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TO JE PRAVDA, NAPSALA 

1. DÍL – ŘETĚZOVÉ EMAILY 
(poslech ostatních dílů je možný na adrese https://dvojka.rozhlas.cz/je-pravda-napsala-dokuserial-o-

nacistech-na-mesici-chemtrails-i-vasem-vlastnim-8612674 ) 

Tereza Reková 

ATMO zvonek, příchod k babičce 

TEGA Ahoj!  

 

TEGA (studio) Jsem u babičky. Volala mi, že potřebuje poradit s počítačem. 

 

ATMO u babičky, klikání myši 

BABI Co zas to je tady. 

TEGA Jmenuje se to SOS celému národu. Vážné varování. A spousta vykřičníků… 

HUDBA Raydia (pokračuje pod mluveným slovem dále) 

BABI No to je zase pro nás no… Našemu státu hrozí největší nebezpečí za posledních 30 let. 

Hrozí rozvrat a následná likvidace naší státnosti. A rozvrat všech našich životních hodnot. 

Proto se musíme mi voliči, senioři… 

TEGA A zase, vidíš? Tady, mi voliči s měkkým i. Že tam má být tvrdé Y, my. Všímáš si těch hrubek 

někdy? 

BABI Nevšímám.  

TEGA Podle těch hrubek poznáš taky to, že to někdo jenom sepsal si doma ve Wordu, protože 

když už píšeš nějaký text a pak předpokládáš, že to bude číst spoustu, tisíce lidí 

potenciálně, tak by sis měla asi dát záležet na tom, ať to je bez hrubek, ať to nějak vypadá… 

BABI Tak jestli to napsal nějaký senior zase, tak ten si určitě na tohle nehraje, to jako ne, a já ti 

můžu říct, že když to tady čtu, abych to přečetla co nejrychleji, tak jsem to taky přehlédla. 

Ne, že bych to nevěděla, ale přehlédla jsem to taky. Já, když vidím takové dlouhé 

elaboráty, tak já to opravdu nečtu. 

HUDBA basová linka s klávesnicí (pokračuje pod mluveným slovem dále) 

BABI Miloš opět geniální. To jsi četla? To jsi slyšela? Bravo, pane prezidente. Takže to jsou i 

na obranu pana prezidenta. 

 Miloš Zeman řekl: „Senát není posvátná kráva a nejjednodušším způsobem, jak 

dosáhnout toho, aby senát nerozhodoval o nesmyslech, je senát zrušit… 

…aby se ze senátu nestala luxusní cestovní kancelář (no to je, teda), kterou senát do 

značné míry je… 

…jak dlouho ještě budeme živit ty vyžírky? Co by bylo peněz na nemocné děti a na 

důchody… 

https://dvojka.rozhlas.cz/je-pravda-napsala-dokuserial-o-nacistech-na-mesici-chemtrails-i-vasem-vlastnim-8612674
https://dvojka.rozhlas.cz/je-pravda-napsala-dokuserial-o-nacistech-na-mesici-chemtrails-i-vasem-vlastnim-8612674
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TRUTH, SHE WROTE 

PART 1: CHAIN EMAILS 
(Other parts can be heard on https://dvojka.rozhlas.cz/je-pravda-napsala-dokuserial-o-nacistech-na-

mesici-chemtrails-i-vasem-vlastnim-8612674 ) 

By Tereza Reková 

SETTING Doorbell, coming to granny’s 

TEGA Hi!  

 

TEGA (studio) I’m at granny’s. She called me up saying she needed help with her computer. 

 

SETTING At granny’s, mouse clicks 

GRANNY What’s that? 

TEGA It’s called “SOS to the Nation. Serious Warning.” And lots of exclamation marks… 

MUSIC Raydia (continues under speech) 

GRANNY Well, that’s for us again… Our country is facing the biggest danger in 30 years. Our 

statehood is under threat of disintegration and total elimination. And so are all our values. 

That’s why we, voters, seenior citizens… 

TEGA And again – can you see? “Senior” spelt S – double E. Do you ever notice these spelling 

mistakes? 

GRANNY No I don’t.  

TEGA These mistakes show that someone just cobbled it together carelessly because normally 

if you write a text expecting many people – maybe thousands – to read it, you should do 

your best not to make any mistakes… 

GRANNY If it was written by a pensioner, they don’t care much about that and I must say that when 

I’m reading it, I want to read it fast and I don’t notice such mistakes. Not that I don’t know 

that this is a mistake but I overlooked it. When I see such terribly long texts, I don’t read 

them carefully. 

MUSIC bass line with computer keyboard (continues under speech) 

GRANNY Miloš – brilliant again. Have you read it? Have you heard it? Bravo, Mr. President! So, 

this is also a defence of the President. 

 President Miloš Zeman said: “The Senate is not a sacred cow and the easiest way to 

make sure the Senate does not discuss rubbish is to dissolve the Senate…” 

“…so that the Senate doesn’t become a luxurious travel agency [well, that’s 

something!], which it is to a large degree…” 

… how long are we going to support these spongers? How much money there could be 

for sick children and for pensions! 

https://dvojka.rozhlas.cz/je-pravda-napsala-dokuserial-o-nacistech-na-mesici-chemtrails-i-vasem-vlastnim-8612674
https://dvojka.rozhlas.cz/je-pravda-napsala-dokuserial-o-nacistech-na-mesici-chemtrails-i-vasem-vlastnim-8612674
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…A budou z toho tak vydření, že s nimi vyběhli důchodci, že jim každé oko poleze na 

jinou stranu… 

…a dostanou z toho takový průjem, že ho nezastaví ani vlak živočišného uhlí… 

…a proto důchodci vzhůru k volbám a vykopejme tuto verbež, než vám volební právo 

sebere Bartoš… 

…Tak do toho, důchodci, chcete opravdu změnu k lepšímu? 

