
Rozvrácení královské rodiny

Aneb nejžhavější zprávy roku 2017



Meghan chce rozvrátit královskou rodinu!

Není tomu tak dávno, co se Meghan Markle přivdala do královské rodiny.
Od sňatku však dělá samé problémy….

Módní ikona

Meghan je módní 
ikonou, ovšem měla by 
dodržovat jistá pravidla 

oblékání. Kodexy ovšem 
porušuje a vůbec ji 

nezajímá, že to 
pohoršuje celou rodinu!

Harry není otec Archieho!

Meghan Harrymu zahýbala! 
Více než jednou byla 
načapána s nějakým 
mužem. Byla tak obviněna z 
nevěry a rodina považovala 
otcovský test. Vše vyšlo 
jasně na jevo!

Kolikrát se provinila proti kodexu 
a nedodržuje pravidla! Má 
problémy s královskou rodinou, 
nemá na své straně nikoho!

Proč se tedy přivdala do královské 
rodiny, i když věděla, že to nebude 

jednoduché?



Rozkmotřila královské bratry!

Svědectví její matky!

„Nechápu, proč se provdala za prince Harryho,“ 
říká matka vévodkyně, Doria Ragland, „týdny 
před sňatkem se stýkala s jiným mužem, a o 

jejím synovi jsem se dozvěděla z novin!

Princ William má strach o způsob života 
svého bratra. Bojí se, že sňatek s Meghan
uspěchal a pořádně to nepromyslel. Harry si 
to vyložil, jako že mu vztah nepřeje. Kvůli 
tomuto rozporu byla zrušena i bratrská 
společná charitativní činnost.



Věříte všemu?

Od svatby Meghan a Harryho vyplulo na povrch několik 
zpráv. Mnoho lidí jim věří, ale neuvědomují si, že vše, co 
si čtou, nemusí být vždy pravda.

Sepsala jsem zde několik zpráv, které jsem na 
internetu našla. Jsou z všemožných stránek, na 
které jednoduše narazíte, ale na žádné z nich 
neuvedli věrohodný zdroj.

Když vám někdo řekne nějakou lež, roznáší tak, 
česky řečeno, drby a pomluvy. To samé jsou 
„fake news.“ Týkají se lidí, dění ve světě a 
různých organizací. Většinou očerňují slavné 
osobnosti (viz. Královská rodina), přehnaně 
vyhrocují situace (viz. Fotografie Viktoriiných 
vodopádů) či vystřelení si ze společnosti.



Fake news - co to vlastně je?

Fake news, lajcky řečeno drby, pomluvy či falešné zprávy.

Byly tady odjakživa, vezměte si například středověk. Někdo 
chtěl uškodit sousedovi a tak začínal roznášet pomluvy, 
kterého nakonec mohly i zničit, v té době ne-li zabít.

Každý z nás někdy řekl nějakou nepravdivou zprávu. Jsou tu 
ovšem i takové lži, které uškodí mnohem více, než se zdá.



S „fake news“ se potkáváme denně

„Tato žena zhubla 50 kg díky této osvědčené metodě!“ Aneb články, 
které jsou plné reklam a mají nás pouze nalákat. Je takových mnoho, 
na mnoho témat.

„Očkování zabíjí děti! Hlavně je neočkujte!“ Přiznám se, že tyto „fake
news,“ vznikající za účelem vystrašení veřejnosti moc nechápu. 
Zrovna tento případ byl nedavno populární a řešilo se všemožně, 
zda je vhodné dávat děti očkovat.

Jak vidíte, většinou jsou to 
reklamy, ze kterých má stránka 

peníze. S takovými „fake news“ se 
setkáváme nejčastěji.



Většinou jde hlavně o peníze

Proč ale lidé takové „fake news“ vůbec vymýšlí a dávají na povrch?

Je to jednoduché – jde hlavně o peníze.

Představte si situaci:
Jdete do obchodu pro nějaký časopis. Máte na výběr mezi mnoha
časopisy a v každém je jiný článek. Co vás zaujme nejvíce? Lidé si ihned
všimnou toho, kde je obrovský skandál, a tudíž ho ze zvědavosti koupí.
Vezměte si, že takových lidí jsou tisíce. Firma, která tyto časopisy vyrábí
si takto přijde na obrovské peníze.

Co se stane potom? Nějaký člověk to vezme 
vážně a pošle to dál. Tímto způsobem vznikají 
drby, pomluvy, a již zmíněné fake news.



Falešné zprávy ovlivnily i historii

12. 11. 1933 Byla pořízena 1. fotografie 
lochneské příšery. Věřilo jí mnoho lidí 
po celém světě několik let, ovšem 
nakonec se ukázalo, že je to pouhá 
hračka.

Rok 2003 – válka v Iráku. Údajně tam vytvořili 
biologické zbraně, které by měly katastrofální 
důsledky pro Ameriku. Chtěli tak nabádat Ameriku, 
že je toto důvodem přidat se do války.  

V roce 2010 egyptské národní noviny 
upravili fotografii světových lídrů tak, 
aby před nimi kráčel egyptský 
prezident.

Octavianus Augustus nechal vyplavat na povrch 
několik lží o Markovi Antoniovi, aby ho očernil a 
zničil jeho pověst.

Jak vidíte z těchto příkladů, fake news jsou s námi již opravdu hodně 
dlouho, nebylo jich méně, v dnešní době je pouze jednodušší je šířit.



Zdroje

Každý má rád pomluvy a drby o ostatních, všechny to z 
nějakého důvodu prostě zajímá. Když si ale čtete článek o 
nějakém skandálu jakékoliv celebrity, koukáte na zdroje?

Když jsem hledala informace o Meghan, nikde jsem 
neviděla přesný zdroj, jméno novináře, či zkrátka 
nějaký důkaz. Na druhou stranu ale není úplně dobré, 
aby lidé znali jméno toho, který vynáší na danou 
osobnost pomluvy, protože ta osoba by z toho ve 
výsledku mohla mít pěkný malér.

Takhle nějak vypadají zdroje, které jsou již 
trochu věrohodnější. Uznejte, kterému z 
těchto dvou článků byste spíše věřili?



Drby a pomluvy pod pokutou

Když jsem hledala nějaké fajn obrázky k této prezentaci, narazila jsem na takovou zajímavou informaci.

Ve městě Binanolan se drby trestají pokutou či veřejnou prací!

Nový zákon tohoto města hezky shrnul to, jak je dobré se chovat:

„Nechceme omezovat svobodu slova, jen připomenout lidem, že mají odpovědnost za všechno, co řeknou, a to 
jako osoby i občané. Chceme ukázat Binanolan jako město hodných lidí, kde je dobré zůstat,“ vysvětluje nový 
zákon Guico.

Drby, pomluvy či „fake news“ tady byly, jsou a vždy budou. Lidi tohle zkrátka baví. Nikdy se toho asi nezbavíme, 
ale mohli bychom se vždy zamyslet, co by zpráva, kterou se chystáme podat, mohla způsobit nám i okolí.



Děkuji za pozornost!
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