani Angela Merkelová, ale my sami a strach, co mezi sebou šíříme. Jak to předvádí i senátor Veleba v @DVTV. ['migranti'] x x

14125 Mon Oct 26 14:59:12 +0000 2015 LudekNie V4 složená z /dvou Orbánů/, jednoho Fica a mixu Sobotky a Babiše, nedává naší části světa dobrou perspektivu. #volby #polsko #PiS @TOP09cz ['v4'] x x

14129 Mon Oct 19 07:56:02 +0000 2015 LudekNie Zachování /dnešní/ EU je našim bytostným zájmem. Ukažme, že si to uvědomujeme a podílíme se na tom. @Hospodarky http://t.co/dSF4sNPJ8c ['eu'] x x

14147 Wed Aug 19 08:35:41 +0000 2015 LudekNie Hrad má za @vyzva_vedcu děkovat a ne naznačovat, že vědci a novináři destabilizují společnost. #vyzvavedcu http://t.co/nWpKoLvgUg ['novináři'] x x

14149 Mon Aug 17 18:29:32 +0000 2015 LudekNie EU skould team up with USA and talk to China about recent exchange rate move.Fair trade and confidence are at stake @eppgroup ['eu'] x x

14192 Tue Jul 14 09:40:38 +0000 2015 LudekNie Mýtus o #TTIP: /TTIP oslabí přísné normy EU/ - FAKT: /Normy EU rozhodně nejsou k vyjednávání. TTIP je všechny stvrdí./ @TOP09cz ['eu'] x x

14239 Thu Jul 02 08:07:59 +0000 2015 LudekNie Opustil nás Sir #Winton, skromný, nezištný, dobročinný a odvažný muž.Jeho životní hodnoty by měly být inspirací pro dnešní neklidný svět. ['hodnoty'] x x

14240 Wed Jul 01 17:13:59 +0000 2015 LudekNie Ve hře o Řecko není podle mne /jen/ osud populistů v Evropě a 10 milionů Řeků.Podstatné je, zda i s takovou mizérii si umíme jako EU poradit ['eu'] x x

14248 Fri Jun 26 14:36:05 +0000 2015 LudekNie Dnes s tričkem /Jsem Evropan/.ČR má s EU to nejcennější spojenectví-nekašlejme na to.@TOP09cz http://t.co/gDSZKorsJX http://t.co/RtB2eaIkWy ['eu'] x x

14272 Mon Jun 01 11:59:27 +0000 2015 LudekNie RT @EurActiv_CZ: .@LudekNie: #EU je v ČR vnímána lépe.Lidé si mj. uvědomují,že některé problémy lze vyřešit lépe na úrovni EU https://t.co/… ['eu'] x x
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14448 Wed Jul 01 11:03:40 +0000 2015 Ma_Novotny Bankrot bude Řecko bolet, ale bude očistný a umožní stavět na zdravých základech. Třetí /záchranný program/ EU zemi může zcela rozvrátit... ['eu'] x x



Islamophobic Discourse of Czech Politicians

and Political Parties on Twitter during the

2015 Migration Crisis - Supplement

Index tweetu Datum Autor Text Klíčová slova Referenční objekt Existenční hrozba Politizace
14345 Thu Jul 02 13:46:44 +0000 2015 market_a @LukasBartik @TOP09cz S tímto krokem paní Chalánkové nesouhlasím, ale proč podporuje IvČRN se budete muset zeptat jí. ['ivčrn'] x x
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14391 Sat Nov 14 07:54:49 +0000 2015 MartinPuta Terorismus nikdy neporazí demokracii. Prohrát si to můžeme jen a jen sami... https://t.co/hWRqNZSh3d ['terorismus'] x x politizace
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14414 Thu Jun 18 16:29:13 +0000 2015 mased101 18/6 Praha; mimořádná schůze sněmovny Informace předsedy vlády ČR o řešení nelegální imigrace na území EU http://t.co/iWZkJ7Tb50 ['eu'] x x politizace

14438 Wed May 27 10:28:23 +0000 2015 mased101 26/3, Ukrajina, Kyjev; UA-CZ fórum k obranné spolupráci; jedn.: Nejvyšší rada UA, výbory: EU integrace, Nár. obrana http://t.co/QZjQrIS0FS ['eu'] x x
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14459 Thu Dec 17 10:08:56 +0000 2015 Mdlabajova The creative industries employ 5% of EU workforce @europe_creative @littlegretacz @LiaGhilardi https://t.co/JtgQrgUgSd via nesta_uk ['eu'] x x

14483 Wed Dec 02 16:33:59 +0000 2015 Mdlabajova RT @ALDEgroup: /We need a simplified, more result oriented &amp; performance based EU #discharge procedure/ says @Mdlabajova in ALDE #cohesion … ['eu'] x x

14485 Wed Dec 02 14:03:23 +0000 2015 Mdlabajova RT @CECIMO_Info: At #CECIMOinBXL, @Mdlabajova speaking about creating a competitive 21st century EU labour https://t.co/gfxGYlRaCN ['eu'] x x

14486 Wed Dec 02 10:41:21 +0000 2015 Mdlabajova Great! Thanks to @Elzelien and @TriinSaag - two great examples of the EU mobility! #EURES  https://t.co/lY0DJPD0Wj ['eu'] x x

14495 Thu Nov 26 19:56:38 +0000 2015 Mdlabajova Kontrola pohybu zbraní v EU pohledem některých českých europoslanců https://t.co/EHxBN60jxN ['eu'] x x

14524 Tue Nov 17 08:31:54 +0000 2015 Mdlabajova EU policy makers recognize the leading role of businesses in #youthemployment . Strong support of @mariannethyssen is needed! #e2020summit ['eu'] x x

14548 Tue Nov 10 15:52:51 +0000 2015 Mdlabajova RT @ALDEgroup: Time to truly assess added value of EU investments says @Mdlabajova on #EUbduget https://t.co/Eg0Zl64ScP @CTK_news https://t… ['eu'] x x

14549 Tue Nov 10 09:02:48 +0000 2015 Mdlabajova RT @EP_BudgControl: .@Mdlabajova on @EUAuditorsECA report on #EU budget: “In this difficult time of crisis, EU should fight any loss of mon… ['eu'] x x

14562 Tue Nov 03 07:42:52 +0000 2015 Mdlabajova Riziko praní špinavých peněz v EU #MoneyLaundering #luxleaks https://t.co/1mcfBIloS0 ['eu'] x x

14604 Thu Oct 15 20:58:09 +0000 2015 Mdlabajova In the discharge we need to assess the optimal utilisation of EU sources in all aspects @EP_BudgControl @ALDEgroup http://t.co/y2ITCMIcTx ['eu'] x x

14650 Wed Sep 30 12:56:31 +0000 2015 Mdlabajova RT @GuyVerhofstadt: We want the UK at the heart of the EU just as my fridge is the heart of my office #eureferendum @timfarron http://t.co/… ['eu'] x x

14675 Tue Sep 22 13:57:00 +0000 2015 Mdlabajova We need the budget to achieve our EU aim @JunckerEU #SCHAUBLE @KGeorgievaEU @JeanARTHUIS  live on #EUBudget4Results https://t.co/6ysPxhkFkp ['eu'] x x

14705 Thu Sep 10 12:50:55 +0000 2015 Mdlabajova @Bednarova_EAcz Zvítězila lepší budoucnost pro mladé Evropany a liberální pracovní trh :-) ['liberální'] x x

14707 Thu Sep 10 12:48:01 +0000 2015 Mdlabajova RT @ALDEgroup: RT ! Parliament has adopted @Mdlabajova report to make EU labour market 21st century proof despite Socialist, Green &amp; far le… ['eu'] x x

14709 Thu Sep 10 11:10:42 +0000 2015 Mdlabajova Zvítězila lepší budoucnost pro mladé Evropany a liberální pracovní trh.Zpráva právě schválena! @OndrejHouska @BohumilVostal @JakubDospiva ['liberální'] x x

14714 Wed Sep 09 18:33:16 +0000 2015 Mdlabajova V EP teď debata o pracovním trhu EU i o mé zprávě.Bude to střet dvou přístupů @OndrejHouska @BohumilVostal @EvropskeHodnoty @ceskenoviny_cz ['eu'] x x

14718 Wed Sep 09 08:33:10 +0000 2015 Mdlabajova Nejvýstižnější popis stavu EU od @JunckerEU :Evropský parlament je dnes místem,kde se můžete potkat s kýmkoliv.Jsme jednotní v rozmanitosti. ['eu'] x x

14844 Wed Jun 24 12:06:34 +0000 2015 Mdlabajova RT @dianadraganescu: Great ideas from @Mdlabajova - looking fwd to her report on /Creating a competitive EU labour market/ #EEhubEU @JA_Eur… ['eu'] x x

14855 Tue Jun 23 11:25:27 +0000 2015 Mdlabajova RT @ALDEgroup: Socialists, Greens, far-left reluctant to reform EU #Labour Market, while @Mdlabajova fights status quo @praguepost http://t… ['eu'] x x

14859 Tue Jun 23 10:13:25 +0000 2015 Mdlabajova RT @ALDEgroup: GREAT NEWS: @EPSocialAffairs adopts @Mdlabajova/s report which will secure a more competitive EU #labour market #ANO http://… ['eu'] x x

14864 Tue Jun 23 09:37:15 +0000 2015 Mdlabajova Můj první report z vlastní iniciativy přijat @EPSocialAffairs. Zvítězil liberální a aktivní přístup k zaměstnanosti @ALDEgroup @EurActiv_CZ ['liberální'] x x

14866 Tue Jun 23 09:33:42 +0000 2015 Mdlabajova RT @Elzelien: Congratulations @Mdlabajova! Broad support @EPSocialAffairs for her report on creating more competitive EU labour market to e… ['eu'] x x

14870 Mon Jun 22 10:14:24 +0000 2015 Mdlabajova RT @Europarl_EN: #Eures network: helping people to find a job in another EU country http://t.co/uipXl8AbmD ['eu'] x x

14886 Mon Jun 15 12:20:47 +0000 2015 Mdlabajova Brusel už se těší na @MartinaKrhlova !  @ProcByNe ? Zaměstnavatel: Evropský parlament I. http://t.co/WgTjARwCua ['brusel'] x x

14923 Sun Jun 07 09:22:34 +0000 2015 Mdlabajova RT @fromTGA: Calling all European 89ers… Please support this 1989 Generation Initiative to give new life to the EU project: http://t.co/iKV… ['eu'] x x

14949 Thu May 28 07:16:11 +0000 2015 Mdlabajova RT @EurActiv_CZ: Prostředky EU pro mladé bez práce: Státy zatím využily jen 70 milionů eur https://t.co/EG5Wr5BcrF @Mdlabajova ['eu'] x x

14972 Tue May 19 13:34:42 +0000 2015 Mdlabajova Yes! The EU can! Record breaking speed for the Council&amp;EP&amp;Com! Council approved #YEI prefinancing! http://t.co/qsXzfVwrHe @Youth_Forum ['eu'] x x

15060 Mon Apr 27 10:35:17 +0000 2015 Mdlabajova Kdo nejvíc odnesl krizi v Evropě?Čtěte na mém blogu:Záruka práce pro mladé lidi v EU http://t.co/lwXB4cJWWQ @EurActiv_CZ #employment #youth ['eu'] x x

15098 Mon Apr 13 16:11:02 +0000 2015 Mdlabajova EU je nyní na křižovatce: aktivní nástroje k podpoře zaměstn.mladých nebo pasivní vyplácení dávek mladým nezaměstnaným? @Bednarova_EAcz ['eu'] x x

15099 Mon Apr 13 12:59:42 +0000 2015 Mdlabajova RT @EurActiv_CZ: Nezaměstnanost mladých: Samotný Brusel problém nevyřeší,přispět musí i státy http://t.co/xCHkpQ3WTb @Mdlabajova @ProcByNe … ['brusel'] x x
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15160 Sun Aug 02 20:47:16 +0000 2015 MichKucera Babišova média zprávě o zátahu v majitelově firmě věnovala přesně „jedňák“, tedy nejkratší možný novinový formát. http://t.co/fZrTyuPbbG/ ['média'] x x
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15249 Mon Nov 09 15:07:54 +0000 2015 Milan_Chovanec Právě jsme se s kolegy z V4 shodli, že povinné kvóty nadále odmítáme! ['v4'] x x politizace

15250 Mon Nov 09 15:07:38 +0000 2015 Milan_Chovanec Dobrá zpráva před jednáním rady ministrů EU: V4 žije! https://t.co/pBMADjssKv ['v4'] x x

15257 Tue Oct 20 06:53:29 +0000 2015 Milan_Chovanec Brusel smíchal hrušky s jabkama. A to vloni o nic nešlo. Jsem zvědav, čeho se ti experti v teple svých kanceláří dopočítají letos...:-) ['brusel'] x x

15263 Thu Oct 08 08:59:53 +0000 2015 Milan_Chovanec Při samostatném jednání V4 jsme řešili pomoc Maďarsku. Můžeme vyslat 50 policistů a 100 vojáků. ['v4'] x x politizace

15279 Tue Sep 22 17:42:21 +0000 2015 Milan_Chovanec Nekterých zemí se kvóty netýkají.Mají totiž s EU vyjednanou výjimku.ČR výjimku nemá.Vyjednavačem byl tehdy @Telicka. https://t.co/W8zqp53mD2 ['eu'] x x politizace

15300 Tue Aug 25 10:52:29 +0000 2015 Milan_Chovanec Tzv. seriózní média si našla opravdu důvěryhodný zdroj info o ČP a MV! Kdo tu vlastně selhává? https://t.co/0f0k8c0epr ['média'] x x

15328 Thu Jul 09 08:51:15 +0000 2015 Milan_Chovanec 3/3 Cesta k čerpání prostředků z EU a k odpolitizování státní správy je volná. ['eu'] x x

15342 Sun Jun 14 11:39:36 +0000 2015 Milan_Chovanec K ultimativnímu postoji Rakouska: kvóty mohou znamenat všemi státy EU podepsanou pozvánku pro další statisíce ekonomických migrantů. ['eu'] x x politizace
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15584 Fri Dec 04 17:19:36 +0000 2015 MJureka Jsem zvědav na co soudrh ty peníze ze Švýcarské banky chtěl využít, to jsem zvědav na to zdůvodnění. Určitě nějaká soudružská výpomoc. ['peníze'] x x

15588 Wed Dec 02 09:30:47 +0000 2015 MJureka @Michalpneu jenže to je presne ten okamžik, kdy my to aktivně tu politiku EU tvoříme a říkáme co chceme....a vláda těsnou většinou to chce.. ['eu'] x x

15592 Wed Dec 02 08:45:10 +0000 2015 MJureka Nechápu kolegy z vlády, kteří si myslí, že má v budoucnu EU určovat privátnímu sektoru zastoupení pohlaví v dozorčích radách. ['eu'] x x

15628 Mon Nov 16 10:21:04 +0000 2015 MJureka Dnes na jednání rady min. Zzemědělství EU se promítají do příspěvků všech i víkendové události v Paříži, míra solidarity je hluboká. ['eu'] x x

15630 Fri Nov 13 22:52:31 +0000 2015 MJureka Celá EU dnes dostává tak výrazné varování, že jestli dnes nezměníme bezpečností politilku EU, pak ztratí Evropa svoji budoucnost. ['eu'] Evropa současná bezpečnostní politika

15638 Fri Nov 13 09:13:35 +0000 2015 MJureka Ano rádi podpoříme zvýšení důchodů, ale ministryně a min. financi by měli říci odkud ty peníze vezme. ['peníze'] x x

15704 Wed Sep 30 19:25:42 +0000 2015 MJureka Pokud by EU přijala trvalý realokační mechanismus pro uprchlíky, pak je to rezignace na budoucnost Evropy. S tímto nikdy nebudu souhlasit! ['eu'] Evropa trvalý relokační mechanismus pro uprchlíky

15713 Wed Sep 23 10:04:04 +0000 2015 MJureka V aktuální situaci EU povinné kvóty nic neřeší, jsou to jen čísla na papíře. Zde ve stručných bodech navrhy vlády ČR. http://t.co/tfUW6h8yt4 ['eu'] x x politizace

15723 Fri Sep 18 20:33:25 +0000 2015 MJureka @Ales_Kratochvil vím co podepisuju kdyz ty peníze převádím do rozpočtu ['peníze'] x x

15732 Tue Sep 15 10:36:59 +0000 2015 MJureka Dále jsem žádal, aby i v oblasti zemědělství EU cíleně a koordinovaně začala pomáhat v zemích odkud přicházejí uprchlíci. ['eu'] x x politizace

15741 Mon Sep 07 14:25:25 +0000 2015 MJureka Návrh který nam předložila EK neni v principu špatný, jen bude potřeba větší fin. Obálku 500mil. Euro pro tak vážnou situaci v EU je málo. ['eu'] x x