HUDBA basová linka s klávesnicí (do tečky) 

BABI  …Toto si mezi sebou rozesílá 3 miliony důchodců. Návod, jak se zbavit parazitů, rozkradačů 

tohoto státu, kteří nás jenom zastrašují. Již vzhůru psanci této země! Někdo si tak vyhrál 

s barvičkama a s velikostí písma, no úžasné. A teda odkud tady vzít, jestli je to pravda, 

nebo si to někdo vymyslel?  

HUDBA Little Egg (pokračuje pod mluveným slovem dále) 

TEGA (studio) Cyklus TO JE PRAVDA, NAPSALA, je o mě, o vás, o mých kamarádech, o vašich 

kamarádech, o našich bližních. Je to o tom, jak moc chceme poznat pravdu, ale přitom 

se jí bráníme. Je to o tom, jak je na každém šprochu pravdy trochu, ale jak je těžké si 

z těch kousků poskládat celé puzzle. A taky o tom, že existuje obrovské množství cest, 

jak to puzzle poskládat.  

HUDBA Little Egg (do tečky) 

ATMO u babičky 

TEGA A vy si tomu říkáte, že to jsou seniorské emaily? 

BABI No tak většinou ano, protože ty jsi sama řekla, že ty takové emaily nedostáváš. Takže 

předpokládám, že to bude jenom mezi seniory. Vidíš, a toto jsou zase adresy, které vůbec 

neznám, které se někde nalepily, vidíš. A poslaly mi něco, co já vůbec ani nevím, co to je… 

 To je z Facebooku… 

ATMO arabská hudba 

BABI Ježišmarja, no tohleto chceme? No… jak toho to nemá vytočit, představ si. A on holýma 

rukama se proti nim… Ježišmarja, on jim tam hodil dýmovnici.  

TEGA (studio) Podle výzkumu Univerzity Palackého a společnosti Seznam.cz email využívá 97 % 

seniorů. 

BABI A žádní policajti další nepřicházejí… 

TEGA (studio) 47 % respondentů starších 65 let rozšiřuje emaily, které varují před velkou hrozbou. 

Údajnou hrozbou.  

TEGA A víš, kdy ti přišel ten první email třeba nějaký? Kdy to začalo? 
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… they’ll be taken aback so much to see they’ve been kicked out by pensioners that each 

of their eyes will be popping out of their heads in a different direction… 

… and they’ll get such diarrhoea that it won’t be stopped even by a train full of 

charcoal… 

… so, pensioners, let’s go to the polls to kick these bastards out of here before Bartoš 

[Czech Pirates Party leader] takes the right to vote from us… 

Let’s go for it, pensioners! Do you really want a positive change? 

MUSIC bass line with computer keyboard 

GRANNY “Three million senior citizens are sending this to each other. Instructions on how to get 

rid of the parasites and thieves in this state, who just keep intimidating us. Arise, ye 

outcasts of this country!” …somebody took time working on the colours and font size – 

wonderful! But how do I find out whether it’s true or whether someone made it up? 

MUSIC Little Egg (continues under speech) 

TEGA (studio) The series TRUTH, SHE WROTE is about me and my friends, about you and your 

friends and our fellowmen. It is about how much we want to know the truth although 

we resist it. It is about the fact that “there’s no smoke without fire” and that it is difficult 

to use all the small pieces to put together the whole jigsaw puzzle. And also about the 

large number of ways to put the jigsaw together.  

MUSIC Little Egg  

SETTING At granny’s 

TEGA And you call them “pensioners’ emails”? 

GRANNY Yes, mostly, because as you say, you never get such emails. So I suppose that they only 

circulate among old age pensioners. You see, these are again some addresses I don’t 

know. They must have been added by someone. And I’ve been sent something and I’ve 

got no clue what it is… 

 It’s from Facebook… 

SETTING Arabian music 

GRANNY Oh, Jesus, do we really want that? How couldn’t this make him mad? And he used his bare 

hands to… Oh, God, he threw in a smoke bomb!  

TEGA (studio) According to research by Palacký University and Seznam.cz, email is used by 97% of 

senior citizens. 

GRANNY And no more policemen are coming… 

TEGA (studio) 47% of respondents over 65 years of age spread emails warning against a big threat. 

An alleged threat.  

TEGA Do you remember when you got the first email? When did it start? 
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BABI Ježiš, tak s počítačem jsem začala před jednadvaceti lety. A já jsem byla čerstvá seniorka, 

já jsem v prosinci nastoupila do důchodu a v lednu už jsem nastoupila do kurzu. 

TEGA A pamatuješ si, kdy to tak jako začaly, tady ty fakt ty řetězáky a tak? 

BABI To nezačalo hned. Ale tady tyhlety politické nebo předvolební, tak ty jsou tak možná třetí 

volby teprve. No tak je to tak těch 10 let, 10 / 12 let. 

HUDBA New Day (pokračuje pod mluveným slovem dále) 

TÁBORSKÝ V jakékoliv kampani, pokud budu cílit na mladé lidi, tak asi jako dominantní bude pro mě 

Instagram, možná Tick Tock, pokud na starší, tak možná bude pro mě důležitý FB, 

specifická situace v Česku je u nejstarší generace, která si vytvořila svou vlastní sociální síť 

v rámci řetězových emailů. Protože to skutečně je sociální síť, ono se to tak chová, oni si 

tam vyměňují nějaká sdělení a často se ani neznají ti lidé, kteří si to posílají. 