15743 Mon Sep 07 12:01:57 +0000 2015 MJureka Situace v sektoru mléka je vážná, jednání rady ministrů zem. EU dnes musí přinést řešení pro zemědělce. http://t.co/DNWaIrmi4H ['eu'] x x

15836 Wed Jul 22 10:01:43 +0000 2015 MJureka Škody způsobené suchem za posledních 30let v EU více než 100mld. Euro, voda je strategická surovina, konečně přichází systémová opatření. ['eu'] x x

15864 Mon Jul 13 09:55:12 +0000 2015 MJureka Dnes na radě min. zem. EU otevírá ČR problematiku vykupnich cen mléka. Chceme změnu v intervenčním mechanismu. http://t.co/RefgPC0e9R ['eu'] x x

15895 Thu Jul 02 08:52:48 +0000 2015 MJureka Šibenice? Hesla /uprchlíky do moře/ a /vezmeme zákon do vlastních rukou/? Copak tu chce Okamura Divoký západ? Vrchol populismu Okamury. ['okamura'] x x

15929 Tue Jun 16 09:52:47 +0000 2015 MJureka Dnes na jednání rady min. zem. EU řešíme parametry pro ekologické zem., či zlepšení obchodních praktik mezi výrobci potravin a maloobchodem. ['eu'] x x

15954 Tue Jun 02 08:21:48 +0000 2015 MJureka Od neděle jsme s kolegy na neformální radě ministrů zem. EU v Lotyšsku. Hlavním tématem ekologické zemědělství. http://t.co/1bE3yLyGha ['eu'] x x

15959 Wed May 27 15:43:34 +0000 2015 MJureka Vysokoprocentní biopaliva v loňském roce nahradila ropu z dovozu v částce cca 5,3 mld. Kč. Tyto peníze zůstávají v naší ekonomice. ['peníze'] x x

15960 Wed May 27 14:56:06 +0000 2015 MJureka @NestleCZSK přesně jsem říkal, že necelých 40% rozpočtu EU z našich daní jde do zemědělství, potravinářství a venkova. ['eu'] x x

16004 Tue May 19 07:36:20 +0000 2015 MJureka Dnes jednání V4 a Bulharska, Rumunska a Slovinska, hlavni bod jednání je nastavení férových obchodnich podmínek obch. řetězců v cele EU. ['v4'] x x

16034 Tue May 05 09:48:59 +0000 2015 MJureka RT @PepaKopecky: Hrozí zhnědnutí domácí politiky, chci tomu bránit, řekl ve Sněmovně Martin Konvička z Islám v ČR nechceme. To bych skoro o… ['islám', 'konvička'] x x
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16075 Fri Dec 18 18:20:36 +0000 2015 msojdrova Ukrajincům se otevírá cesta k bezvízovému styku s EU. Myslím, že V. Havel by měl radost! #Ukraina #Havel ['havel'] x x

16081 Fri Dec 11 09:08:42 +0000 2015 msojdrova Návrh Komise na zřízení společné pohraniční stráže EU vítám jako obrat v řešení migrační krize. #uprchlickakrize ['eu'] x x politizace

16082 Tue Dec 01 15:55:23 +0000 2015 msojdrova With experts on visa-free regime for #Ukraina. Is the EU ready to support it? https://t.co/6gdxFX2KVZ ['eu'] x x

16087 Sat Nov 28 08:35:58 +0000 2015 msojdrova RT @RadkoHokovsky: Hlavní chyby, kterých se jako EU při řešení imigrační krize dopouštíme: https://t.co/ttuxkQ7LMm ['eu'] x x politizace

16093 Fri Nov 20 11:19:56 +0000 2015 msojdrova RT @EP_Praha: Dnes debatujeme o faktech a mýtech  o EU se studenty ve Zlíně s @msojdrova a @TomZdechovsky #faktaamytyoEU #zlin https://t.co… ['eu'] x x

16117 Wed Oct 07 18:49:12 +0000 2015 msojdrova Paní kancléřko, Německo je pro EU klíčové, ale stejně jako všech 27 zbývajících států: http://t.co/hIdmKxzONt ['eu'] x x politizace (viz URL)

16130 Mon Sep 07 16:03:25 +0000 2015 msojdrova Zprávu Rodrigues nepodpořím. Bude-li někdo tvrdit, že nám Brusel přikazuje zavedení sexuální výchovy, nevěřte mu! http://t.co/v0aZmL7k71 ['brusel'] x x

16136 Fri Jul 03 14:06:40 +0000 2015 msojdrova Regulací řešit tuto otázku nejde, ale EU má nástroje, kterými může členské země motivovat! https://t.co/gGibsFYWMZ ['eu'] x x

16165 Wed Jun 17 16:07:38 +0000 2015 msojdrova Hrozí EU kvůli uprchlické krizi fašistická renesance?  http://t.co/0vAW2QfPZZ ['eu'] x x

16166 Tue Jun 16 16:45:48 +0000 2015 msojdrova Víte, že ženy v EU mají v průměru o 16% nižší výdělky a o 39% nižší důchody než muži? I to budeme řešit příští pátek https://t.co/Cn5VExTGCo ['eu'] x x

16195 Wed Apr 29 15:04:02 +0000 2015 msojdrova EU bere boj s nezaměstnaností mladých vážně! http://t.co/g2ty29gL0F ['eu'] x x

16198 Wed Apr 22 14:06:17 +0000 2015 msojdrova Ukrajinský partiarcha poděkoval EU za podporu a upozornil i na problémy ukrajinské společnosti: http://t.co/ksdrMloBQi ['eu'] x x
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16462 Tue Dec 15 09:01:21 +0000 2015 ODScz RT @J_Havelkova: Jak bojuje @ODScz v opozici? Co se podařilo? Jaká je kultura ve Sněmovně? Nejen o tom bude dnes pro @CRoPlus hovořit @P_Fi… ['kultura'] x x

16532 Thu Nov 26 21:10:34 +0000 2015 ODScz .@P_Fiala /Radikální Islám není náboženství ale ideologie. Vedeme válku proti němu, ne proti Islámu jako náboženství/ #mateslovo ['islám'] x x

16585 Sun Nov 15 12:34:54 +0000 2015 ODScz RT @P_Fiala: Podle šéfa EK Junckera není potřeba, aby EU měnila postoj vůči migrační krizi. Nic nedokazuje odtržení od reality více, než t… ['eu'] x x politizace

16684 Thu Oct 22 13:14:27 +0000 2015 ODScz RT @jjey__: Interpelace: @P_Fiala: Proč se snižují peníze pro VŠ? @SlavekSobotka : Nase vláda přidává učitelům, stavi školy #debataSHluchým ['peníze'] x x

16737 Thu Oct 08 09:40:02 +0000 2015 ODScz RT @PepaKopecky: Svoboda je pro mě důležitější než mír, řekl při setkání s novináři předseda ODS @P_Fiala. Podpořil myšlenku pozemní operac… ['novináři'] x x

16745 Mon Oct 05 18:19:07 +0000 2015 ODScz RT @ZahradilJan: .@AllianceECR fringe meeting at CPC on EU reform just finished. With @KeszZoltan @RaffaeleFitto @DanHannanMEP . http://t.c… ['eu'] x x

16802 Tue Sep 29 13:49:40 +0000 2015 ODScz RT @pavelkout: Výborný článek @Nemcova_Mirka na téma migrace a EU — doporučuji. https://t.co/CkzSPvZpPq ['eu'] x x politizace

16806 Tue Sep 29 08:22:43 +0000 2015 ODScz Četli jste nový článek od M. Němcové /Uprchlíci prioritou EU nejsou. Na rozdíl od úředníků a lobbistů” ?http://t.co/nlaBEOfuYQ ['eu'] x x politizace

16809 Sat Sep 26 09:07:19 +0000 2015 ODScz RT @J_Havelkova: Silové přehlasování našich zájmů v EU nesmí byt osvědčenou praxi. Více v novém blogu @P_Fiala http://t.co/3Abq1M2lwM ['eu'] x x

16832 Wed Sep 23 14:15:51 +0000 2015 ODScz RT @P_Fiala: Už chápu lépe výrok A.Babiše:/Bránit se kvótám soudně není rozumné, protože z EU dostáváme desítky miliard Kč ročně./ http://t… ['eu'] x x politizace

16836 Tue Sep 22 18:17:59 +0000 2015 ODScz RT @J_Havelkova: .@P_Fiala : EU k prosazení nesmyslných kvót neváhala použít politiku vydírání a silového řešení. http://t.co/o1FPbQKTTX ['eu'] x x politizace

16839 Tue Sep 22 16:59:23 +0000 2015 ODScz RT @ZahradilJan: EU neporazila jen vládu ČR. Tu vem čert. EU porazila sama sebe. Toto bude mít fatální dopad na soudržnost, důvěru a loajal… ['eu'] x x politizace

16841 Tue Sep 22 16:42:24 +0000 2015 ODScz RT @P_Fiala: EU tímto krokem popírá zásady platné ochrany občanských a lidských práv a ještě více zvyšuje nedůvěru, kterou v ní naši občané… ['eu'] x x politizace

16842 Tue Sep 22 15:28:30 +0000 2015 ODScz RT @EvzenTosenovsky: /Trust/? Pokud PL uhne v otázce kvót, bude to jen další ilustrací, že naše vláda měla od předsedání V4 přehnaná očekáv… ['v4'] x x politizace

16871 Fri Sep 18 09:14:18 +0000 2015 ODScz RT @Musil: Ukázka zahraničněpolitických znalostí Andreje Babiše. Aneb EU je NATO a červenec je srpen. ANO, bude líp. https://t.co/z7ltVrj0yr ['eu'] x x

16875 Thu Sep 17 18:35:58 +0000 2015 ODScz J. Černochová: Další noční šichta ve sněmovně. Dnes na téma: Dohoda o přidružení mezi státy EU a ESAE a Ukrajinou. http://t.co/SwcOVHlyXC ['eu'] x x

16889 Wed Sep 16 15:17:12 +0000 2015 ODScz .@P_Fiala “Povinné kvóty ukazují, že v současné době EU žádné jasné řešení migrační krize nemá” #radiozurnal ['eu'] x x politizace

16904 Tue Sep 15 15:49:18 +0000 2015 ODScz RT @zuzana_cerna: Šéf @ODScz @P_Fiala : EU je založená na důvěře. Bude-li založená na síle a vydírání, znamená to její konec. Víc na #Radio… ['eu'] x x politizace

17001 Mon Sep 07 13:30:57 +0000 2015 ODScz Vláda se znovu chystá rozházet peníze občanů..http://t.co/ajGUO171jv ['peníze'] x x

17045 Wed Sep 02 13:42:43 +0000 2015 ODScz RT @svobodneforum: Babiš vyvádí státní peníze pro své lidi, Kleslová je příkladem http://t.co/PCO4Py4rUN http://t.co/Z1hmEn2pFr ['peníze'] x x

17271 Thu Jul 09 14:08:03 +0000 2015 ODScz Oceňujeme, že premiér přijal včerejší návrh VR ODS a dnes se sejdou předsedové parl. stran. Téma bude nedělní summit EU k Řecku ['eu'] x x

17310 Sun Jul 05 19:45:17 +0000 2015 ODScz RT @ZahradilJan: Greek referendum = defeat of Merkel, Juncker &amp; Co. Wake up, go for EU reform as @AllianceECR proposes. ['eu'] x x

17312 Sat Jul 04 06:22:19 +0000 2015 ODScz RT @ftarreg: Radomil Bábek: EET – luxusní vysavač na peníze – ODS – Občanská demokratická strana http://t.co/Ui2M2lhvH8 via @ODScz ['peníze'] x x

17325 Wed Jul 01 11:08:49 +0000 2015 ODScz RT @Ma_Novotny: Bankrot bude Řecko bolet, ale bude očistný a umožní stavět na zdravých základech. Třetí /záchranný program/ EU zemi může zc… ['eu'] x x

17553 Sat May 30 14:22:15 +0000 2015 ODScz Plán ODS po kongresu: Snížit DPH a nechat peníze lidem | Svobodné fórum http://t.co/Oli2yu5nUz prostřednictvím @svobodneforum ['peníze'] x x

17561 Sat May 30 13:37:00 +0000 2015 ODScz RT @svobodneforum: Plán ODS po kongresu: Snížit DPH a nechat peníze lidem http://t.co/1eFWt0bZ6Z http://t.co/WFQ25GkmV7 ['peníze'] x x

17590 Sat May 30 09:23:13 +0000 2015 ODScz /Netlačíme na další evropskou integraci, chceme EU která toho dělá méně, ale lépe. @SyedKamall #kongresODS ['eu'] x x

17633 Wed May 27 07:35:21 +0000 2015 ODScz RT @Jan_Skopecek: Komentář k plánu centralizovat a převést účty zdr. pojišťoven pod ČNB: Prostě ty peníze lidem seberou http://t.co/SDqGas5… ['peníze'] x x

17677 Wed May 20 18:58:03 +0000 2015 ODScz RT @P_Fiala: Pol. kultura ANO v praxi: dnes hlasovali proti zrušení podpory biopaliv, které navrhli. Prostě to změníme (názor) podle ek. zá… ['kultura'] x x

17706 Wed May 13 08:59:23 +0000 2015 ODScz Brusel chystá přerozdělování lidí - Echo24.cz http://t.co/t3gqNR9mq4 prostřednictvím @echo24cz ['brusel'] x x politizace

17798 Sun Apr 26 14:21:29 +0000 2015 ODScz Evropa čelí přílivu uprchlíků. Mohou být bezpečnostní hrozbou, proto musíme hranice EU lépe chránit. Upozornil @ZahradilJan v @OtazkyVM ['eu'] hranice EU uprchlíci

17815 Sun Apr 26 08:11:17 +0000 2015 ODScz RT @svobodneforum: Miliardy z EU jsou ohroženy, upozorňuje Vystrčil z ODS http://t.co/WuFR6vFGLF http://t.co/1QeIa3l4W4 ['eu'] x x

17837 Wed Apr 22 10:13:30 +0000 2015 ODScz Méně peněz na vědu a výzkum. Vláda radši peníze utratí za platy a další provozní výdaje. Jen letos je to 10,5 mld. http://t.co/JYlkBaW8Od ['peníze'] x x

17853 Sun Apr 19 13:31:28 +0000 2015 ODScz RT @svobodneforum: Za problém s čerpáním peněz z EU může celá vláda, říká předseda ODS Fiala http://t.co/52NzB74KsY http://t.co/QQsFyr7EQh ['eu'] x x

17867 Wed Apr 15 16:25:03 +0000 2015 ODScz Jan Zahradil: Šabatová ztrácí soudnost, chce uznávat i padělané doklady – ODS http://t.co/d8pbigydRq prostřednictvím @ODScz ['šabatová'] x x politizace

17873 Wed Apr 15 07:53:48 +0000 2015 ODScz Cyril Höschl: Ombudsmanka Šabatová a chybná akce provokace | Reflex.cz http://t.co/PdCI1uvQB3 ['šabatová'] x x

17915 Sat Apr 11 12:05:09 +0000 2015 ODScz Patříme na /Západ/, NATO podporujeme, ale společnou armádu EU odmítáme. Dneska diskutujeme o zahraniční politice. ['eu'] x x

17930 Thu Apr 09 09:02:28 +0000 2015 ODScz RT @P_Fiala: 1 mld. Kč ročně od státu. To se to podniká! Peníze občanů politici Agrofertu pošlou Agrofertu. Fakt je (někomu) líp. http://t.… ['peníze'] x x
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17994 Tue Dec 08 10:15:56 +0000 2015 OlgaSehnalova RT @EP_ThinkTank: Work &amp; social welfare for asylum-seekers #refugees: selected EU Member States https://t.co/sykU8H3Bcq https://t.co/aST60o… ['eu'] x x politizace

18021 Mon Nov 23 11:51:26 +0000 2015 OlgaSehnalova RT @EU_Eurostat: Housing conditions: 17% of the EU population live in an overcrowded household #Eurostat https://t.co/8iRO61JS8F https://t.… ['eu'] x x

18022 Sun Nov 22 14:03:40 +0000 2015 OlgaSehnalova RT @TheProgressives: S&amp;Ds want country-by-country reporting to expose secret tax deals &amp; shadowy practices that cost EU citizens billions i… ['eu'] x x

18033 Mon Nov 09 08:59:13 +0000 2015 OlgaSehnalova Just started: #V4DigitalDay. Voice of V4 countries steakholders in DSM debate. https://t.co/WSP5GehDHG ['v4'] x x

18037 Fri Oct 30 09:00:09 +0000 2015 OlgaSehnalova RT @LSEEuroppblog: Why the refugee quota system is unfair on poorer eastern and southern EU states https://t.co/G10fwuGnFt ['eu'] x x politizace