HUDBA New Day (pokračuje pod mluveným slovem dále do tečky) 

TÁBORSKÝ Moje jméno je Jiří Táborský, v zásadě živím se jako nějaký komunikační odborník nebo 

poradce, a v podstatě s tímto tématem mám co dočinění asi nejvíce proto, že jsem napsal 

knihu V síti dezinformací, která nějakým způsobem popisuje ten fenomén a snaží se 

zmapovat to, proč vlastně máme tendenci věřit nějakým podobným sdělením. 

 Jedna věc je názor, druhá věc je, co je pravda a co není pravda. A ono je, takový známý 

výrok, že určitě máte právo na svůj názor, ale rozhodně nemáte právo na svá fakta. A 

problém dezinformací je v tom, že jsou často buďto zčásti, nebo úplně zcela vymyšlené. 

To určitě jako není něco, co by bylo vhodné podporovat, šířit. To nemá nic moc společného 

jako se svobodou slova nebo s právem na názor nebo s čímkoliv podobným, to je prostě 

obyčejná lež. A lež bude vždycky lež. 

ATMO u babičky 

BABI Já jsem ti ho poslala, tady tento. No to jsou ti spící senátoři v Evropské Unii. 

TEGA Tyto fotky ať obíhají. Produktivita evropského parlamentu a teď tam jsou ty, jak tam 

všichni zívají, spí a tak. Prázdné lavice. A nemyslíš, že to je třeba fotka z nějaké pauzy? 

BABI No pochybuju, že by někdo v pauze spal. To se určitě zvedne zadek a jde někam pryč. 

TEGA No vždyť to je úplně prázdné, ty křesla, vždyť tam sedí tři lidi.  

BABI No tak asi v době Covidu.  

TEGA No jenom jakože napadlo tě někdy, že třeba ty fotky mohou být vyndané úplně 

z kontextu? Že to může být fakt třeba… 

BABI No mi to nepřipadne, protože vidím, jak ty křesla pořád stejné, jak ty lidi… No je to 

alarmující. Protože za tyhle peníze si takhle dobře přečíst knížku… 

TEGA No a není to fotka třeba z pauzy, kdy si čte knížku? 

BABI A ty to víš? 

TEGA No já to nevím, ale ty to víš? 
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GRANNY Well, I started using a computer twenty-one years ago. I had just retired in December and 

I took the course in January. 

TEGA But do you remember when these chain emails started? 

GRANNY That wasn’t immediately. The political or election campaign emails… this might be the 

third time I’ve got them before an election. So maybe 10 or 12 years ago. 

MUSIC New Day (continues under speech) 

TÁBORSKÝ In any campaign, if you are targeting young people, you will primarily use Instagram and 

maybe Tick Tock; if older people, it might be Facebook. In the Czech Republic there’s a 

specific situation with the oldest generation, which has created its own social network 

using chain emails. It really is a social network as they exchange some communication 

through it and the people who are sending it don’t even know each other. 

MUSIC New Day (continues under speech) 

TÁBORSKÝ My name is Jiří Táborský and I am a communication specialist and adviser. I have 

something to do with this subject mainly because I have written a book called In the 

Disinformation Network, which describes this phenomenon and tries to analyse why we 

tend to believe such communication. 

 An opinion is one thing, but another thing is what is and isn’t true. There’s a well-known 

saying that you have the right for your own opinion but not for your own facts. And the 

problem with disinformation is that it is partly or completely fabricated. It definitely isn’t 

something that should be supported and spread. It has nothing to do with freedom of 

speech or with the right to have your own opinion. It’s simply a lie. And a lie will always 

be a lie. 

SETTING At granny’s 

GRANNY I’ve sent this to you. These are the sleeping European Union senators. 

TEGA “Let these pictures circulate. The European Parliament’s productivity.” And there are 

photos of them yawning, sleeping and so on. Empty benches. But don’t you think it could 

have been taken during a break? 

GRANNY I don’t think anyone would sleep during a break. When it´s break, you simply leave for 

some fresh air. 

TEGA Well, it’s almost empty. There are only three people.  

GRANNY It might have been in the Covid time.  

TEGA Well, but has it ever occurred to you that such photos might have been lifted out of 

context? That it might be… 

GRANNY I don’t think so because I can see that the chairs here… and the people… It’s alarming, 

reading a book at work and getting paid so well… 

TEGA But the picture of the person reading a book could have been taken during a break. 

GRANNY And you know that? 
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TEGA No já to nevím, ale ty to víš? 

BABI No tak ne. Já to nevím, ale já jsem dostala tohle. No, tahle, ta si píše pohled domů rodině… 

No…  

HUDBA New Day (pokračuje pod mluveným slovem dále) 

ATMO u babičky 

BABI Nejvíce toho bylo před těma volbama, samozřejmě. Teď tady… Akorát pořád ta jedna 

kolegyně, to je jako vidět, že ta k té politice pořád táhne, protože tam někde mezi nimi 

pracovala, podívej, tady je. Jedna, druhá, třetí, pořád je to ta samá.  

TEGA Já bych se s tou paní docela ráda pobavila, vůbec nějaký, jako proč to… 

BABI Ale mě by zajímalo, jestli ona sama ví, co mi posílá. To teda, my jsme se nikdy o tom 

nebavily. 

8:30 

HUDBA New Day (continues under speech) 

ATMO příchod k Jamile (situace) 

TEGA Tímto směrem? Rovně, dobře, rovně. 

BABI Ahoj, čau! To je doba, co jsme se neviděly, co? (jde dál) Ano, tak tady máte změnu 

v sedačkách. Sedačka byla tam. 

JARMILA Ta tam nebyla. Ne. Jiná, co jsme měli. 

JAROSLAV Ta stará. Ta stará byla tady. 

BABI Tak ta stěna. 

JARMILA Co jsme měli tu starou sedačku. Ani ta stěna tu nebyla. Nebyla. 

BABI Tam jsem byla a ta stěna tu už byla. Už jste měli novou stěnu. 

JARMILA Tuhletu stěnu?  

BABI Já nevím, neměli jste před tím ještě jinou? 

JARMILA No před tím jsme měli právě tamtu. 

BABI No, tak jsem viděla tu.  

JARMILA Ta byla tady. 

BABI No tu jsi měla! Tady.  

JARMILA Ne, to mám nové. To nestálo tam, ani to nestálo tam. 

BABI Tak co bylo před tím?  

ATMO u Jarmily 
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TEGA No, I don’t. But do you know it was NOT a break? 

GRANNY I don’t know either. But I’ve been sent this. Look at that: she’s writing a postcard to her 

family.  

MUSIC New Day (continues under speech) 

SETTING At granny’s 

GRANNY The largest number of emails came before the election, of course. Just one friend of mine 

seems to be attracted to politics constantly because she used to work for some politicians. 

Look, here she is. One, two, three emails – always from her.  

TEGA I would like to talk to this lady to find out why… 

GRANNY But I’d like to know whether she knows herself what she’s sending me. We have never 

talked about it. 

8:30 

MUSIC New Day (continues under speech) 

SETTING Visiting Jamila  

TEGA This way? OK, straight on. 

GRANNY Hi! I haven’t seen you for ages (enters) Yes, there’s a change – your couch used to be over 

there. 

JARMILA It didn’t used to be there. And it’s a different one. 

JAROSLAV The old one was here. 

GRANNY So the wall unit. 

JARMILA We had a different couch and the wall unit wasn’t here either. 

GRANNY When I last came here, you already had this unit. 

JARMILA This one?  

GRANNY I don’t know. Did you have a different one before? 

JARMILA Yes, we did. That one. 

GRANNY So I must have seen that one.  

JARMILA It used to stand here. 

GRANNY Oh, yes, this one – here!  

JARMILA No, this one’s new. It wasn’t here back then. Or there. 

GRANNY So what was here before that?  

SETTING At Jarmila’s 
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JARMILA Jmenuji se Jarmila, bydlím v rodinném domku nedaleko Opavy. Jsem důchodce invalidní 

od svých pětačtyřiceti let. No a teď už jsem teda ve starobním důchodu a manžel taky. 

Měli jsme stejnou práci. Policisté. 

JAROSLAV Já se jmenuji Jaroslav, jsem důchodce dá se říct už dvacet let. 

JARMILA Jsem v kontaktu s těmi lidmi aspoň přes ten počítač, že si s nimi popovídám.  

JAROSLAV Protože je trošičku zdravotně omezená, jo, nemůže běhat tak, jak ostatní lidi, je uvázaná 

dá se říct tady doma, takže co jiného zbývá, tak si dá na klín ten notebook a teď si v tom 

listuje.  

ATMO u Jarmily (situace) 

JARMILA Dědoušku, tady máš.  

 Ježiš, ta šlehačka spadne, jezte to rychle.  

TEGA Jé, to jste pekla? 

BABI Dej mi to tvoje menší. Dej mi menší. 

JARMILA Já nemůžu, já mám cukrovku.  

BABI Já taky. No já taky ne! Ježišmarja, tak vysokou… 

JARMILA Ale tak jednou si to dej. 

BABI No to víš, že jo. 

JAROSLAV Dej si to jednou… 

BABI Ty máš menší. Dávej. 

JARMILA Ale nemá menší, zas má vyšší možná. 

BABI Ale houby, to už taky kleslo. 

ATMO u Jarmily 

TEGA A vy říkáte, že máte tu policejní školu, a vlastně jste se v tom orientovali docela. Jak jste 

třeba rozpoznávali tu pravdu už tehdy? Byli jste zvyklí třeba tehdy, kdysi věřit médiím? 

JARMILA No dříve jsme tomu věřili, protože nic jiného nebylo, takže jsme věřili tomu, co nám 

nabídli, že jo. A vůbec nás nenapadlo nevěřit, to nešlo ani, že. 

JAROSLAV Ono vlastně, nám to stačilo. Já jako děcko jsme televizi neměli.  

BABI Věřili jsme. 

JAROSLAV Žili jsme, věřili jsme, žili jsme si dobře, chodili jsme do práce, neměli jsme strach, že nás 

někdo z práce vyhodí… 

TEGA No a kdy nastal ten zlom, kdy jako jste…  

JAROSLAV Převratem. 
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JARMILA My name‘s Jarmila and I live in a detached house near Opava. I’ve been a recipient of 

invalidity pension since I was forty-five. Now I am an old-age pensioner and so is my 

husband. We were both police officers. 

JAROSLAV My name’s Jaroslav and I’ve been retired for about twenty years. 

JARMILA I am in touch with other people at least through the computer. We talk. 

JAROSLAV Because she’s got some health restrictions. She can’t walk as much as other people, so 

she’s more or less stuck in the house. So, she turns on her laptop and keeps browsing 

through it.  

SETTING At Jarmila’s (situation) 

JARMILA Here you are, grandpa.  

 Jesus, that whipped cream’s going to fall off, so eat it fast.  