18050 Sat Oct 10 13:29:36 +0000 2015 OlgaSehnalova RT @viEUws: EU #Tech Briefing: 7 #DSM consultations still on the table, including #geoblocking | VIDEO: http://t.co/XwDuVtvEju http://t.co/… ['eu'] x x

18055 Wed Oct 07 13:59:18 +0000 2015 OlgaSehnalova Francois Hollande a Angela Merkelová právě hovoří s poslanci Evropského parlamentu. #HollandeMerkelEP  https://t.co/o1Aoo8xT6k ['merkelová'] x x

18059 Mon Oct 05 12:34:02 +0000 2015 OlgaSehnalova RT @David_Marek: Mzdy versus HDP: Průměrná hrubá mzda v ČR 62% EU 25, HDP na osobu 84% EU 25 (2014; PPS) - největší rozdíl v EU http://t.co… ['eu'] x x

18096 Mon Jul 20 18:51:20 +0000 2015 OlgaSehnalova RT @euobs: Is #Uber a taxi company or an information service? An EU court will decide - https://t.co/E5cHZd7sYu ['eu'] x x

18134 Mon Jun 01 12:45:55 +0000 2015 OlgaSehnalova RT @EvrSpotrCentrum: TK 2. 6. od 13.00 v budově ČOI - 10 let sítě ESC, bezplatné řešení přeshraničních sporů s obchodníky z jiných zemí EU … ['eu'] x x

18136 Mon Jun 01 10:15:36 +0000 2015 OlgaSehnalova RT @CZSecStateEU: Co říká @AMO_cz o EU koncepci? Klíčové: identifikace priorit, národní dialog, analýza dopadů: http://t.co/FHurvSgpac ['eu'] x x

18144 Mon May 25 13:37:14 +0000 2015OlgaSehnalova RT @EurActiv_CZ: .@LudekNie: #EU je v ČR vnímána lépe.Lidé si mj. uvědomují,že některé problémy lze vyřešit lépe na úrovni EU https://t.co/… ['eu'] x x

18153 Mon May 11 11:27:41 +0000 2015OlgaSehnalova Dnes začínají v Kroměříži již desáté Evropské dny. Budou se věnovat předsednické zemi Rady EU Lotyšsku. Více na http://t.co/5kGtoiPQXt ['eu'] x x

18168 Tue Apr 21 14:57:37 +0000 2015 OlgaSehnalova RT @arcapde: The future of enforcement in the EU - debate w/ @OlgaSehnalova @BUSINESSEUROPE @lcrisigiovanni &amp; others @beuc http://t.co/Yh6u…['eu'] x x
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23290 Sun Nov 15 12:29:15 +0000 2015 P_Fiala Podle šéfa EK Junckera není potřeba, aby EU měnila postoj vůči migrační krizi. Nic nedokazuje odtržení od reality více, než tento názor. ['eu'] x x politizace

23315 Sun Oct 25 20:17:18 +0000 2015 P_Fiala Gratuluji @pisorgpl k vítězství. Názory na roli státu v ekonomice máme sice odlišné, ale shodujeme se v realistickém pohledu na EU a Rusko. ['eu'] x x

23353 Wed Sep 23 14:15:07 +0000 2015 P_Fiala Už chápu lépe výrok A.Babiše:/Bránit se kvótám soudně není rozumné, protože z EU dostáváme desítky miliard Kč ročně./ http://t.co/me2hrPHsub ['eu'] x x politizace

23356 Tue Sep 22 16:41:22 +0000 2015 P_Fiala EU tímto krokem popírá zásady platné ochrany občanských a lidských práv a ještě více zvyšuje nedůvěru, kterou v ní naši občané mají.#kvoty ['eu'] x x

23393 Wed Sep 02 10:04:39 +0000 2015 P_Fiala Uprchlickou krizi v EU řešíme, bohaté státy v krizovém regionu ale ne. Kolik uprchlíku přijala Saudska Arábie, Kuvajt, či SAE? ['eu'] x x politizace

23441 Thu Jul 09 08:33:27 +0000 2015 P_Fiala Oceňuji, že premiér @SlavekSobotka přijal náš návrh a na dnešní odpoledne svolal schůzku předsedů stran k nedělnímu summitu EU k Řecku. ['eu'] x x

23443 Tue Jul 07 13:47:10 +0000 2015 P_Fiala @TomZdechovsky Vážený pane europoslanče, můj přístup k EU byl vždy realistický. ['eu'] x x

23510 Wed May 20 16:12:33 +0000 2015 P_Fiala Pol. kultura ANO v praxi: dnes hlasovali proti zrušení podpory biopaliv, které navrhli. Prostě to změníme (názor) podle ek. zájmů A. Babiše. ['kultura'] x x

23526 Thu Apr 09 09:01:04 +0000 2015 P_Fiala 1 mld. Kč ročně od státu. To se to podniká! Peníze občanů politici Agrofertu pošlou Agrofertu. Fakt je (někomu) líp. http://t.co/5cWYEHXIGL ['peníze'] x x
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18275 Mon Dec 21 11:19:02 +0000 2015 PavelBelobradek @BlanikZ @petrholy @Milan_Chovanec to jo, ale ne z EU fondů, to je váš byznys ['eu'] x x

18280 Mon Dec 21 10:18:20 +0000 2015 PavelBelobradek @BlanikZ @petrholy @Milan_Chovanec a od EU je to altruismus, že jo :-) ['eu'] x x

18307 Fri Dec 18 08:38:30 +0000 2015 PavelBelobradek @MasarovicRobert @Kamberak snad jednou všichni občané pochopí, ze evropské a národní zájmy jsi totožné. Ze my jsme také Evropané, občané EU ['eu'] x x

18313 Thu Dec 17 22:57:43 +0000 2015 PavelBelobradek @Pupowski @Posledniskaut takže v práci byl. ODS možná nevi,kde Brusel je a ze je důležité tam jezdit 😁 ['brusel'] x x

18328 Thu Dec 17 14:51:20 +0000 2015 PavelBelobradek RT @ceskenoviny_cz: ČR podporuje nasazení pohraničníků do státu EU bez jeho souhlasu https://t.co/qBYzsTglXR ['eu'] x x politizace

18368 Mon Dec 14 23:15:02 +0000 2015 PavelBelobradek @martin_burian @SlavekSobotka kdyz Volna myšlenka, nebo jiná skupina ateisti, nebo nasi muslimové iniciují a zaplati to samé.... ['muslimové'] x x

18425 Fri Dec 11 13:27:22 +0000 2015 PavelBelobradek @petrholy pokud bude konzervativní, proč ne? Ale levicově liberální raději ne ;-) ['liberální'] x x

18437 Thu Dec 10 11:55:28 +0000 2015 PavelBelobradek RT @kducsl: Dům staví od základů,ne od střechy,také budova EU musí vyrůstat z našich hodnot./@PavelBelobradek #EPPgroup #Praha https://t.co… ['eu'] x x

18439 Thu Dec 10 11:55:13 +0000 2015 PavelBelobradek RT @ChHuegel: .@ManfredWeber: EU needs strong economy, structural reforms &amp; has to strengthen competitiveness. @EPPGroup #Prague https://t.… ['eu'] x x

18455 Mon Dec 07 11:39:34 +0000 2015 PavelBelobradek Muslimové mají strach z evropského feminismu, říká sociolog Možný https://t.co/aJz5DCffYb ['muslimové'] x x

18502 Wed Dec 02 20:42:49 +0000 2015 PavelBelobradek Je islám součástí evropské identity? https://t.co/BqEiIwXIt4 ['islám'] evropská identita (viz url) islám

18535 Mon Nov 30 14:26:15 +0000 2015 PavelBelobradek Jak rika @Miroslav_Barta ztrata identy, je zacatek konce civilizace ['civilizace'] x x politizace

18616 Mon Nov 23 09:54:12 +0000 2015 PavelBelobradek Odsoudit terorismus je správné. Ale to neznamená,že každý,kdo odsoudí formu,nesouhlasí se s obsahem. Např. Právně: policie-soud-ortel-trest ['terorismus'] x x

18682 Thu Nov 19 22:16:06 +0000 2015 PavelBelobradek @kucera02 národní staty mají bránit schengensky prostor a hranice EU ['eu'] x x politizace

18763 Sun Nov 15 08:31:59 +0000 2015 PavelBelobradek @petrholy @ferrry7 presne tak, jsme sekulární demokratický stát. ['sekulární'] x x

18785 Sat Nov 14 17:59:45 +0000 2015 PavelBelobradek @PavelMgr @PetrHonzejk i kdyby to byla pravda, tak to na veci nic nemění. Je třeba nekontrolovany prostup hranicemi EU zastavit, to rikam ['eu'] x x politizace

18836 Thu Nov 12 21:34:30 +0000 2015 PavelBelobradek @MasarovicRobert @Posledniskaut ty zabrali novináři 😉 ['novináři'] x x

18887 Tue Nov 10 11:39:28 +0000 2015 PavelBelobradek @PetrHonzejk @AlexandrMitrofa ale no tak, to neni hodno vašeho majestatu. Havel taky nemel VŠ ['havel'] x x

18983 Tue Nov 03 06:26:13 +0000 2015 PavelBelobradek @AlexandrMitrofa to těžko. Migranti jsou ekonom. a skutecne potrebni. Ti první ubiraji kapacitu druhým. Rozdávaní baget je ok,neni to resni ['migranti'] x x politizace

18997 Tue Nov 03 05:23:26 +0000 2015 PavelBelobradek @michalillich @Terpolka @kducsl Kdyz to ale udělá s humbukem,tak ano. My hodnoty neopustili,jen jsme ho drze nepodporili na prezidenta atd. ['hodnoty'] x x

19039 Sun Nov 01 15:49:28 +0000 2015 PavelBelobradek @OPuczok komplexní v době politické korektnosti? Přistěhovalci jsou heterogenní skupina. Odlisne zákony v ghettech jsou známy z USA i EU ['eu'] x x politizace

19050 Fri Oct 30 20:54:42 +0000 2015 PavelBelobradek Akce Uprchlíci, islám a Česko v Náchodě s T. Zdechovskym. 90 návštěvníků bylo po dvouhodinové debatě snad spokojeno. https://t.co/Kbcd0QY52C ['islám'] x x politizace

19064 Thu Oct 29 12:46:16 +0000 2015 PavelBelobradek @JandaBoris63 @msojdrova pokud místo muslimové nebo ateisti zorganizuji a zaplati podstatnou část nakladu, mají šanci taky ['muslimové'] x x

19134 Fri Oct 23 11:19:54 +0000 2015 PavelBelobradek Jen když udržíme naše hodnoty, zůstane EU jednotná-a jen když zůstane EU jednotná, udržíme naše hodnoty./ Sjezd EPP https://t.co/d8KFMfXZWp ['eu'] x x politizace

19254 Tue Oct 20 10:07:58 +0000 2015 PavelBelobradek RT @mrybi: Společnost žene dopředu konzum. Kvalita života ale není jen HDP. Jde i o hodnoty a mezilidské vztahy. @PavelBelobradek na #Cesko… ['hodnoty'] x x

19339 Fri Oct 16 11:01:12 +0000 2015 PavelBelobradek RT @adamec_z: Mimořádně zajímavá debata o tom, že umění a kultura nejsou jenom to /na večerní relax/. Díky @PavelBelobradek za to! http://t… ['kultura'] x x

19361 Thu Oct 15 17:03:06 +0000 2015 PavelBelobradek RT @kduhradecko: Uprchlíci, islám a ČeskoBeseda v #hradeckralove: http://t.co/0nZQBfMsXT #migrace #kducsl #kralovehradeckykraj http://t.c… ['islám'] x x politizace

19368 Thu Oct 15 11:46:09 +0000 2015 PavelBelobradek RT @jirkakus: @PavelBelobradek právě Brusel upozornil na to, že jsme nanolídr #ceskojenano #czechisnano http://t.co/SEapB09y8E ['brusel'] x x

19387 Tue Oct 13 14:29:55 +0000 2015 PavelBelobradek @AlexandrMitrofa  taky to dělám. Principy a hodnoty držím bez ohledu na preference. Proto to cítím jako nespravedlivé. Evr. lidovci? Blábol! ['hodnoty'] x x

19430 Mon Oct 12 13:48:17 +0000 2015 PavelBelobradek @Lucie_HK urcite ne jen nějakým mačismem. U me na úřadě: 4 ředitelky odboru, jeden ředitel. No a? Zajímají mě schopnosti,ne pohlaví a rasa ['rasa'] x x

19497 Sat Oct 10 22:08:20 +0000 2015 PavelBelobradek @Cerha @BlanikZ @kducsl @MJureka jeho nejvíc štve, ze Sekyra nam dal peníze na transparentní účet, o čemž oni vůbec neslyšeli #igelitky ['peníze'] x x

19638 Fri Sep 25 21:49:38 +0000 2015 PavelBelobradek @dvoracekdavid az v Eu nebudou Fr a Pl, pak to treba dopadne. 😈 ['eu'] x x

19741 Wed Sep 16 15:41:17 +0000 2015 PavelBelobradek @Jonesix13 ano, to je nelegální. A prochazelo jim to proto, ze jsme to v EU podcenili.EP již před mnoha lety řešil posílení hranic ['eu'] x x politizace

19764 Tue Sep 15 16:55:15 +0000 2015 PavelBelobradek Dodržuji ústavní princip a vyznavam liberální demokracii. Kandidovat muze každý,bez ohledu na náboženské přesvědčení,rasu a pohlaví. ['liberální'] x x

19848 Wed Sep 09 15:28:06 +0000 2015 PavelBelobradek @MikulasBek @petr_jonak @Kamberak @ondrej_m @SPD_CR presne. Jen ten čas ztrácí celá EU ['eu'] x x

19873 Wed Sep 09 09:47:08 +0000 2015 PavelBelobradek Ekonomičtí migranti v Německu nemohou zůstat, prohlásila Merkelová http://t.co/f1ir1h7MMS ['migranti', 'merkelová'] x x politizace

19936 Mon Aug 31 13:02:32 +0000 2015 PavelBelobradek @zemkos @MJureka @narodnigalerie ale peníze z MF ['peníze'] x x

20031 Tue Aug 25 21:29:17 +0000 2015 PavelBelobradek Taky si myslím,ze by vzhledem k vyvazenosti, mela veřejnoprávní média zvat české zástupce, nacku,popiracu holocaustu, Al-Kaidy a Isilu🙈 ['média'] x x

20033 Tue Aug 25 15:49:54 +0000 2015 PavelBelobradek RT @Simindr: Je Konvička jako Hitler? Dobré srovnání toho, že projevy nenávisti jsou ve svém základu pořád totéž: http://t.co/CvMSdQoq20. ['konvička'] x x

20158 Wed Jul 29 15:29:40 +0000 2015 PavelBelobradek @TrendPrace jasná pravidla jsou. Jde o to, jak ty, kteří je neplní skutečně vrátit až mimo hranice EU ['eu'] x x politizace

20221 Tue Jul 21 21:25:23 +0000 2015 PavelBelobradek @JPriplata @beneslenka @pavelkout pac by tam jinak sedel Okamura ['okamura'] x x

20224 Tue Jul 21 21:21:24 +0000 2015 PavelBelobradek @marektomas98 @kucera02 @DolejsJiri @mbartosm to z udělal V. Havel ['havel'] x x

20252 Sun Jul 19 21:10:02 +0000 2015 PavelBelobradek @IstdJa  ja se neomluvil. To uz za nas udělal V. Havel ['havel'] x x

20257 Sun Jul 19 21:02:00 +0000 2015 PavelBelobradek @honza_votava ja se neomluvil. To uz za nas udělal V. Havel ['havel'] x x

20288 Thu Jul 16 12:17:10 +0000 2015 PavelBelobradek Moje ambice je, aby stát podporoval sítě alespoň 100 Mbit/s. EU cíl je 30 Mbit/s. SRN 50 ['eu'] x x

20327 Fri Jul 10 09:36:52 +0000 2015 PavelBelobradek @AlexandrMitrofa my jsme křesťanští demokraté. Ti jsou v EU (i my)  středopravicová se silným sociálním akcentem. CDU je pravicová? ;-) ['eu'] x x

20431 Mon Jul 06 23:31:40 +0000 2015 PavelBelobradek Zdechovský: je nutné přitvrdit boj s antisemitismem v EU http://t.co/Cnl3gtwKcW ['eu'] x x

20531 Sat Jul 04 09:36:39 +0000 2015 PavelBelobradek @terezazavadilov Debata byla o kvotach,ne o pohledu na zeny.Neprekrucujte,jak se vam to hodí.Jiní mnou blokli novináři to neřeší,gender? 😉 ['novináři'] x x

20616 Tue Jun 30 17:46:44 +0000 2015 PavelBelobradek Dostal jsem od Bloku proti islámu.  Zeptal jsem se: Máte 4 děti? Neměli. Tak to islám nezastavite 😉 A bylo po debatě. http://t.co/chlW2AYTGN ['islám'] x x

20687 Wed Jun 24 09:17:59 +0000 2015 PavelBelobradek vláda schválila nárůst plateb za státní pojištěnce s tím, že peníze půjdou do platů ve zdravotnictví ['peníze'] x x

20888 Wed May 27 17:24:47 +0000 2015 PavelBelobradek @JelinekLu Okamura ['okamura'] x x

20889 Wed May 27 17:23:31 +0000 2015 PavelBelobradek RT @MJureka: Vysokoprocentní biopaliva v loňském roce nahradila ropu z dovozu v částce cca 5,3 mld. Kč. Tyto peníze zůstávají v naší ekonom… ['peníze'] x x

21126 Tue May 05 10:17:37 +0000 2015 PavelBelobradek Jak lehce se z EU může stát RU http://t.co/gjnQcloF9y ['eu'] x x

21220 Wed Apr 22 10:53:17 +0000 2015 PavelBelobradek @JosefLangmayer VaV z rozpočtu ne.Účelově sčítají i peníze z EU,které jsou logicky ted nižší,když dojíždí staré programy a nové ještě nejsou ['peníze'] x x

21368 Sat Apr 04 09:28:59 +0000 2015 PavelBelobradek @OndraSramek bohužel je. A islám má s Koránem tři. A je to tam ve formě příkazu. ['islám'] x x

21383 Fri Apr 03 10:52:59 +0000 2015 PavelBelobradek @Pavel_Horvath národní rozpočet na VaV má 27 mld.(bez fondů EU a firem). Že jsme na dně přímého čerpání z EK, je vizitka nezájmu vědců o ně ['eu'] x x

21385 Fri Apr 03 10:38:27 +0000 2015 PavelBelobradek @Pavel_Horvath ano,ale ne za vysoké školy a platy. Ti dobří vědci mají k platu fakt pěkné peníze z VaV. Temi ale nemůžeme sanovat platy vsem ['peníze'] x x
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21418 Tue Dec 08 14:45:39 +0000 2015 pavelpoc RT @TheProgressives: How can we better fund the EU? @SenatoreMonti is with S&amp;D to discuss new ways to raise revenue for the EU budget https… ['eu'] x x

21424 Wed Nov 25 20:25:49 +0000 2015 pavelpoc RT @EPWashingtonDC: Toxic plastics. EU Parliament opposes #DEHP recycling over health/fertility concerns.   https://t.co/77xHowZ3kc https:/… ['eu'] x x

21433 Tue Nov 10 12:52:28 +0000 2015 pavelpoc #LIFE_Programme cannot become new #H2020. More funding is essential „Only 1/7 of project requests receives EU funding“ Angelo Salsi, #EASME ['eu'] x x

21450 Wed Sep 30 16:39:18 +0000 2015 pavelpoc @EPIntergroup_SD Just delivered my speech on the EU beekeeping sector #bees #neonicotinoides http://t.co/okvAdw1JZJ ['eu'] x x

21468 Tue Jul 14 08:38:37 +0000 2015 pavelpoc Vítání premiéra @SlavekSobotka na konferenci V4 o energetické bezpečnosti v Evropském parlamentu. http://t.co/jVbH930S2u ['v4'] x x

21475 Tue Jun 30 12:58:55 +0000 2015 pavelpoc Požáry budov mají v EU na svědomí 4000 obětí a 70000 hospitalizovaných ročně. V 1/2 případů za to nemůže oheň ale toxický kouř @FireSafeEU ['eu'] x x

21476 Mon Jun 29 09:29:50 +0000 2015 pavelpoc RT @BirdLifeEurope: Cruel bird trapping is prohibited by EU law. Please sign &amp; share to ask for law enforcement http://t.co/1XKWjJrRgM http… ['eu'] x x

21487 Tue Jun 09 10:53:22 +0000 2015 pavelpoc RT @TheProgressives: S&amp;Ds are putting up a fight to make #TTIP a good deal for EU citizens. If it isn/t, it will be a clear NO from our sid… ['eu'] x x

21492 Sat May 30 09:15:37 +0000 2015 pavelpoc RT @LucColemont: /Screening #coloncancer now in 20 of 27 EU countries/ #Seifert #ECCDbrno @pavelpoc @my_ueg @EU_Health RT http://t.co/sNV16… ['eu'] x x

21518 Tue Apr 21 13:05:37 +0000 2015 pavelpoc CEOs evropských energetických společností diskutují v EP energetickou strategii EU #energyunion http://t.co/2mGbeJ9DGd ['eu'] x x

21522 Mon Apr 20 15:10:38 +0000 2015 pavelpoc RT @TheProgressives: .@GianniPittella: A humanitarian crisis unfolds in the #Mediterranean Stop w/ all this selfishness: EU states to demon… ['eu'] x x
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21556 Thu Oct 22 12:36:54 +0000 2015 PetrKudela1 RT @iDNEScz: Do Slovinska přišlo za den deset tisíc uprchlíků. Vláda prosí o pomoc EU https://t.co/uEwvyhTBQq https://t.co/3TCfCZ9BWo ['eu'] x x politizace
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21564 Fri Dec 04 14:22:35 +0000 2015 PetrMachMEP Reforma volebního práva EU: Něco tak zoufalého a flagrantně protidemokratického se jen tak nevidí ani v EU https://t.co/NK44Fth7rt ['eu'] x x

21571 Thu Nov 26 13:05:40 +0000 2015 PetrMachMEP EU zpřísnila kontroly - to jsou ty stany - u vstupu do budovy. #eu #europeanparliament #securitycheck… https://t.co/8UMzbwvrC7 ['eu'] x x politizace

21581 Thu Nov 12 10:00:34 +0000 2015 PetrMachMEP Africe škodí obchodní a zemědělská politika EU https://t.co/yxwvFNZ3hC ['eu'] x x

21600 Wed Oct 21 07:56:14 +0000 2015 PetrMachMEP Věděli jste, že každý banán v EU musí být min. 14 cm dlouhý a 2,7 cm široký? #euronesmysl https://t.co/FXQ0ITFOWl https://t.co/TbxtzCVPeA ['eu'] x x

21630 Tue Sep 08 16:05:11 +0000 2015 PetrMachMEP Dnes jsem v EP vystoupil proti kvótám na přerozdělování uprchlíků https://t.co/P1dtavMQpN Přerozdělování uprchlíků zvedne odpor proti EU ['eu'] x x politizace

21634 Tue Sep 08 07:35:13 +0000 2015 PetrMachMEP Setkal jsem se s kurdskou velitelkou a dal jí peníze na boj s Islámským státem http://t.co/K9x8DbttYS http://t.co/3SSPEC9jk5 ['peníze'] x x

21635 Fri Aug 21 09:45:30 +0000 2015 PetrMachMEP Aby se potupná invaze neopakovala,musíme být suverénní zemí s bojeschopnou armádou.Členství v NATO nás nesmí ukolíbat http://t.co/618PhEO4cQ ['invaze'] x x

21646 Tue Jul 07 09:57:09 +0000 2015 PetrMachMEP Islamismus ne, svoboda vyznání ano. Sekulární stát a ochrana hranic ano, propaganda ne. 8 bodů  Svobodných k Islámu. https://t.co/9vNTHaC0IL ['islamismus', 'sekulární'] x x politizace

21648 Mon Jul 06 16:07:42 +0000 2015 PetrMachMEP Řekové odmítli podmínky dalších půjček. Jestli bude EU přesto půjčovat Řecku dál, ztratí zbytky respektu u dalších bankrotujících států. ['eu'] x x

21678 Tue Apr 28 20:05:20 +0000 2015 PetrMachMEP @drimalka Mně by se ještě více líbila myšlenka, kdyby se na úrovni EU nejednalo v žádném jazyce. :) ['eu'] x x

21683 Sun Apr 26 10:43:05 +0000 2015 PetrMachMEP RT @TydenikDotyk: EU si pokutami, které hrozí aktuálně Googlu, chce jen vylepšit rozpočet - píše @PetrMachMEP. http://t.co/xG4tjwOneM http:… ['eu'] x x

21692 Thu Apr 16 07:09:49 +0000 2015 PetrMachMEP RT @svobodni: Petr Mach: UKIP představil volební program: více svobody bez EU https://t.co/IeyIHT3lIq #no2eu #brexit ['eu'] x x
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21719 Mon Dec 14 11:01:33 +0000 2015 PiratskaStrana RT @Senficon: UK plans to extend #copyright on design objects are a terrible idea and go against EU Parliament recommendations: https://t.c… ['eu'] x x

21727 Wed Dec 09 18:12:15 +0000 2015 PiratskaStrana RT @Senficon: Many common-sense ideas for EU #copyright reform are being ignored. Act now! https://t.co/RZHDIKJroB #SaveTheLink https://t.c… ['eu'] x x

21786 Fri Nov 13 17:52:08 +0000 2015 PiratskaStrana RT @Senficon: EU calls for open and inclusive internet at global conference while #netneutrality fight rages in Brussels https://t.co/0jCCK… ['eu'] x x

21830 Sun Oct 25 18:29:53 +0000 2015 PiratskaStrana RT @newsyc20: Dear EU citizens, our Internet is under attack https://t.co/npiUSQFcbD (https://t.co/gz1ZP9qjeg) ['eu'] x x

21897 Wed Sep 09 10:56:21 +0000 2015 PiratskaStrana RT @milhanys: Shame on the Czech government @strakovka refusing to show any solidarity with both refugees and EU countries. ['eu'] x x

21910 Tue Sep 01 17:42:32 +0000 2015 PiratskaStrana RT @Cybrsalon: #PirateParty in #Iceland gaining over 30% support - @birgittaj focuses on next challenge EU &amp; changing constitution http://t… ['eu'] x x

21979 Fri Jul 17 13:41:08 +0000 2015 PiratskaStrana RT @Senficon: Why is EU asking only for stronger #copyright, not for public interest exceptions in #TTIP? @Ansip_EU @MalmstromEU http://t.c… ['eu'] x x

21996 Sat Jul 04 17:30:02 +0000 2015 PiratskaStrana Duel @JakubMichalek19 a @1PavelSvoboda o omezování svobody panoramatu v EU v @CRozhlas : http://t.co/mnQqwrGQny ['eu'] x x

22120 Sat Apr 18 18:11:34 +0000 2015 PiratskaStrana .@BackaJakub Novináři a hlavně veřejnoprávní média o #TTIP povětšinou mlčí. Proč asi? Taky voláme po větší komunikaci, smlouva se týká všech ['novináři', 'média'] x x

22125 Thu Apr 16 09:50:46 +0000 2015 PiratskaStrana RT @Medvidekpu: Proč už BSA nejde s tím udáváním za peníze do… cloudu? http://t.co/poCEUplt8l ['peníze'] x x

22150 Thu Apr 02 20:28:40 +0000 2015 PiratskaStrana @BackaJakub Ano, tam o ISDS píšou jako v námi odkazovaném článku. Státy EU budou moci firmy zažalovat u zvolených arbitrů. ['eu'] x x



Islamophobic Discourse of Czech Politicians

and Political Parties on Twitter during the

2015 Migration Crisis - Supplement

Index tweetu Datum Autor Text Klíčová slova Referenční objekt Existenční hrozba Politizace
22156 Fri Dec 18 10:24:40 +0000 2015 PocheMEP Happy that #EU leaders answered voice of their citizens - a large support to the EU boarder&amp;cost #guards proposal at the @coe #summit ['eu'] x x politizace

22158 Wed Dec 16 16:09:27 +0000 2015 PocheMEP #security vs #sovereignty or Juncker vs Tusk? The #EU #Summit will show us more than how is the EU planning to tackle the #migrationcrisis. ['eu'] x x politizace

22187 Tue Dec 01 15:23:58 +0000 2015 PocheMEP Česká republika je na 6. místě v recyklaci obalových odpadů v EU #COP21 #EarthToParis ['eu'] x x

22197 Wed Nov 18 17:19:14 +0000 2015 PocheMEP RT @EurActiv_CZ: Čeští europoslanci k útokům v Paříži: EU se musí lépe chránit https://t.co/Yl0z3qSbNt @OlgaSehnalova @PocheMEP @PetrMachMEP ['eu'] EU terorismus

22212 Thu Oct 29 11:49:31 +0000 2015 PocheMEP RT @Berlaymont: New guidelines for a better use of EU money: Commission helping Member States with public procurement issues https://t.co/u… ['eu'] x x

22237 Wed Oct 21 14:12:04 +0000 2015 PocheMEP RT @FEPS_Europe: Thank you @PervencheBeres for emphasising problem of #EnergyPoverty   In EU we have been working on this! #prog4climate ['eu'] x x

22249 Wed Oct 14 10:10:56 +0000 2015 PocheMEP RT @LindaKopecka: Czech PM in the EP-Czech Republic supports a deeper EU integration and wants to be a part of it @TheProgressives @SlavekS… ['eu'] x x

22272 Wed Sep 23 14:49:27 +0000 2015 PocheMEP Czech Republic will respect #EU decision on quotas. Its warm chair at the EU table should get calmer tonight. ['eu'] x x politizace

22278 Wed Sep 09 08:31:47 +0000 2015 PocheMEP .@JunckerEU /Znám slabosti EU, ale vidím také obrovskou slabost našeho kontinentu, kdyby EU neexistovala. Musíme tedy dále a více pracovat./ ['eu'] x x

22304 Thu Sep 03 12:52:18 +0000 2015 PocheMEP RT @CZSecStateEU: Za 24 hodin začíná summit V4 k #migrace pod vedením #CZV4PRES  Přípravy jsou v plném proudu -  brífink s novináři http://… ['v4', 'novináři'] x x politizace

22308 Tue Jul 14 08:36:11 +0000 2015 PocheMEP Conference on the occasion of the start of the Czech Presidency of the V4 Countries @BohuslavSobotka @MarosSefcovic http://t.co/nFGUTCmfoZ ['v4'] x x

22351 Wed Jun 10 12:09:40 +0000 2015 PocheMEP RT @GLandsbergis: #EP sends a strong message to #Kremlin:  EU is ready for tougher sanctions against Russia. ['eu'] x x

22358 Tue May 26 09:29:09 +0000 2015 PocheMEP RT @EurActiv_CZ: .@PocheMEP:V době krize se mohlo zdát,že se EU stala součástí problému než jeho řešením.V lidech tento pocit zůstává https… ['eu'] x x
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22418 Thu Nov 19 13:50:13 +0000 2015 Pospisil_Jiri 3/3 Nepřijela-li F.Mogherini proto, že by v ČR mohla slyšet jiné názory na uprchlick. krizi, ukazuje to, že jsme v EU stále země 2.kategorie ['eu'] x x politizace

22419 Thu Nov 19 13:47:27 +0000 2015 Pospisil_Jiri 2/3 V EU spolu musí státy a Unie mluvit, i když na věci mají rozdílné názory. A to říkám, i když nesouhlasím, jak M.Zeman zneužil 17.list. ['eu'] x x

22447 Wed Oct 28 09:42:37 +0000 2015 Pospisil_Jiri Budu hlasovat proti navýšení počtu soudců Soudního dvora EU o 28. Při mírném nárůstu agendy je zvýšení soudců o 100% vyhazování peněz občanů ['eu'] x x

22449 Tue Oct 27 16:15:17 +0000 2015 Pospisil_Jiri Nejen fanoušci strany PiS se musí podivit nad podobným návrhem, který jen rozbíjí EU https://t.co/OTSxhgZs20 ['eu'] x x

22463 Wed Oct 07 14:05:14 +0000 2015 Pospisil_Jiri Merkelová na rozdíl od socialisty Hollanda hovořila také o ekonomické Evropě. #HollandeMerkelEP ['merkelová'] x x

22470 Wed Oct 07 11:51:48 +0000 2015 Pospisil_Jiri Dnes se v EP střídají evropští lídři: španělský král Filip, kancléřka A. Merkelová a prezident F. Hollande. http://t.co/Cw0uwWCg0R ['merkelová'] x x

22472 Tue Oct 06 11:17:28 +0000 2015 Pospisil_Jiri Uprchlické tábory v třetí zemi(např. Turecku) mohou omezit příliv imigrantů do EU a zachránit životy na moři. Nadějehttp://t.co/qNabQnj7Zc ['eu'] x x politizace

22478 Thu Sep 24 10:06:57 +0000 2015 Pospisil_Jiri Souhlasím s rozhodnutím summitu EU podpořit uprchlické tábory i hotspoty v Řecku a Itálii,ale chybí mi jasnější opatření k ochraně hranic EU ['eu'] x x politizace

22487 Tue Sep 15 12:38:35 +0000 2015 Pospisil_Jiri Rozhovor k uprchlické krizi pro @parlamentky_cz. EU by měla hledat inspiraci v Austrálii. A vážně zvážit útok na IS. http://t.co/CDR0dFuWZC ['eu'] x x politizace