TEGA Oh, did you bake this? 

GRANNY Give me your smaller piece. 

JARMILA I can’t, I have diabetes.  

GRANNY So do I. Jesus, so high! 

JARMILA But you can have some cake once in a while. 

GRANNY You think so. 

JAROSLAV Just once… 

GRANNY Yours is smaller. Give it to me. 

JARMILA His isn’t smaller, it might be higher now. 

GRANNY Rubbish! It’s gone down, too. 

SETTING At Jarmila’s 

TEGA You went to police school, so you must have been able to see the whole picture. How did 

you discern the truth back then? Did you tend to believe the media? 

JARMILA Well, we used to believe them because there was nothing else then. So, we didn’t even 

think of disbelieving. That was impossible. The media had to speak truth. 

JAROSLAV It was enough for us. When I was a child, we didn’t have a TV.  

GRANNY We did believe the media. 

JAROSLAV We lived and we believed. We had good lives and went to work without being worried 

that we might be sacked… 

TEGA What was the turning point…?  

JAROSLAV The Velvet Revolution [in 1989 when the Communist Party in Czechoslovakia was 

overthrown]. 
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JARMILA Za dřívějšího režimu všechno prostě bylo tak pravdivé, tak upřímné, a teď mi přijde, že to 

není pravda. Že prostě lidé lžou.  

HUDBA New Day (pokračuje pod mluveným slovem dále) 

JARMILA Je to hrozná doba, hrozná. 

HUDBA New Day (pokračuje pod mluveným slovem dále) 

TEGA (studio) Žijeme v době informačního přehlcení. Ve své knize Data, informace, znalosti a 

internet už v roce 2001 docent Vilém Sklenák uvedl, že týdenní vydání novin New York 

Times obsahuje větší množství informací, než s jakým se mohl setkat průměrný člověk 

během svého života v Anglii v 17. století. Výzkumy z roku 2017 ukazují že každou minutu 

je na Facebook nahráno 243 000 fotografií, na Youtube je sledováno přes 700 000 hodin 

videa, na Google probíhá více než 3,8 milionu vyhledávání, na Whatsappu je posláno 

přes 29 miliónů zpráv. Nikdy v historii nebylo šíření informací tak snadné, jako dnes – a 

zároveň nikdy nebylo tak snadné původce těchto informací ukrýt.  

HUDBA New Day (pokračuje do tečky) 

ATMO venku 

TÁBORSKÝ V podstatě ten základ asi bude – jsou ty články někým podepsané? 

TEGA No ale často jsou, ale jsou to smyšlená jména třeba. 

TÁBORSKÝ Jsem schopen zjistit, kdo vůbec za tou stránkou stojí? Je to nějaká redakce? Je to něco, 

co má nějaké jako IČO? Je tam něco, komu mohu třeba zavolat je tam něco, co by aspoň 

trošku připomínalo tyráž? Jakým způsobem jsou ozdrojované ty články? Přece jako 

standardní média tak samozřejmě, že se zdrojují mezi sebou navzájem, to je vcelku jako 

normální. Ale prostě napíšu tam – řekl to ten a ten na tiskové konferenci té a oné, 

případně buďto jsem tam přímo byl, anebo řeknu prostě uvedla to ČTK, eventuálně 

agentura Reuters nebo někdo takový a jsem schopen jako dopátrat se zdroje té 

informace. Ale to u spousty tady těch alternativních webů nedohledáte zdroj té 

informace, tam je prostě něco „zákulisní zdroje říkají, že…“ no, to nás nikam moc 

neposouvá.  

ATMO u Jarmily 

JAROSLAV No nedá se věřit všemu, co je na internetu. To si člověk potom musí sám přebrat, čemu 

může věřit, a čemu nemůže věřit, i když jako nedojde k tomu, že to je pravda nebo není 

to pravda, ale… To si každý musí přebrat sám. 

JARMILA Si i z toho vybírám, co je mi více, řekla bych, důvěrné, takové… 

BABI A jsi ovlivnitelná? Kladu otázku za tebe, jestli je ovlivnitelná.  

JARMILA Neřekla bych. Mám taky svůj názor, ale je pravda, že se shodujeme v tom názoru 

konkrétně s manželem, s dětma, takže jsem ráda za to.  

TEGA Myslíte, že vám někdy ty dezinformace mohou chodit i těmi emaily? 

JARMILA No, určitě ano, ale stává se to málokdy.  
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JARMILA Under the socialist regime, everything was true and honest, but nowadays I think it’s not 

like that. People are simply lying.  

MUSIC New Day (continues under speech) 

JARMILA These are terrible times. 

MUSIC New Day (continues under speech) 

TEGA (studio) We are living in a time of information overload. In his book Data, Information, 

Knowledge and the Internet, published in 2001, Vilém Sklenák says that within a week 

the New York Times provides more information than the average person in 17th-century 

England could encounter within their lifetime. Research done in 2017 shows that every 

minute, 243,000 photographs are posted on Facebook, over 700,000 hours of videos are 

watched on YouTube, there are over 3.8 million Google searches, and more than 29 

million messages are sent through WhatsApp. Never before has it been so easy to 

spread information – and never before has it been so easy to hide the originator of the 

information.  

MUSIC New Day (continues) 

SETTING Outside 

TÁBORSKÝ The basic question is: do we know the name of the author of the articles? 

TEGA Yes, but the names written there are often fictitious. 