22488 Tue Sep 15 08:06:19 +0000 2015 Pospisil_Jiri Kdo v EU s něčím nesouhlasí, dostane pokutu? To opravdu německý ministr vnitra netuší, co takové opatření vyvolá?  https://t.co/eF5xz51xsK ['eu'] x x politizace

22490 Mon Sep 14 19:41:49 +0000 2015 Pospisil_Jiri Summit ministrů vnitra států EU se protahuje. Věřím, že česká vláda vytrvá a tlaku na zavedení povinných kvót neustoupí. ['eu'] x x politizace

22493 Sun Sep 13 19:42:29 +0000 2015 Pospisil_Jiri Snad budou kontroly na něm.hranicích opravdu jen dočasné. Bylo by smutné,kdyby zrovna Něm. bylo státem,kt. jako 1. začne demontovat Schengen ['schengen'] x x politizace

22495 Thu Sep 10 10:05:06 +0000 2015 Pospisil_Jiri @BohumilVostal Podle mne to v této podobě nebude fungovat. Uprchlíci budou buď vnitřně migrovat v EU nebo nebudou souhlasit s relokací ['eu'] x x politizace

22510 Wed Sep 09 07:55:05 +0000 2015 Pospisil_Jiri Podporuji i návrh Junckera,aby Unie pomáhala finančně s problémy v Sahelu a Afr. rohu,protože to může snížit počet uprchlíků do EU #SOTEU ['eu'] x x politizace

22512 Wed Sep 09 07:48:15 +0000 2015 Pospisil_Jiri Konečně dobrá zpráva v  #SOTEU Juncker: Schengen se za této Komise nezruší ['schengen'] x x

22517 Wed Sep 09 07:36:47 +0000 2015 Pospisil_Jiri Juncker vysvětluje,co vše Komise zatím plní z opatření přijatých EU v květnu k řešení uprchlické krize.Na inventuru apelovala i V4.  #SOTEU ['eu'] x x politizace

22520 Wed Sep 09 07:20:00 +0000 2015 Pospisil_Jiri Podle Junckera není EU v dobré kondici a potřebuje hlavně jednotu. Hlavní téma dneška vidí v řešení uprchlické krize.  #SOTEU ['eu'] x x politizace

22529 Tue Sep 01 11:14:48 +0000 2015 Pospisil_Jiri Rakouská ministryně se plete,když spojuje kvóty pro imigranty a dotace z EU fondů. Dotace totiž dostáváme za to, že jsme otevřeli své trhy. ['eu'] x x politizace

22531 Sat Aug 29 10:24:25 +0000 2015 Pospisil_Jiri EU by se měla konečně sebrat a jít chránit vnější schengenskou hranici (i za pomoci armád členských států). http://t.co/bOsheWpH4A ['eu'] x x politizace

22549 Wed Jul 15 07:21:55 +0000 2015 Pospisil_Jiri Tsipras předvedl zase obrat:nevěří v dohodu,kterou uzavřel s eurozónou.Populismus v přím. přenosu:pošlete peníze a my vás budeme krititzovat ['peníze'] x x

22556 Mon Jul 13 09:11:37 +0000 2015 Pospisil_Jiri Tsipras možná kapituloval, EU ale určitě nevyhrála. Splácet dluhy dalšími půjčkami nikdy nedopadlo a ani nemůže dopadnout dobře.. ['eu'] x x

22560 Sat Jul 11 16:38:53 +0000 2015 Pospisil_Jiri Neměla by EU dát alespoň část peněz, které posílá do zatím /bezedného/ Řecka, raději na pomoc Ukrajině? ['eu'] x x

22572 Wed Jul 08 08:37:32 +0000 2015 Pospisil_Jiri Weber/EPP přesně: Pane Tsiprasi, tleskají Vám extremisté Evropy! Jak vysvětlíte lidem v zemích EU s nižšími prům. platy, že nechcete šetřit. ['eu'] x x

22574 Tue Jul 07 21:14:01 +0000 2015 Pospisil_Jiri Tsipras nepřekvapil: neměl pro summit euroskupiny nic nachystané. Bohužel další odklad. Merkelová správně odmítá odpouštění řeckého dluhu. ['merkelová'] x x

22614 Tue May 19 16:39:36 +0000 2015 Pospisil_Jiri Snad bude B.Sobotka hájit zájmy ČR ve věci kvót v EU stejně jako Orbán dnes v EP. Ne vždy s ním souhlasím, ale platí, že kvóty ohrožují EU ['eu'] EU kvóty

22617 Wed May 13 12:01:02 +0000 2015 Pospisil_Jiri Předseda EP Schulz řekl,že čl.země odmítáním kvót pro uprchlíky prokazují svůj egoismus. Nemá pravdu. Naopak,EK zadělala na další kritiku EU ['eu'] x x politizace

22620 Tue May 12 09:50:43 +0000 2015 Pospisil_Jiri Ani další pokus o záchranu označení „Pomazánkové máslo“ bohužel nevyšel. EU české argumenty příliš nezajímají. Doufám, že se ČR odvolá.. ['eu'] x x

22621 Tue May 12 07:52:40 +0000 2015 Pospisil_Jiri Tribunál EU dnes rozhodne, jestli můžeme v ČR používat název /Pomazánkové máslo/. Jsem zvědav na rozhodnutí, snad budou soudci rozumní :-) ['eu'] x x

22622 Thu May 07 11:51:14 +0000 2015 Pospisil_Jiri Setkáním s Putinem dává M. Zeman opět najevo, že je jasně proruským politikem, který jedná v rozporu se zájmem EU (= ústup Ruska z UKR). ['eu'] x x

22628 Thu Apr 30 08:54:36 +0000 2015 Pospisil_Jiri @bicz87 ano, jsem pro solidaritu, ale musí to být dobrovolná dohoda mezi českou vládou a EU ['eu'] x x politizace

22638 Wed Apr 15 17:34:17 +0000 2015 Pospisil_Jiri EU peníze pro ČR alespoň dočasně zachráněny. EP schválil změnu víceletého fin. rámce -&gt; 80 mld. nevyčerpaných v r. 2014 se přesunulo do 2015 ['peníze', 'eu'] x x
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22722 Tue Dec 15 15:12:21 +0000 2015 PREZIDENTmluvci Pan prezident se zúčastnil pracovního oběda s velvyslanci členských států EU a s velvyslanci kandidátských zemí. https://t.co/W7efNLbmC9 ['eu'] x x

22769 Mon Nov 23 18:35:42 +0000 2015 PREZIDENTmluvci Podpoří pan premiér novou iniciativu našeho partnera ve V4 - Polska - ve věci přehodnocení migrantských kvót? https://t.co/xFU7R3Nsnn ['v4'] x x politizace

22855 Thu Oct 29 16:40:51 +0000 2015 PREZIDENTmluvci Politolog Kamil Švec tvrdí, že předchozí prezidenti měli vždy důvěru cca 70%. Fakta-V. Havel r. 98-03 měl 40 až 60%: https://t.co/69ZfAKB29O ['havel'] x x

22889 Fri Oct 09 12:07:46 +0000 2015 PREZIDENTmluvci Vyjádření pana prezidenta na tiskové konferenci po jednání V4 v Balatonfüred: https://t.co/qg9zko6PSM ['v4'] x x

22893 Fri Oct 09 09:47:04 +0000 2015 PREZIDENTmluvci Pan prezident na TK po jednání V4 v Maďarsku: Evropská unie dosud ukázala nulovou schopnost zabezpečit své vnější hranice. ['v4'] x x politizace

22897 Thu Oct 08 10:32:44 +0000 2015 PREZIDENTmluvci Srdečný pozdrav s novým polským prezidentem Andrzejem Dudou na jednání V4 v maďarském Balatonfüred. http://t.co/q55c29nIF2 ['v4'] x x

22909 Wed Oct 07 04:53:09 +0000 2015 PREZIDENTmluvci Pražští novináři přestřelili. Namlouvají veřejnosti, že demokratická ČSR cenzurovala článek F. Peroutky kvůli tomu, že kritizoval Hitlera. ['novináři'] x x

22959 Wed Sep 23 11:05:55 +0000 2015 PREZIDENTmluvci Pan prezident k polskému postupu ve věci uprchlických kvót: /Když se země V4 dohodnou, a to opakovaně, tak slušný člověk dohody dodržuje/. ['v4'] x x politizace

22980 Tue Sep 15 12:51:07 +0000 2015 PREZIDENTmluvci 1/2 Reakce pana prezidenta na vyjádření ministra vnitra SRN: Nevidím žádnou souvislost mezi dotacemi EU a nesmyslnými kvótami, ['eu'] x x politizace

23140 Tue May 19 13:35:16 +0000 2015 PREZIDENTmluvci Pan prezident podepsal asociační dohody mezi EU a Gruzií a Moldavskem.https://t.co/1mZRi9F9p4 ['eu'] x x
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23536 Wed Dec 16 17:46:58 +0000 2015 RadimFialacz Předseda Europarlamentu Martin Schulz hodnotí volební vítězství euroskeptiků v Polsku jako státní převrat. V EU zavládla Brežněvová doktrína ['eu'] x x

23552 Sun Oct 25 19:10:20 +0000 2015 RadimFialacz Dnes je jasné, že politici EU neví, jak imigrační krizi řešit. Neví co dělat a zásadně trvají na své neomylnosti. ['eu'] x x politizace

23554 Wed Oct 21 14:42:43 +0000 2015 RadimFialacz Naše média přebírají zprávy o mrtvých ruských vojácích v Sýrii od ukrajinské tajné služby. Doporučuji ještě poslouchat /rádio Jerevan/. ['média'] x x

23566 Thu Sep 24 15:34:13 +0000 2015 RadimFialacz Výsledky politiky naších /elit/ a EU jsou otřesné, podepište petici za referendum o vystoupení z EU: http://t.co/uJSv5F4rxF ['eu'] x x

23568 Wed Sep 23 21:17:15 +0000 2015 RadimFialacz @PetrHonzejk Vtipkujete? Jako novináře by Vás měla trápit cenzura, které média vystavují petici, kterou za 24h podepsalo přes 42000 lidí. ['média'] x x

23575 Thu Sep 10 20:47:48 +0000 2015 RadimFialacz Brusel nás chce zbavit práv, svobody i národní identity. Přišel čas říct ilegálním imigrantům, Bruselu a vládě: toto je naše země! ['brusel'] práva, svobody, národní identita migranti, Brusel, vláda

23578 Sat Aug 29 16:19:35 +0000 2015 RadimFialacz @andrea_smolkova A jelikož jsou naše média probruselská.. :-) děkuji za hezkou debatu, škoda, že jsme neviděla toto http://t.co/qzOAmLKuKC ['média'] zdraví infekční choroby

23584 Sat Aug 29 15:21:01 +0000 2015 RadimFialacz Politici se bojí říct lidem, že se suverénním českým státem ani národem se už nepočítá. Brusel a naše /elity/ hájí jen své vlastní zájmy. ['brusel'] x x

23591 Mon Aug 10 06:52:05 +0000 2015 RadimFialacz Čína, Rusko a Indie jsou přirozenými spojenci EU v boji s radikálními islamisty. Politik, který to ignoruje, ohrožuje bezpečnost ČR. ['eu'] bezpečnost české republikypolitici, kteří si nepřejí spolupráci s Ruskem, Čínou a Indií v boji s radikálními islmaisty

23592 Sun Aug 09 07:38:27 +0000 2015 RadimFialacz Probíhá útok na svobodu a hodnoty naší společnosti.Nesmyslné regulace, šmírování, vysoké daně, to vše se nám snaží podávat jako samozřejmost ['hodnoty'] x x

23601 Tue Aug 04 11:27:00 +0000 2015 RadimFialacz Budeme silní a proto nás budou média skandalizovat, vysvětluji zájemcům o členství v SPD. http://t.co/g62xQMkrQ2 ['média'] x x

23605 Mon Jul 27 06:54:18 +0000 2015 RadimFialacz Brusel prostřednictvím Majdanu destabilizoval Ukrajinu, stejně jako Libyi, Sýrii, Irák a další země. Kolem Evropy se vytváří sud dynamitu. ['brusel'] Evropa destabilizace okolí Evropy Bruselem

23616 Mon Jun 29 06:37:27 +0000 2015 RadimFialacz Vlny imigrantů slouží EU k likvidaci naších tradičních hodnot: https://t.co/WfikfZ9gUE ['eu']  tradiční hodnoty  migranti, EU

23622 Wed Jun 24 15:35:13 +0000 2015 RadimFialacz EU říká: vzdejte se svobody, přijměte regulace, předejte kompetence, zavrhněte hodnoty, uvítejte imigranty.NE díky: https://t.co/OKc2vJLM6z ['eu'] x x politizace

23643 Mon Apr 27 06:39:43 +0000 2015 RadimFialacz Invaze imigrantů: řešením je kontrola pobřeží a přístavů severní Afriky. Imigranty vysadit, pašeráckou loď potopit. http://t.co/ArKKTgVqaG ['invaze'] Evropa migranti
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23685 Thu Oct 01 16:28:17 +0000 2015 snemovna @snemovna odmítla trvalé kvóty a je pro jednomyslné přijímání rozhodnutí, která mají zásadní dopad na státy EU http://t.co/D5FzrGTVlm ['eu'] x x politizace

23690 Wed Jun 17 09:54:37 +0000 2015 snemovna Schůze @snemovna k nelegální imigraci na území EU bude ve čtvrtek 18. června od 18.00 hodin http://t.co/lW93mByTfJ ['eu'] x x

23707 Tue May 05 14:13:33 +0000 2015 snemovna Poslanci VEZ debatovali se členkou EK pro vnitřní trh a průmysl E.Bieńkowskou o digitalizaci a vesmírném programu EU http://t.co/QdpHI9Glwu ['eu'] x x
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23721 Wed Nov 11 14:06:28 +0000 2015 STANcz Polčák: Požadavky Camerona útočí na principy EU https://t.co/UE7EXWoNzW ['eu'] x x

23726 Fri Oct 23 11:14:53 +0000 2015 STANcz STAN: Koalice diskriminuje obce a města, peníze přidala jen krajům https://t.co/sLyFtOVcp4 ['peníze'] x x

23732 Fri Sep 11 06:18:14 +0000 2015 STANcz RT @pavelvond: EU musí jasně říct, že na #azyl nemá právo každý. Dokud to neudělá, bude se uprchlická krize prohlubovat: Petr Gazdík,@STANC… ['eu'] x x politizace
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23776 Fri Dec 18 15:28:00 +0000 2015 strakovka Bilance roku 2015: ČR je mezi nejlepšími zeměmi EU v čerpání eurofondů, růstu HDP i zaměstnanosti. https://t.co/sWSI4lolUW ['eu'] x x

23783 Mon Dec 14 17:11:30 +0000 2015 strakovka ČR je aktuálně v čerpání peněz z fondů EU jedna z nejlepších z celé EU. https://t.co/wmWu0XXXKy ['eu'] x x

23788 Fri Dec 11 09:48:17 +0000 2015 strakovka Premiér @SlavekSobotka se setká s místopředs. EK Georgievou. Projednají podporu Čechů do institucí EU a rozpočet EU: https://t.co/IuphpMXd14 ['eu'] x x

23796 Thu Dec 03 17:21:20 +0000 2015 strakovka Země V4 přijaly společné prohlášení ke klíčovým tématům prosincové ER. https://t.co/tsAZ7EOFoH #V4Korea #CZV4PRES https://t.co/f9IewJsEGe ['v4'] x x

23797 Thu Dec 03 16:26:47 +0000 2015 strakovka Země V4 a Korejská rep. přijaly prohlášení o rozvoji vzájemné spolupráce https://t.co/17gKHhqmVl #V4Korea #CZV4PRES https://t.co/Bl58bHFrYO ['v4'] x x

23798 Thu Dec 03 14:17:43 +0000 2015 strakovka RT @V4_PRES: Meeting of V4 prime ministers and the president of the Republic of Korea in Prague just began. #V4Korea #CZV4PRES https://t.co… ['v4'] x x

23799 Thu Dec 03 14:15:41 +0000 2015 strakovka Právě začalo jednání předsedů vlád zemí V4 s prezidentkou Korejské republiky. #V4Korea #CZV4PRES https://t.co/cjFDFl7aPI ['v4'] x x

23812 Sun Nov 29 21:47:06 +0000 2015 strakovka EU se dohodla s Tureckem na společném řešení migrační krize, Turecko zpřísní ostrahu hranic, zlepší péči o uprchlíky https://t.co/J8w0NHL53d ['eu'] x x

23813 Sun Nov 29 21:02:30 +0000 2015 strakovka Tiskový brífink premiéra @SlavekSobotka po summitu lídrů EU s Tureckem. https://t.co/Zj9vlcgg7j ['eu'] x x