TÁBORSKÝ Can I find out who is behind the website? Is it an editorial board? Is it an entity with a 

registration number? Is there someone I can phone? Is there anything that at least 

resembles an imprint? Do the articles cite any sources? Standard media often cite each 

other, which is quite normal. They will say: this was said by this or that person at that 

press conference, and the journalist either was at the conference or says that the source 

is Reuters or someone else, and then you can find the source of the information. But 

with many of these alternative news websites you can’t. They will say things like 

“according to backstage sources,” which doesn’t really help.  

SETTING At Jarmila’s 

JAROSLAV You can’t believe everything on the internet. You must figure out for yourself what to 

believe and what not to believe although you will not be able to see if it’s true or not. 

Everyone needs to figure it out for themselves. 

JARMILA I choose what seems to speak to me more… 

GRANNY And are you easy to influence? I’m asking her for you whether she’s easy to influence.  

JARMILA I don’t think so. I do have my own opinion but it’s true that me and my husband and 

children usually agree and I am happy about that.  

TEGA Do you think that disinformation might be sent to you in those emails? 

JARMILA Yes, definitely, but it only happens rarely. 
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TEGA A hraje tam pro vás i nějakou roli, že vám třeba ty emaily přepošle kamarádka, to 

znamená, že kamarádka by vám nelhala? 

JARMILA Jo, asi ano. Já se snažím stýkat s lidmi, kterým můžu věřit, a tím pádem si myslím, že oni 

mě určitě nebudou dezinformovat. Tak my si vždycky o tom promluvíme s manželem. A 

tak nějak se dohodneme, co je pravdivé, a co není pravdivé, ale většina těch mailů si 

myslím pravdivých je. 

TEGA A na základě čeho se domluvíte, jestli to je pravda, nebo ne? 

JAROSLAV Je to pravda, tak je to pravda. No. To už člověk vycítí.  

HUDBA Little Egg (pokračuje pod mluveným slovem dále) 

TEGA (studio) Paní Jarmila a pan Jaroslav mají za to, že pravdu spolehlivě poznají. Nachystala jsem 

si tedy pro ně takový malý experiment. 

HUDBA Little Egg (pokračuje do tečky) 

ATMO u Jarmily 

TEGA Mám tady jako čtyři stejné nadpisy, čtyři stejné anotace článku, čtyři různé varianty 

vlastně se stejným obsahem, ale o různých lidech. A vlastně by mě zajímalo, čemu z toho 

věříte.  

HUDBA basová linka s klávesnicí (pokračuje pod mluveným slovem dále) 

JARMILA Problémové dítě. Jako malý šikanoval spolužáky… 

 …pražský podnikatel a otec od rodiny Martin Ostrý má pohnutou minulost… 

 …získali jsme exkluzivní rozhovor s jeho bývalým spolužákem, který po mnoha letech 

přiznal, že ho malý Martin šikanoval… 

 …běžné prý byly nejen slovní nadávky, ale také fyzické útoky… 

 …vedle toho byl Ostrý málem vyhozen z gymnázia… 

 …falšoval omluvenky a chodil za školu… 

 …problémy měl taky s hygienou… 

 …jak s takovou informací naložit dnes, kdy se tento člověk volně pohybuje ve veřejném 

prostoru? 

HUDBA basová linka s klávesnicí (do tečky) 

15:55 

JARMILA Jestli tomu věříme nebo ne? Spíše ne. Spíš ne asi.  

TEGA A proč? 

JARMILA No nezdá se mi to takové nějaké úplně věrohodné. Mám číst další, jo? 

HUDBA basová linka s klávesnicí (pokračuje pod mluveným slovem dále) 
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TEGA And does it make any difference if the emails are forwarded by a friend of yours? Do you 

think a friend wouldn’t lie to you? 

JARMILA Probably yes. I have friends I can trust, so I think they definitely won’t misinform me. My 

husband and I always discuss these things, the truth. And we manage to agree on what is 

or isn’t true. But I think most of the emails are true. 

TEGA How do you manage to agree on what’s true and what’s not? 

JAROSLAV If it’s true, it’s true. You can feel it.  

MUSIC Little Egg (continues under speech) 

TEGA (studio) Jarmila and Jaroslav suppose that they can always recognize the truth. So, I prepared 

a small experiment for them. 

MUSIC Little Egg (continues) 

SETTING At Jarmila’s 

TEGA I have four identical headlines, four identical annotations of an article, four different 

versions with the same content but about different people. And I’d like to know which 

one you believe.  

MUSIC bass line with computer network (continues under speech) 

JARMILA A problematic child. As a child he would bully classmates… 

 … Prague-based businessman and a father, Martin Ostrý, has a wild past… 

 … We have an exclusive interview with his ex-classmate who admitted, after many 

years, to having been bullied by Martin as a child… 

 … There were frequent verbal as well as physical attacks… 

 … Besides that, Ostrý was nearly expelled from school… 

 … He falsified written excuses and played truant… 

 … He also had problems with hygiene … 

 … What can we do with such information now that this person moves freely in public 

space? 

MUSIC bass line with computer keyboard 

15:55 

JARMILA Do we believe it or not? No, not really.  

TEGA Why not? 

JARMILA It doesn’t seem credible to me. Shall I read another one? 

MUSIC bass line with computer keyboard (continues under speech) 
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JARMILA Problémové dítě. Jako malý šikanoval spolužáky… 

 …horník z Karviné Dolinský má pohnutou minulost… 

 …běžné prý byly nejen slovní nadávky, ale také fyzické útoky… 

HUDBA basová linka s klávesnicí (do tečky) 

TEGA Zní vám něco z toho pravděpodobně nebo pravdivě? 

BABI Počkej, já, až to dočte všechno. 

HUDBA basová linka s klávesnicí (pokračuje pod mluveným slovem dále) 

JARMILA Problémové dítě. Jako malý šikanoval spolužáky… 

 …získali jsme výpověď bývalého spolužáka Ivana Bartoše… 

HUDBA basová linka s klávesnicí (do tečky) 

JARMILA Tomu bych věřila.  

TEGA Proč byste tomu věřila? Když tomu před tím jste nechtěla věřit? 

JARMILA Protože je to Ivan Bartoš a nemůžu se na něj ani podívat.  

BABI Tady s tím bych… no, dočti ještě to poslední…  

HUDBA basová linka s klávesnicí (pokračuje pod mluveným slovem dále) 

JARMILA Problémové dítě. Jako malý šikanoval spolužáky… 

 …získali jsme výpověď bývalého spolužáka Andreje Babiše… 

HUDBA basová linka s klávesnicí (do tečky) 

JAROSLAV U Babiše bych tomu tak nevěřil.  

JARMILA Spíše ne než jo.  

TEGA A proč ne? 

JARMILA  Protože je mi sympatický.  

TEGA Takže tady byl pražský podnikatel, horník, Bartoš a Babiš. Co podle vás je z toho pravdivé? 

JARMILA Bartoš. 

TEGA Já jsem tady tohle dneska napsala odpoledne na zahradě, úplně jsem si to vymyslela. 

Všichni jednáme hodně na základě stereotypů a na základě toho, kdo nám je sympatický 

už na první pohled, a vlastně jsem tím chtěla trošku upozornit na to, že za prvé – jak je 

hrozně jednoduché sednout a napsat něco, co vypadá reálně… A za druhé jako jak hrozně 

tíhneme k tomu věřit tomu, čemu chceme věřit.  

HUDBA basová linka s klávesnicí (do tečky) 

ATMO parkování auta 

BABI Tak tady je místečko… Tak jsme tady. 
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JARMILA A problematic child. As a child he would bully classmates… 

 … Karviná-based miner Dolinský has a wild past… 
 … There were frequent verbal as well as physical attacks … 
MUSIC bass line with computer keyboard 

TEGA Do any of these things sound likely or true to you? 

GRANNY Wait for her to read it all. 

MUSIC bass line with computer keyboard (continues under speech) 

JARMILA A problematic child. As a child he would bully classmates… 
 … we have obtained a statement of Ivan Bartoš’s [Czech Pirate Party leader who wears 

dreadlocks] ex-classmate… 
MUSIC bass line with computer keyboard 

JARMILA I’d believe that.  

TEGA Why would you believe that while you wouldn’t believe the previous articles? 

JARMILA Because it’s Ivan Bartoš, who I can’t stand. I can´t even look at him. 

GRANNY With this one I would… well, read the last one…  

MUSIC bass line with computer keyboard (continues under speech) 

JARMILA A problematic child. As a child he would bully classmates… 

 … we have obtained a statement of Andrej Babiš’s [Czech Prime Minister in 2017–2021] 

ex-classmate… 

MUSIC bass line with computer keyboard 

JAROSLAV I wouldn’t believe that in the case of Babiš.  

JARMILA Probably not.  

TEGA And why not? 

JARMILA  Because I like him.  

TEGA So, there was a businessman from Prague, a miner, Bartoš and Babiš. Which one do you 

think is true? 

JARMILA Bartoš. 

TEGA I wrote all these articles in my garden this morning and I made it all up. We all act on the 

basis of stereotypes and of who we like at first sight. I wanted to point out how easy it is 

to write something that sounds real and how strongly we tend to believe what we want 

to believe.  

MUSIC bass line with computer keyboard 

SETTING Parking a car 

GRANNY Here’s a space… We’re here. 
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ATMO v klubu 

PANÍ Tak pojďte, děvčata. Začínáme. Děvčátka, tak začneme, prosím vás. Prosím vás, začneme…  

 Tak. Je červen. Červen studený, sedlák krčí rameny. Je pranostika. A myšlenku týdne 

máme takové: Lenost, to je špatná vlastnost. Dále máme dneska paní redaktorku, paní 

doktorku Terezku Rekovou, budeme mít přednášku o půl jedenácté, tak, jak to míváme – 

diskuze s email od seniorů. 

TEGA Děkuji mockrát vám, že jste mě tady přijaly takhle vřele. Děkuju a moc vás všechny 

zdravím. A mě vlastně teďka jenom zajímá, jestli vám teda chodí, a jak často vám třeba 

chodí ty emaily.  

PANÍ 2 No těch 30, někdy 40, za dva dni, když tam nejsem, aji 80 jsem měla.  

TEGA A od koho vám to chodí? 

PANÍ 2 Mám plno kamarádek, mám kamarádky, spolupracovníky bývalé a rodinu mám a všecko.  

PANÍ 3 Já jsem třeba týden někde pryč a já jich tam mám třeba 250.  

PANÍ 4  Přeposílám dál, kde je podpis, kde se někdo podepsal, nějaký doktor. 

PANÍ 5 Třeba dneska jsem dostala jeden email podepsaný, tak jsem hledala to jméno PhDr. A 

nevím ještě CsC a nenašla jsem ho. Na internetu, jo, takže to asi byla vymyšlená osoba a 

zřejmě jako ten email nemá tu váhu, co tomu to jméno dalo, protože to jméno nikdo 

nezná. 

PANÍ 4 No tak třebas teďka jako mi přišel nedávno, ale přesně to nevím, už jako nějaký lékař tam 

někde ze severu, jako celkem se mi to líbilo, jako pravdivě, tak. Někdy jsou nesmysly, to 

jako člověk pozná už.  