23814 Sun Nov 29 15:17:33 +0000 2015 strakovka Jednání lídrů EU s Tureckem předcházela tradiční koordinace Visegrádské skupiny, které nyní ČR předsedá. #CZV4PRES https://t.co/gpS28Hx9Jy ['eu'] x x

23816 Sat Nov 28 19:56:45 +0000 2015 strakovka Vláda schválila na mimořádné schůzi mandát pro premiéra Sobotku pro nedělní summit EU a Turecka. https://t.co/RZs1IG8e1K ['eu'] x x

23828 Wed Nov 25 11:25:16 +0000 2015 strakovka Premiér @SlavekSobotka přednášel na Pekingské univerzitě na téma spolupráce mezi EU a Čínou. https://t.co/kERAR83O8N https://t.co/NfGXqPcDDJ ['eu'] x x

23873 Thu Nov 12 17:24:24 +0000 2015 strakovka Premiér Sobotka: Do konce listopadu se uskuteční summit EU Turecko, Evropská rada ocenila dnešní iniciativu zemí V4: https://t.co/pNB468dK2s ['eu'] x x politizace

23875 Thu Nov 12 08:29:59 +0000 2015 strakovka RT @MartinAyrer: Premiér @SlavekSobotka v dočasně dvojí roli,na jednání V4 na Maltě zastupuje i zájmy Polska. https://t.co/xVWexBO7LP ['v4'] x x

23876 Wed Nov 11 17:50:16 +0000 2015 strakovka Premiér @SlavekSobotka ve Vallettě:Je třeba zvýšit spolupráci EU a Afriky v návratové politice. https://t.co/0dwOEz06oo ['eu'] x x politizace

23881 Mon Nov 09 09:16:25 +0000 2015 strakovka RT @MartinAyrer: Vláda dnes zástupcem ČR v Účetním dvoře EU pro období 2016-2022 nominovala Jana Gregora,současného náměstka ministra finan…['eu'] x x

23920 Fri Oct 16 13:49:16 +0000 2015 strakovka Premiér Sobotka: Vítám dohodu zemí EU s Tureckem na řešení migrační krize #EUCO http://t.co/JQhlEa0knY http://t.co/hog6dib2Lv ['eu'] x x

23941 Mon Oct 05 18:34:49 +0000 2015 strakovka Výbor pro EU schválil mandát pro ministra vnitra Chovance na jednání Rady #JHA 8. října 2015 k řešení migrační krize. http://t.co/KmFg6XF5Un ['eu'] x x

23944 Thu Oct 01 19:45:13 +0000 2015 strakovka Premiér:ČR je připravena spolu s SRN a dalšími EU partnery aktivně pracovat a přispět k řešení příčin migrační krize https://t.co/ktdyDnvG8i ['eu'] x x politizace

23963 Wed Sep 23 14:13:17 +0000 2015 strakovka Lídři EU se dnes v Bruselu budou zabývat střednědobými a dlouhodobými kroky k řešení uprchlické krize. #EUCO http://t.co/oUiDZ0pG3Y ['eu'] x x

23967 Tue Sep 22 17:24:39 +0000 2015 strakovka Komentář premiéra Sobotky k rozhodnutí ministrů vnitra EU ve věci migrace http://t.co/k1wildiRX4 ['eu'] x x politizace

24005 Fri Sep 04 17:02:26 +0000 2015 strakovka The prime ministers of the countries of the V4 approved a joint declaration regarding migration http://t.co/beRTCAT84A #CZV4PRES #migration ['v4'] x x politizace

24006 Fri Sep 04 16:59:37 +0000 2015 strakovka Premiéři zemí V4 přijali na summitu společné prohlášení k migraci http://t.co/7l3llelAUq #CZV4PRES #migration http://t.co/RHemuJg3e0 ['v4'] x x politizace

24007 Fri Sep 04 16:14:06 +0000 2015 strakovka Press conference following meeting of leaders of V4 countries Sobotka, Kopacz, Orban and Fico. #CZV4PRES #migration http://t.co/KTTUXn5MHZ ['v4'] x x

24008 Fri Sep 04 16:11:48 +0000 2015 strakovka Tisková konference po jednání lídrů zemí V4 Sobotky, Kopaczové, Orbána a Fica #CZV4PRES #migrace http://t.co/5hK83OdxsB ['v4'] x x

24018 Wed Sep 02 14:07:18 +0000 2015 strakovka V pátek se koná mimořádný summit premiérů V4, cílem je společný postup zemí V4 při řešení migrační krize. http://t.co/GIpJlZ04k2 #CZV4PRES ['v4'] x x politizace

24050 Tue Jul 14 13:06:52 +0000 2015 strakovka Premiér Bohuslav Sobotka: Vytvoření energetické unie je potřebné pro udržení energetické bezpečnosti EU http://t.co/clqesJV2cF #CZV4PRES ['eu'] x x

24071 Fri Jun 26 13:52:20 +0000 2015 strakovka Spoluprací V4 se podařilo odmítnout kvóty, udržet právo každého státu rozhodovat a zachovat princip konsenzu. http://t.co/g1fTyJ27Dq ['v4'] x x politizace

24075 Wed Jun 24 15:25:07 +0000 2015 strakovka Vláda začala s přípravou rozpočtu a navýšila odvody za státní pojištěnce, peníze půjdou na růst mezd ve zdravotnictví.http://t.co/xXyjgSMBgV ['peníze'] x x

24080 Mon Jun 22 08:22:43 +0000 2015 strakovka Premiér B. Sobotka: Bankrot Řecka by poškodil celou EU a zhoršil uprchlickou krizi. http://t.co/OLwmgIoy3f ['eu'] x x politizace

24082 Fri Jun 19 15:55:16 +0000 2015 strakovka Premiér Sobotka se v Bratislavě zúčastnil summitu V4 a bezpečnostní konference GLOBSEC. http://t.co/Rl7himi6lk http://t.co/uuUmmlyMXT ['v4'] x x

24084 Fri Jun 19 11:32:35 +0000 2015 strakovka Premiéři V4 společně s francouzským prezidentem Hollandem jednají o energetice ekonomickém rozvoji i migrační krizi. http://t.co/ZUGa5lxMin ['v4'] x x politizace

24119 Wed May 27 14:48:30 +0000 2015 strakovka Premiér Sobotka diskutoval s exprezidentem Kwaśniewskim o česko-polských vztazích, směřování EU i budoucnosti V4. http://t.co/ymeLqM0fPu ['eu'] x x

24132 Mon May 18 15:24:39 +0000 2015 strakovka Tripartita dnes o minimální mzdě, situaci v čerpání prostředků z fondů EU či aktualizaci Konvergenčního programu ČR. http://t.co/2MBxMohZMJ ['eu'] x x

24141 Wed May 13 14:08:50 +0000 2015 strakovka Premiér Sobotka: ČR chce dále podporovat pomoc EU v oblasti migrace, stanovení povinných kvót odmítá http://t.co/gZV3LcjH2i ['eu'] x x politizace

24150 Wed May 06 16:29:51 +0000 2015 strakovka RT @Europarl_CS: Oslavte zítra #DenEvropy a 11 let v EU na Střeleckém ostrově v Praze:  http://t.co/2j8m0rifLX http://t.co/OPUIN38Dui http:… ['eu'] x x

24153 Tue May 05 14:26:05 +0000 2015 strakovka Premiér Sobotka jednal s eurokomisařkou Bieńkowskou o rozvoji vnitřního trhu EU http://t.co/TEXaC5DN0j ['eu'] x x

24155 Mon May 04 17:11:47 +0000 2015 strakovka Premiér Sobotka na @HumboldtUni: EU představuje mimořádný model spolupráce, je garantem prosperity a míru. http://t.co/eWs8uMdqV2 ['eu'] x x

24171 Fri Apr 24 07:36:22 +0000 2015 strakovka Předseda vlády Bohuslav Sobotka společně s lídry EU podpořil účinné řešení kritické migrační situace http://t.co/pjiycE5wuI ['eu'] x x politizace

24173 Thu Apr 23 17:23:23 +0000 2015 strakovka Premiér Sobotka jednal společně s premiéry Slovenska a Bulharska s předsedou Komise Junckerem o dočerpání EU fondů http://t.co/GBGNGBZuGV ['eu'] x x
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24200 Thu Dec 17 09:35:02 +0000 2015 stropnickym V Praze právě začalo jednání V4 ke společným migračním opatřením a terorismu. https://t.co/q3W3jGL0g6 ['v4'] x x

24203 Mon Dec 14 12:29:35 +0000 2015 stropnickym Domácí kritici EU bouří, že máme na rozhodování v Evropě malý vliv. Možná. Navrhují z Unie vystoupit a nemít tak vliv vůbec žádný. Určitě. ['eu'] x x

24219 Tue Nov 17 10:51:18 +0000 2015 stropnickym Ministři obrany EU dnes podpořili žádost Francie invokovat článek 42.7. https://t.co/r4BIBUzFVI ['eu'] x x politizace

24220 Tue Nov 17 06:13:31 +0000 2015 stropnickym Svátek svobody a demokracie. Dokažme, že už jsme dospěli do stavu, kdy tyto hodnoty nezaměňujeme s křiklounstvím a ignorancí pravidel. ['hodnoty'] x x

24235 Sat Oct 24 12:17:26 +0000 2015 stropnickym Dvoumiliónové Slovinsko logicky nezvládá situaci a žádá země EU o pomoc. Naše armáda pomoct může. Navrhnu to v pondělí na vládě premiérovi. ['eu'] x x politizace

24259 Mon Oct 05 08:44:32 +0000 2015 stropnickym Stále víc politiků EU mluví o nutnosti střežit vnější hranici Schengenu. Cudně ale mlčí o tom, jak. Nebudeme čekat a Maďarům pomůžeme. ['eu'] x x politizace

24295 Tue Sep 15 11:33:52 +0000 2015 stropnickym Migrace je problém celé EU a kvóty nejsou řešením. Krizím musíme být schopni předcházet. Zítra jako jeden z hlavních řečníků na @MunSecConf ['eu'] x x politizace

24373 Thu Apr 23 15:56:00 +0000 2015 stropnickym Ze zasedání ministrů obrany V4 http://t.co/sQscRgUfsg http://t.co/q5Z2mmI96H ['v4'] x x
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24410 Fri Nov 27 16:06:38 +0000 2015 svobodni @MichaelRomancov Petr Hampl není členem Svobodných. ['hampl'] x x

24420 Thu Nov 12 11:39:35 +0000 2015 svobodni RT @PetrMachMEP: Africe škodí obchodní a zemědělská politika EU https://t.co/yxwvFNZ3hC ['eu'] x x

24437 Wed Oct 21 07:58:13 +0000 2015 svobodni RT @PetrMachMEP: Věděli jste, že každý banán v EU musí být min. 14 cm dlouhý a 2,7 cm široký? #euronesmysl https://t.co/FXQ0ITFOWl https://… ['eu'] x x

24440 Fri Oct 09 14:37:09 +0000 2015 svobodni P. Mach předal předsedovi vlády zásadní návrh, který zabrání dalšímu přehlasování ČR v EU https://t.co/19pp7jM6rt ['eu'] x x politizace (viz. URL)

24442 Mon Oct 05 18:21:32 +0000 2015 svobodni Svobodní podporují návrh zákona o referendu o vystoupení ČR z EU https://t.co/ryFkhJgc7F ['eu'] x x

24449 Thu Sep 24 15:05:09 +0000 2015 svobodni Petr Mach (@PetrMachMEP): Pozvání na demonstraci Svobodných 28. 9. proti kvótám EU https://t.co/clsma2UYpH ['eu'] x x politizace

24453 Wed Sep 23 09:35:53 +0000 2015 svobodni RT @Milan_Chovanec: Nekterých zemí se kvóty netýkají.Mají totiž s EU vyjednanou výjimku.ČR výjimku nemá.Vyjednavačem byl tehdy @Telicka. ht… ['eu'] x x politizace

24461 Fri Sep 18 11:59:52 +0000 2015 svobodni RT @sikytator: Tohoto pána by měli angažovat @svobodni !! Lepší kampaň proti EU nevymyslí :-)  https://t.co/6VUbGfl87p ['eu'] x x politizace

24470 Tue Sep 08 12:58:03 +0000 2015 svobodni iDnes dnes informuje o možnosti volební trojkoalice s BPI a Úsvitem do kraj. voleb. Tuto možnost znovu vylučujeme. https://t.co/K9c3t5ZtKd ['bpi'] x x

24474 Tue Sep 01 08:05:09 +0000 2015 svobodni Nenechme se vydírat přes dotace. Členství v EU za to nestojí https://t.co/Gt8BqK5yP7 ['eu'] x x politizace

24478 Fri Aug 21 10:28:30 +0000 2015 svobodni RT @PetrMachMEP: Aby se potupná invaze neopakovala,musíme být suverénní zemí s bojeschopnou armádou.Členství v NATO nás nesmí ukolíbat http… ['invaze'] x x politizace

24488 Thu Aug 13 17:33:31 +0000 2015 svobodni David Bartas (@DavidBartas): Zoufalá EU stupňuje svou propagandu https://t.co/S77PDgkyqV ['eu'] x x

24492 Wed Aug 12 14:28:56 +0000 2015 svobodni Pokud nám pan Konvička vzkazuje přes média, že s námi bude jednat,  tak my říkáme, že o jednání s ním nemáme zájem. https://t.co/714kNrtXqv ['konvička'] x x

24502 Mon Aug 03 19:46:15 +0000 2015 svobodni RT @petrberny: Pro @svobodni: Koukám, že další návrh na regulaci trhu je na EU stole: http://t.co/gmh7lHWLUu ['eu'] x x

24513 Mon Jul 06 17:41:15 +0000 2015 svobodni RT @PetrMachMEP: Řekové odmítli podmínky dalších půjček. Jestli bude EU přesto půjčovat Řecku dál, ztratí zbytky respektu u dalších bankrot… ['eu'] x x

24560 Wed Jun 03 19:15:08 +0000 2015 svobodni EU watchdog says Brussels lost £650million of taxpayer cash to fraud last year, with Romania the worst offender http://t.co/QoP9zoEDSo ['eu'] x x

24587 Fri May 15 09:37:14 +0000 2015 svobodni EU už nebude požadovat minimální sazbu DPH 15 % https://t.co/gs1drUAs5o (zjistil @PetrMachMEP interpelací Komise) ['eu'] x x

24610 Sun Apr 26 20:17:15 +0000 2015 svobodni RT @Stroukal: @KucaRoman @mmister @TydenikDotyk @PetrMachMEP Přesně tak, to by hrálo, aby se v EU vyjadřovala opozice! Opozice is so yester… ['eu'] x x

24620 Mon Apr 20 17:05:51 +0000 2015 svobodni Vít Jedlička v DVTV o tom, proč zakládá liberální stát s minimální vládou, přísnou ústavou a dobrovolnými daněmi http://t.co/770mq8Tt2u ['liberální'] x x

24625 Wed Apr 15 17:35:51 +0000 2015 svobodni Petr Mach: UKIP představil volební program: více svobody bez EU https://t.co/IeyIHT3lIq #no2eu #brexit ['eu'] x x

24629 Mon Apr 13 16:43:37 +0000 2015 svobodni Soumrak biopaliv: EU snižuje povinné přimíchávání, co na to Česká republika? https://t.co/gkz1es7P1K http://t.co/KBSSDyiMJL ['eu'] x x

24638 Tue Apr 07 13:48:29 +0000 2015 svobodni Petr Mach vs. Evropské hodnoty na ČRo o Schengenu https://t.co/guxMyedKon ['hodnoty'] x x
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24644 Wed Dec 30 22:12:41 +0000 2015 Telicka With the ongoing  /changes/ in Poland one has to wonder how does the country meet the political criteria for EU membership. Hardly. ['eu'] x x

24645 Wed Dec 30 21:31:28 +0000 2015 Telicka Škoda, že ČT nepřizvala do rozhovoru s Klausem dalšího diskutéra,který by odkryl Klausovu elementární neznalost EU a demagogii. Velký pád. ['eu'] x x

24660 Wed Dec 23 12:18:53 +0000 2015 Telicka RT @gerardeprez: Je suis un partisan inconditionnel de #Schengen. Si Schengen s/écroule, l/euro suivra et l/UE se disloquera. https://t.co/… ['schengen'] x x

24670 Mon Dec 21 20:56:55 +0000 2015 Telicka Hluboký pád Hradu - Lustrace. Havel je zase disident a Hrad by se měl projet detektorem na mozek, tvrdí poslanci https://t.co/OtDMqkD5Zr ['havel'] x x

24684 Wed Dec 16 09:44:29 +0000 2015 Telicka 2/2 summitu o ochraně vnější hranice EU a předložil efektivní opatření včetně evropské  pobřežní a hraniční stráže.Vyzval jsem ER k přijetí. ['eu'] x x politizace

24686 Wed Dec 16 09:35:14 +0000 2015 Telicka Dnes úřady tolerují výkřiky o pálení mešit,zítra o pálení čeho?Rostoucí náckový extremismus je potenciálně stejně nebezpečný jako terorismus ['terorismus'] x x

24687 Wed Dec 16 07:27:48 +0000 2015 Telicka Propojení elektrických sítí v EU zvýší energetickou bezpečnost a sníží cenu elektřiny https://t.co/Yf32nNR4Aq ['eu'] x x

24700 Sun Dec 13 20:59:43 +0000 2015 Telicka @Posledniskaut @AlexandrMitrofa Hm,Veleba analyzuje. Nevím, ale zda z toho rejpání má radost federalista MZ. Ten by pro EU dýchal. ['eu'] x x

24708 Wed Dec 09 10:31:22 +0000 2015 Telicka Při dnešní debatě s prez. ER Tuskem jsem se zaměřil na nečinnost EU u migrace a Brexit https://t.co/zgOvrGqwKE ['eu'] x x politizace

24784 Mon Nov 16 20:43:38 +0000 2015 Telicka RT @ALDEgroup: HAPPENING NOW #MagnitskyAwards @GuyVerhofstadt awarded for Outstanding Campaigning EU Politician #Russia https://t.co/AQkea4… ['eu'] x x

24803 Sat Nov 14 00:04:51 +0000 2015 Telicka Podlý hnus v Paříži.Bolest Francouzů je i naší bolestí. Terorismus a jakékoliv projevy radikalismu je třeba nekompromisně vymýtit. ['terorismus'] x x

24826 Tue Nov 10 21:24:40 +0000 2015 Telicka K dnešnímu Cameronovi - Britové si z EU nemohou vybírat  jen to, co se jim hodí, musí to být ku prospěchu celé EU https://t.co/Gw4BQOY8OM ['eu'] x x

24827 Tue Nov 10 21:22:35 +0000 2015 Telicka My statement on D. Cameron - UK cannot just cherry-pick what  they like in EU https://t.co/Mw4cZDLhSx ['eu'] x x

24838 Thu Nov 05 21:31:10 +0000 2015 Telicka Dle Kmoníčka EU uprchlickou krizi nezvládá.Hm, ale nejsme v EU náhodou i my?A není hlavou státu jeho šéf?Ten, který má jistě řešení pro EU. ['eu'] x x

24863 Wed Oct 28 12:34:00 +0000 2015 Telicka EP - a very unfortunate vote approving the Council position to double number of judges of EU General Court.No assessment done.Absurd,tragic. ['eu'] x x

24884 Sun Oct 25 21:08:19 +0000 2015 Telicka V Polsku nová liberální strana ekonoma Petru porazila socialisty. Hluboká krize polské levice. Vítěz otočí kormidlem. ['liberální'] x x

24898 Thu Oct 15 07:19:00 +0000 2015 Telicka If Ali Nimr will be executed (murdered) by Saudi Arabia, a very strong reaction from the EU has to come.Such barbarism cannot be tolerated. ['eu'] x x

24900 Thu Oct 15 07:08:12 +0000 2015 Telicka 2/2 EU external border protection, including Czech military and other capacities. ['eu'] x x politizace

24903 Wed Oct 14 21:18:17 +0000 2015 Telicka The EU summit stands a chance to deal away with polarization of the EU due to migration crisis.Only a real common complex effort can succeed ['eu'] x x

24917 Fri Oct 09 17:40:03 +0000 2015 Telicka Klaus opět prokázal svoji brilantní znalost EU a zopakoval svůj recept na její totální rozložení - čtěte rozhovor v Lidovkách.Předvoj Kremlu ['eu'] x x

24975 Tue Sep 29 23:06:34 +0000 2015 Telicka 4/3 českém příspěvku.Zmínka o integrovaných vojenských silách EU by též neuškodila. Asada relevantní řešit jindy a jinde. ['eu'] x x

24997 Thu Sep 24 13:50:17 +0000 2015 Telicka Než vběhneme do EU s nářkem,že nevíme,jak uprchlíky v ČR udržet, zvažme slova jedny dávky, databáze, ukončení ochrany apod. ['eu'] x x politizace

25003 Wed Sep 23 04:44:58 +0000 2015 Telicka 2/2 EU a smlouvou o přistoupení. ['eu'] x x

25016 Tue Sep 22 16:06:12 +0000 2015 Telicka Tak nám schválili kvóty.Hm, ale nikde nemohu najít,co ministr místo nich navrhoval. Ono totiž bez komplexního protinávrhu se v EU nedá uspět ['eu'] x x

25041 Wed Sep 16 12:48:35 +0000 2015 Telicka 1/2Nastal čas vylézt ze zákopů, do kterých se vešechny strany v EU ve věci migrace dostaly.Nebo tam spadne celá EU a bude mít problem vylézt ['eu'] x x

25045 Wed Sep 16 11:11:15 +0000 2015 Telicka 2/2 and complex solution needed. Also balanced message to the refugees, EU can´t cope with every single migrant coming. ['eu'] x x politizace

25046 Wed Sep 16 11:09:46 +0000 2015 Telicka 1/2 Migration crisis - high time to stop digging in different positions in the EU and putting the cart in front of the horse.A real,speedy ['eu'] x x politizace

25064 Mon Sep 14 08:09:04 +0000 2015 Telicka Zavedení kontrol na německých hranicích s Rakouskem je důsledkem nečinnosti EU a dostává Schengen pod silný tlak. http://t.co/GxS3psCJVh ['schengen', 'eu'] x x politizace

25071 Sun Sep 13 19:35:50 +0000 2015 Telicka K inspiraci ministru Chovancovi na zítřejší zasedání Rady k migraci. EU totiž už ví,co nechceme, neví co navrhujeme. http://t.co/dvwjI1dRwh ['eu'] x x politizace

25072 Sun Sep 13 19:16:16 +0000 2015 Telicka S prohlášením Visegrádu k imigraci lze možná uspět z PR hlediska, ale při jednáních Rady EU hodně těžko. ['eu'] x x politizace

25085 Thu Sep 10 08:12:07 +0000 2015 Telicka The EU should play a more active role in securing a peace in the Middle East. My speech at the plenary of the EP: http://t.co/MnMwZ6m5Zl ['eu'] x x

25086 Thu Sep 10 08:09:57 +0000 2015 Telicka EU by mela hrat aktivnejsi roli v ramci miroveho procesu na Blizkem vychode. Moje vcerejsi vystoupeni na plenu EP: http://t.co/okulsQ24Ea ['eu'] x x

25104 Sun Sep 06 09:15:13 +0000 2015 Telicka 1/2Imigrace - Chovanec spoléhá na maďarský plot.A co takhle se začít spoléhat na sebe a v EU předložit skutečnou alternativu ke kvótám,která ['eu'] x x politizace

25105 Sun Sep 06 08:42:56 +0000 2015 Telicka Frontex should not only have increased budget but especially appropriate competences to efficiently manage and protect EU borders. ['eu'] x x politizace

25120 Tue Sep 01 09:45:19 +0000 2015 Telicka High time to stop singleling out individual measures,sometimes ineffective,on immigration, and having a systemic and efficient EU approach. ['eu'] x x politizace

25140 Sun Aug 23 20:10:59 +0000 2015 Telicka Tak jsme dostali další lekci od Ovčáčka.Také co se může za peníze daňových poplatníků.Tak si říkám, za čí peníze nám sděluje svá moudra. ['peníze'] x x

25158 Tue Aug 11 14:41:08 +0000 2015 Telicka Po schůzce v Lánech se o Schengen opravdu bojím. ['schengen'] x x

25159 Wed Aug 05 08:26:28 +0000 2015 Telicka Prezidentova cesta do Pekingu ignoruje společný postup zemí EU a oslabuje pozici ČR; http://t.co/G5chwbtt0w ['eu'] x x

25168 Fri Jul 17 14:59:42 +0000 2015 Telicka Zahájí EU strategický dialog s Iránem? Mojí otázku Evropské komisi najdete zde: http://t.co/uahFJaxfFy ['eu'] x x

25169 Fri Jul 17 14:58:46 +0000 2015 Telicka Will EU engage with Iran following nuclear deal? My written question to the EC can be found here: http://t.co/X0IquUeGiK ['eu'] x x

25172 Wed Jul 15 08:29:00 +0000 2015 Telicka 2/2 Berlin, and Shell and Gazprom to decide, but for EU and in line with other EU policies. ['eu'] x x

25227 Wed Jul 08 08:12:05 +0000 2015 Telicka PM Tsipras running his eyes around the EP when the absolute majority of MEPs strongly appreciating the words of Tusk reporting on EU summit. ['eu'] x x

25228 Wed Jul 08 08:08:31 +0000 2015 Telicka Premiér Tsipras viditelně zaskočen potleskem absolutní většiny EP vystoupení prezidenta ER Tuska, který referoval  o summitu EU k Řecku. ['eu'] x x

25249 Thu Jul 02 12:12:58 +0000 2015 Telicka Okamura a další extrémní síly se šibenicemi ukázali, jak si představují diskusi k migrační krizi.Dávejme najevo,že ostatní to vidíme jinak. ['okamura'] x x

25261 Mon Jun 29 12:38:37 +0000 2015 Telicka Looking at the PR from the first pol. dialogue between EU and Cuba I feel we are going from one extreme to another.Nothing on civic society. ['eu'] x x

25287 Sun Jun 21 17:00:34 +0000 2015 Telicka Kasjanov tvrdí,že EU nesmí od sankcí vůči RUS ustoupit bez evidentní změny kremelské politiky.Jinak voda na mlýn Putinovi,který se rozmáchne ['eu'] x x

25288 Sun Jun 21 16:57:53 +0000 2015 Telicka 2/2je nejednotnost v politice vůči Kremlu.Putin je přesvědčený,že NATO by nikdy neaplikovalo čl.5 a že EU od sankcí ustoupí pro nejednotnost ['eu'] x x

25289 Sun Jun 21 16:56:11 +0000 2015 Telicka 1/2Bývalý RUS premiér a dnešní opoziční lídr Kasjanov mi v týdnu na dotaz,co dělá EU vůči Rusku za chyby odpověděl,že její největší chybou ['eu'] x x

25295 Thu Jun 18 15:53:59 +0000 2015 Telicka ALDE conference on the Eastern Partnership: Eastern liberals call for stronger EU support: http://t.co/tE9KccgPIv ['eu'] x x

25300 Tue Jun 16 14:15:42 +0000 2015 Telicka Slova ruského politika na liberálním semináři v EP: /Na vývoj EU musela reagovat sankcemi, ale ty potřebné změny v Rusku neprovedou/. ['eu'] x x

25306 Tue Jun 16 07:35:01 +0000 2015 Telicka Dnes ministři vnitra EU jednají o migračních kvótách.Zajímalo by mě,s jakou pozicí vystoupí český ministr. Samotné /ne/ úspěch nezaručí. ['eu'] x x politizace

25312 Mon Jun 15 15:00:05 +0000 2015 Telicka Dle Okamury počet Romů neuvěřitelně roste.Ve stejné logice a s nadsázkou lze říct, že i jeden Okamura je dost. Dost neuvěřitelné. ['okamura'] x x

25357 Wed Jun 03 20:41:24 +0000 2015 Telicka RT @ALDEgroup: No lowering of EU standards with #TTIP - check the 4 conditions of the Liberals&amp;Democrats via http://t.co/ujFicYm25W http://… ['eu'] x x

25374 Fri May 29 16:12:31 +0000 2015 Telicka @ALDEgroup @MKasyanov @navalny This is of same value as if decorated by V. Havel with the highest Czech decoration.Deep sinking of Russia. ['havel'] x x

25390 Wed May 27 09:39:43 +0000 2015 Telicka Tzv. kompromisní znění telekom. balíčku v Radě EU a tedy roamingových poplatků a netové neutrality musí být pro nás nepřijatelné!!! ['eu'] x x

25403 Thu May 21 11:09:44 +0000 2015 Telicka We are calling on the EU to push the Eastern Partnership forward,open letter to the Heads of States+Gov of the EU: http://t.co/ODWToLrw56 ['eu'] x x

25413 Wed May 20 13:08:38 +0000 2015 Telicka O byrokracii a přeregulovanosti EU u nás mluví každý, ale pozornost navrženým opatřením @ALDEgroup nulová.:-) https://t.co/qvI26ausCz ['eu'] x x

25452 Tue May 12 16:00:34 +0000 2015 Telicka RT @catherinemep: Great news! Commission has confirmed to me that it will come forward with an EU Action Plan to #EndWildlifeCrime ['eu'] x x

25456 Mon May 11 09:56:53 +0000 2015 Telicka PM Sobotka nesouhlasí s MZ - členství Ruska v EU prý není aktuální. Nesouhlasím s PM Sobotkou. Pro mě je vyloučené. ['eu'] x x

25458 Mon May 11 09:45:30 +0000 2015 Telicka Výsledky MZ v Moskvě:kritika EU a jejích sankcí,hození Ukrajiny přes palubu,pochvala od Putina,schůzka s Jakuninem,vize vstupu R do EU. Hm! ['eu'] x x

25513 Fri Apr 24 08:29:45 +0000 2015 Telicka Včerejší závěry Evropské rady k migraci nenaznačují, že EU se posunula k větší akceschopnosti. Problém bude dále doutnat. Bohužel. ['eu'] x x politizace

25518 Thu Apr 23 20:53:07 +0000 2015 Telicka Jak muze EU podporit startupy? Vice ze vcerejsi konference zde:http://t.co/troudjFFfR ['eu'] x x

25519 Thu Apr 23 20:51:28 +0000 2015 Telicka How can the EU foster startups? More from yesterday/s conference here:http://t.co/StEvh5jTMh ['eu'] x x

25528 Wed Apr 22 13:08:34 +0000 2015 Telicka #EUappeconomy conference, Former commissioner Neelie Kroes: We are missing courage and the sense of reality. EU needs pro-active leadership. ['eu'] x x

25532 Mon Apr 20 07:29:13 +0000 2015 Telicka 6th ALDE PM in Finland. Hope the lucky number 7 will be a Czech, but will not mind if in the meantime some other in the EU will overtake us. ['eu'] x x

25533 Mon Apr 20 07:27:32 +0000 2015 Telicka Vše nasvědčuje tomu, že ve Finsku bude z celé EU /28/ už šestý liberální (ALDE) premiér. ['eu', 'liberální'] x x

25536 Wed Apr 15 16:10:27 +0000 2015 Telicka Yesterday/s discussions with young Sudan´s future leaders, including division of Czechoslovakia and the EU experience:http://t.co/E7svoK0dCU ['eu'] x x

25573 Sun Apr 05 18:33:11 +0000 2015 Telicka 1/2 Pomiňme,že vyjádření o zákazu na Hrad pro Schapira je dětinské.Kroky a vyjádření prezidenta však podrývají pozici ČR v EU i u spojenců. ['eu'] x x

25583 Wed Apr 01 15:05:58 +0000 2015 Telicka I’m glad the EU has assumed a leading role in efforts to improve the humanitarian situation in Syrian and Iraq. http://t.co/FgoheKiuQw ['eu'] x x

25584 Wed Apr 01 15:04:04 +0000 2015 Telicka Jsem rád, že se EU ujala vedoucí pozice ve snaze zlepšit humanitární podmínky v Sýrii a Iráku: http://t.co/Kt6UZjIBrK ['eu'] x x
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25592 Tue Nov 10 09:40:02 +0000 2015 tomio_cz Probíhá import islámských válek do Evropy, které si migranti přinášejí sebou. ['migranti'] Evropa migranti

25610 Tue Aug 25 10:08:28 +0000 2015 tomio_cz Islám šíří nenávist muslimů vůči západní společnosti. Bohužel je v tom tato ideologie úspěšná. ['islám'] x x politizace

25613 Wed Aug 19 08:50:17 +0000 2015 tomio_cz Každému, kdo chce u nás imigranty říkám – běžte příkladem a nastěhujte si je za své vlastní peníze domů. Pak uvěřím, že to myslíte vážně. ['peníze'] x x

25617 Fri Aug 14 10:50:33 +0000 2015 tomio_cz Korán věřícím přikazuje,aby prosazovali právo šaría i za použití násilí a teroru. Islám ohrožuje náš způsob život, jde o naše bytí a nebytí. ['islám'] náš způsob života, bezpečí islám

25629 Wed May 20 07:44:20 +0000 2015 tomio_cz včera jsem ve Sněmovně přednesl výzvu proti kvótám EU na přijímání imigrantů. Zamítli ji. Vážně chceme za svou zem bojovat jen při hokeji? ['eu'] x x politizace
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25634 Wed Dec 30 21:36:23 +0000 2015 TomZdechovsky #Klaus dnes v @CT24zive opakoval řadu nesmyslů.Myslel jsem,že v roce 2015 říkal o EU největší pitomosti #Okamura,ale myslím,že ho předčil... ['eu'] x x

25636 Wed Dec 30 19:36:15 +0000 2015 TomZdechovsky Výsledky svého průzkumu názoru občanů EU na dotaz: Největší #výzvy2015 Největší nárůst připadá na #imigrace @kducsl https://t.co/J4ZC2fjJhX ['eu'] x x politizace

25660 Fri Dec 25 16:36:49 +0000 2015 TomZdechovsky Nejvíce mě tyto #Vanoce pobavili můj syn,když si vzal peníze z mé peněženky s tím, že si hraje na @AndrejBabis ;-) https://t.co/wHngQUiI6D ['peníze'] x x

25748 Wed Dec 02 14:02:04 +0000 2015 TomZdechovsky RT @NorskoKradeDeti: Tlak na Norsko roste. Zasáhněte proti Barnevernu, prosí EU desítky rodin - iDNES.cz https://t.co/RaNaetIJZF ['eu'] x x

25755 Tue Dec 01 21:35:15 +0000 2015 TomZdechovsky RT @ceskenoviny_cz: FT: EU hrozí, že může Řecko vyřadit z schengenského prostoru https://t.co/yypHneNKeF ['eu'] x x

25756 Tue Dec 01 21:34:21 +0000 2015 TomZdechovsky @BaraZelenkova Noseni burky v EU povazuji za nesmysl take ['eu'] x x

25813 Thu Nov 26 17:50:30 +0000 2015 TomZdechovsky Brusel snížil stupeň teroristického nebezpečí na trojku. https://t.co/dNEnqv0eH8 ['brusel'] x x politizace

25826 Thu Nov 26 09:54:06 +0000 2015 TomZdechovsky RT @TomZdechovskyEP: Dnes @TomZdechovsky  zkritizoval EU za stale chybejici strategii vydaju a jejich kontoly @EP_BudgControl @EPPGroup htt… ['eu'] x x

25843 Tue Nov 24 17:40:03 +0000 2015 TomZdechovsky Rozpočet EU pro rok 2016 bude kvůli bezpečnostní krizi historicky nejvyšší via @EurActiv @pavelpoc https://t.co/5JCRvMmLii ['eu'] x x politizace

25883 Sun Nov 22 10:15:46 +0000 2015 TomZdechovsky RT @echo24cz: ON-LINE: Jako ve válce. Brusel obsadila armáda - Echo24.cz https://t.co/ZLqJQUSvR1 via @echo24cz https://t.co/McOWGiPBWT ['brusel'] x x politizace

25904 Fri Nov 20 12:04:04 +0000 2015 TomZdechovsky RT @EP_Praha: Dnes debatujeme o faktech a mýtech  o EU se studenty ve Zlíně s @msojdrova a @TomZdechovsky #faktaamytyoEU #zlin https://t.co… ['eu'] x x

25931 Wed Nov 18 10:04:43 +0000 2015 TomZdechovsky Čeští europoslanci k útokům v Paříži: EU se musí lépe chránit #czeu @EurActiv @Bednarova_EAcz https://t.co/ybBogPJqt8 #terorismus ['eu'] x x politizace

25947 Mon Nov 16 14:18:24 +0000 2015 TomZdechovsky RT @ChristnetCZ: Proti radikalizaci musí začít bojovat především samotní muslimové @TomZdechovsky https://t.co/CLzm31NHmr ['muslimové'] x x politizace

26013 Thu Nov 12 23:01:58 +0000 2015 TomZdechovsky @jcczck musime o tom jednat.Nic jineho EU nezbyva ['eu'] x x

26052 Mon Nov 09 06:09:43 +0000 2015 TomZdechovsky V roce 2016 dojde k posílení personálu EU Agentur - navýšení rozpočtu na #imigrace je o 1,3 milionů v 2015 a 15,6 milionů euro v 2016 #czeu ['eu'] x x politizace

26186 Mon Oct 19 20:40:53 +0000 2015 TomZdechovsky Řada politiků #EU ve snaze přijmout další povinné kvóty opakuje,že do EU přijde 2.500 uprchlíků denně.Neřekne však kdo a jakým způsobem #cz ['eu'] x x politizace

26187 Mon Oct 19 14:19:07 +0000 2015 TomZdechovsky KDU-ČSL - Brusel schválil stovky milionů korun na zvládnutí migrační krize #imigrace #uprchlici http://t.co/pvCS5ct7kg ['brusel'] x x politizace

26228 Mon Oct 12 21:02:00 +0000 2015 TomZdechovsky @kriz_marek ano a pak Ti lide tu zustanou ztraceni v matrixu, teda EU ;) ['eu'] x x

26231 Mon Oct 12 13:13:26 +0000 2015 TomZdechovsky @cadil8 Většina lidí přišla do EU na turistická víza a teď tu pobývá. ['eu'] x x

26310 Mon Oct 05 15:13:26 +0000 2015 TomZdechovsky Our EU agency @EU_GNSS from #Prague present video #live #ITSWC15 Intelligent #Mobility #space #europa https://t.co/TvxpE1DGH6 ['eu'] x x

26495 Tue Sep 15 08:13:51 +0000 2015 TomZdechovsky @karelpeka @1PavelSvoboda Protože česká média mají zajímavý způsob dívání se na realitu. ['média'] x x

26549 Wed Sep 09 15:32:38 +0000 2015 TomZdechovsky @beneslenka @_goob_ Je šílené, když to hoax od září šíří koordinátor EU pro boj s terorismem http://t.co/uXhcl5tRDv ['eu'] x x

26558 Wed Sep 09 07:44:40 +0000 2015 TomZdechovsky EU udělala seznam bezpečných zemí,které jsou z našeho pohledu demokratické a zrychlí proceduru a odmítnutí ekonomických migrantů #soteu ['eu'] x x politizace

26565 Wed Sep 09 07:19:46 +0000 2015 TomZdechovsky @Ala76 Ne, EU je důležitá. Ale musí projít si určitým vývojem. ['eu'] x x

26649 Tue Sep 01 05:33:30 +0000 2015 TomZdechovsky @milhanys Nevezeme. Přišli jsme s komplexní návrhem jako V4, jehož součástí je například to, že v rámci uprchlické procedury se sníží peníze ['peníze'] x x politizace

26671 Sun Aug 30 13:36:21 +0000 2015 TomZdechovsky @milhanys @HanaMichnov Kdyz se v EU dohodneme,ze prijmeme pouze uprchluky ze SyrieIraku,UkrajinyKuby a Eritree,tak to radi podporime ['eu'] x x politizace

26715 Sun Aug 23 17:05:01 +0000 2015 TomZdechovsky @HIbidem Brusel to chape,ale ne clenske staty. ['brusel'] x x

26737 Tue Aug 18 18:05:43 +0000 2015 TomZdechovsky @AlexandrMitrofa @FilipHorky já mám, kolik jich přijala za poslední 4 roky EU z Ruska a kolik žádalo.Jestli pomůže. ['eu'] x x

26745 Mon Aug 17 16:50:13 +0000 2015 TomZdechovsky U #Libye patrolují také lodě #Británie #Německo a #Itálie kvůli rozbití pašerácké sítě.Mají první úspěchy.O tom média nepíší #czeu #imigrace ['média'] x x politizace

26779 Tue Aug 11 20:10:23 +0000 2015 TomZdechovsky Thanks European Asylum Support Office for today´s discussion about news in #asylum procedure in EU @EP_Justice Support is our mission too :) ['eu'] x x

26842 Mon Aug 03 15:40:00 +0000 2015 TomZdechovsky @robert_agh @rypeld Tomu,cemu rikate populismus,je v EU diskutovany navrh,jak zabranit zneuzivani uprchlickych procedur nekterymi obcany. ['eu'] x x

26852 Mon Aug 03 10:49:29 +0000 2015 TomZdechovsky Ti,co opakovane prekracuji nelegalne hranice EU by meli byt deportovani zpatky do jejich zeme na jejich naklady #imigrace #repatriace ['eu'] x x politizace

26871 Tue Jul 28 09:55:16 +0000 2015 TomZdechovsky @HanaMichnov @HIbidem @JakubPatocka @StijnCroes Pokud každý,kdo napíše něco o #imigrace bude označen za #fašista,Okamura a Konvička #GoUp ['konvička'] x x

26897 Wed Jul 22 15:41:23 +0000 2015 TomZdechovsky Italské neziskovky na #Sicílie kritizují tvrdě pomoc s #imigrace od italské vlády.Chybí infrastruktura,komunikace a systém #Catania ['neziskovky'] x x politizace

26994 Wed Jul 08 08:34:17 +0000 2015 TomZdechovsky @rypeld V diplomacii se o hodne vecem nemluvi ;) Ale EU neni defensivni. ['eu'] x x

27017 Mon Jul 06 14:49:44 +0000 2015 TomZdechovsky @lidovky Ano, Řekové dali EU políček, ale je potřeba, aby už konečně EU dala Řecku pořádnou facku! ['eu'] x x

27168 Mon Jun 08 08:59:51 +0000 2015 TomZdechovsky RT @EurActiv_CZ: Jak funguje linka EU pro oběti kriminality,kterou Česko zavedlo?Je to dostatečné řešení? @VeraJourova @TomZdechovsky https… ['eu'] x x

27234 Wed May 27 19:33:42 +0000 2015 TomZdechovsky @Europarl_CS says #StopChildMarriage #endchildmarriage Thx @girlsnotbrides EU must be real #childrightschampion http://t.co/3Or4t9oeN8 ['eu'] x x

27281 Sat May 23 08:56:07 +0000 2015 TomZdechovsky Nejsou jen peníze a nelze stát řídit jako firmu, řekl lidovcům #Sobotka @sjezdkdu #zlinZdroj: http://t.co/F6mgYQlAze ['peníze'] x x

27370 Sat May 09 13:08:08 +0000 2015 TomZdechovsky @MiroslavYamato @veselovskyma Zkrátka pres Brusel :D ['brusel'] x x

27426 Thu May 07 11:47:50 +0000 2015 TomZdechovsky I´d prefer #UK to remain in #EU. UK won´t be strong without EU and EU won´t be strong without UK #Brexit isn´t #solution @EPinUK @EPPGroup ['eu'] x x

27477 Tue May 05 12:01:10 +0000 2015 TomZdechovsky RT @JakubPatocka: @TomZdechovsky Podle analogické logiky: /česká média by se měla naučit rozlišovat mezi antisemity a primitivy pořádajícím… ['média'] x x

27567 Mon Apr 27 17:43:49 +0000 2015 TomZdechovsky RT @EP_Justice: #EPlenary agenda this week: http://t.co/Dk5gB25doA. EU Agenda on #Security, #EPPO, #surveillance, #whistleblowers, #migrati… ['eu'] x x politizace

27605 Thu Apr 23 10:39:38 +0000 2015 TomZdechovsky @Tomjez typical for EU ['eu'] x x

27608 Thu Apr 23 10:24:11 +0000 2015 TomZdechovsky @PospichalP @EPPGroup Ale je to i z části na těchto státech. Ony musí chtít. EU určitě nechce jejich chudobu. ['eu'] x x

27639 Mon Apr 20 06:54:02 +0000 2015 TomZdechovsky Tvrzení o tom,ze EU dava málo peněz na imigrační politiku neni pravdiva.I Cesko peníze v uprchlických táborech http://t.co/o2WMk4MCro ['peníze', 'eu'] x x

27648 Sun Apr 19 14:42:07 +0000 2015 TomZdechovsky Není pravda, kterou opakuje @Radiozurnal1, že se peníze na pomoc uprchlíků se snížily.Problém je v přeplněnosti lodí http://t.co/PpsKQPUOQJ ['peníze'] x x

27670 Thu Apr 16 12:50:33 +0000 2015 TomZdechovsky @pospisilpepe @Europol_EU @Radiozurnal1 Budu opravdu pozorně poslouchat.Ale teď jsem to ověřoval,ale nikdo ji z EU agentur nepotvrdil ['eu'] x x

27731 Mon Apr 06 07:58:46 +0000 2015 TomZdechovsky @AndreaHolopova @PepaKopecky On je opravdu vnímán jako exot.Když se píše o Zemanovi, píší zahraniční média také o opačném postoji vlády #ČR. ['média'] x x

27736 Sun Apr 05 19:59:18 +0000 2015 TomZdechovsky @tygrlive @SemSuchar @Air_Bank A v čem je problém? Kdo je Miloš Zeman? Z hlediska EU  a USA niemand a alkoholik ['eu'] x x
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27779 Tue Dec 29 19:01:09 +0000 2015 TOP09cz Schwarzenberg: 29.12.1989? Nejkrásnější den mého života, dali jsme se na novou cestu. Havel byl zvolen prezidentem https://t.co/97AXNovJLV ['havel'] x x

27795 Fri Dec 11 11:49:27 +0000 2015 TOP09cz RT @Bezdek88: /Vaclav Havel nesedel v dobe udavani v kriminale kvuli tomu, aby to tady zas nekdo otocil zpatky/ Frantisek Laudat /TOP09/ v … ['havel'] x x

27812 Sun Nov 29 15:34:05 +0000 2015 TOP09cz .@LudekNie k Schwarzenbergovi: Věřím, že jeho postoje a hodnoty se dostaly nebo dostávají do našeho /DNA/ #snemtopky https://t.co/atXNH0BKbk ['hodnoty'] x x

27853 Thu Nov 26 17:16:03 +0000 2015 TOP09cz Chceme být součástí supervelmoci, nebo být na všechno sami? Pro ČR je EU důležitá! Proč? https://t.co/yD192kMfLB @LudekNie ['eu'] x x

27854 Thu Nov 26 13:16:05 +0000 2015 TOP09cz Schwarzenberg: Islám je dnes druhé největší náboženství v Rakousku a nikdo se z toho nepodělá. My vyvádíme, jako bychom byli v 16. století ['islám'] x x

27871 Fri Nov 06 10:34:25 +0000 2015 TOP09cz RT @LudekNie: Našim nepřítelem nejsou migranti ani Angela Merkelová, ale my sami a strach, co mezi sebou šíříme. Jak to předvádí i senátor … ['migranti'] x x

27883 Tue Oct 27 15:05:47 +0000 2015 TOP09cz RT @LudekNie: V4 složená z /dvou Orbánů/, jednoho Fica a mixu Sobotky a Babiše, nedává naší části světa dobrou perspektivu. #volby #polsko … ['v4'] x x

27912 Thu Sep 17 08:45:22 +0000 2015 TOP09cz .@zenisek_m Představa, že se každý stát v EU opevní a uzavře a vyřeší tím uprchlickou krizi, je iluzorní http://t.co/jsIFLUCtpy ['eu'] x x

27948 Wed Jul 15 13:10:30 +0000 2015 TOP09cz .@kalousekm 410 000 000 000 korun si od EU vezmeme rádi. Setinu této částky na pomoc Řecku však garantovat nebudeme? http://t.co/n0hyfSjsEp ['eu'] x x

27984 Wed Jul 08 12:53:44 +0000 2015 TOP09cz RT @Pospisil_Jiri: Weber/EPP přesně: Pane Tsiprasi, tleskají Vám extremisté Evropy! Jak vysvětlíte lidem v zemích EU s nižšími prům. platy,… ['eu'] x x

28004 Tue Jun 30 10:56:07 +0000 2015 TOP09cz .@zenisek_m EU chtěla Řecku pomoci, ale aby mohlo dojít k dohodě, na to musejí být dva. Doplatí na to především Řecko http://t.co/vtKKOxdkF5 ['eu'] x x

28065 Fri Apr 24 16:35:43 +0000 2015 TOP09cz Podpora současných biopaliv je blbost. Ví to EU i Amerika. ČSSD i tak dál podporuje miliardové střety zájmů A. Babiše http://t.co/L0FFKZ2tjZ ['eu'] x x
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28150 Tue Jun 02 23:44:36 +0000 2015 Vaclav_Hampl Možná trocha inspirace pro prioritu EU “digitální unie” z rozvojové Afriky? ['eu'] x x

28154 Fri May 29 14:46:16 +0000 2015 Vaclav_Hampl Snad to krátce po příletu z jednání evropských výborů parlamentů členských států EU v Rize stihnu. ['eu'] x x
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28094 Wed Aug 12 10:46:00 +0000 2015 VaclavLaska RT @Transparency_CZ: Děkujeme @VaclavLaska za ideální dovršení naší kauzy s @tomio_cz, Okamurovy peníze za soud věnoval Organizaci pro pomo… ['peníze'] x x
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28131 Thu Jun 18 09:11:31 +0000 2015 VaclavZemek /Nový Úsvit/ T. Okamury chce podle poslance Fialy vystoupit z EU (chce nový bod jednání sněmovny)...už skutečně nevědí, čím nás překvapit... ['eu'] x x