TEGA Podle čeho to pozná?  

PANÍ 4 Už mám tež X roků, takže zkušenosti a tak.  

HUDBA basová linka s klávesnicí (pokračuje pod mluveným slovem dále) 

JARMILA …Jak se máme? Posílám dál, protože souhlasím… 

 …Slavíme 30 let svobody… 

 …Nevím, jak vy, ale já tu svobodu jaksi ne a ne najít… 

 …na každém rohu je kamera, která nás hlídá… 

 …každý kontroluje, co píšeme a co čteme… 

 …nesmíme říct, že cigáni nepracují, kradou a nesmíme říct, že tu nechceme muslimáky… 

 …do škol nám nutí inkluzi, i když každý normálně uvažující člověk ví, že ne všechny děti 

jsou stejně inteligentní… 

 …díky slavné inkluzi bude z našeho národa za pár let národ hlupáků… 
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SETTING At the Pensioners' Club  

WOMAN Come on, girls, let’s start. Let’s start, please!  

 It’s June. “If June is cold, the farmer shrugs his shoulders” – that’s a weather saying. And 

the theme of the week is: “Laziness is a bad quality.” And we have here today radio editor, 

a doctor Tereza Reková, who will give a lecture at half past ten: a discussion about 

pensioners emails. 

TEGA Thank you very much for such warm welcome. I would like to know whether you are 

getting such emails and if so, how often.  

WOMAN 2 About 30 or 40 per day, once I even got 80 in two days. 

TEGA Who sends them? 

WOMAN 2 I’ve got lots of friends, former workmates, family members, etc.  

WOMAN 3 When I am away for a week, I get as many as 250.  

WOMAN 4  I forward those signed by someone, by a doctor. 

WOMAN 5 For example, today I got an email signed by some doctor with many honours degrees, so 

I looked for that person on the internet but I didn’t find him. He must have been a fictitious 

person, so the email doesn’t have the importance lent to it by the name because nobody 

actually knows that name. 

WOMAN 4 Recently I got an email signed by a doctor which I quite liked and which sounded true. But 

sometimes it’s rubbish and you can see that.  

TEGA How can you see that?  

WOMAN 4 Well, I am quite old, so I have some experience.  

MUSIC bass line with computer keyboard (continues under speech) 

JARMILA … How are you? I’m forwarding this because I agree… 

 … Celebrating 30 years of freedom… 

 … I don’t know about you but I really can’t find that freedom anywhere… 

 … On every corner there’s a camera watching us … 

 … Everybody’s checking what we read and write… 

 … We’re not allowed to say that the gypsies steal and don’t work, we’re not allowed to 

say we don’t want any damn Muslims here… 

 … They’re forcing our schools to be inclusive although every sensible person knows that 

not all children are equally intelligent… 

 … This wonderful inclusion will make us a nation of dummies in a few years … 
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…slavná EU nám diktuje, jaké výrobky máme vyrábět, co máme pěstovat na našich polích, 

kolik dobytka smíme chovat a v jakých stájích… 

 …zakazuje nám naše tradiční zabijačky, zakazuje nám naše tradiční názvy našich 

potravin… 

 …skoro všechno už ti nahoře rozprodali cizincům… 

 …za chvíli už budeme vlastně my cizinci ve vlastní zemi… 

 …tak se ptám, je toto svoboda, která se tak oslavuje? Kdo souhlasí, ať pošle dál. 

HUDBA basová linka s klávesnicí (do tečky) 

21:10 

ATMO v kanceláři 

KARTOUS Poštvat lidi proti sobě je prostředek. Prostředek k tomu, že v okamžiku, kdy vlastně máte 

určitou část společnosti, významnou část společnosti, která nedůvěřuje systému, 

nedůvěřují reprezentantům, no tak hledá nějakou alternativu.  

HUDBA New Day (pokračuje pod mluveným slovem dále) 

ATMO v kanceláři 

KARTOUS Já jsem Bob Kartous a krom jiného jsem mluvčí Českých Elfů, což je občanská iniciativa, 

která se zabývá mapováním dezinformační scény v České republice. 

HUDBA New Day (do tečky) 

ATMO v kanceláři 

KARTOUS Celkově jde vlastně o oslabení těch zemí, a nikoliv oslabení těch společností vnitřně, ale 

taky oslabení mezinárodních struktur. Pokud se podíváme třeba na typické cíle 

dezinformačních snah, tak to jsou významně útoky zejména na evropskou integraci, 

případně na Severo atlantickou alianci. Tohle jsou nejčastější cíle dezinformátorů. 

Evropská unie úplně na prvním místě.  

V některých případech je celkem jednoduché poznat, co je pravda. Já mám takovou 

oblíbenou dezinformaci o tom, že EU chce zakázat písmeno Ř. Stejně tak je naprostý 

nesmysl, že EU chce zakázat líbání pod rozkvetlou třešní v máji, slavení vánočních svátků 

tradičních, nebo Velikonoc. Ono prostě to je jednoznačný blud, který je šířen proto, aby 

poškodil EU. Existuje tzv. Fact Checking, drtivou většinu těch šířených dezinformací, které 

najdeme, tak se dají ověřit.  

HUDBA basová linka s klávesnicí (pokračuje pod mluveným slovem dále) 

JARMILA …proč se v žádných médiích nemluví o Orlíku? 

 … vždyť tam se doslova valily miliony, kam se na Orlík hrabe Čapí hnízdo… 

  …o tom lidí mlčí, nebo ti politici o tom mlčí, jo? 

 …proto, prosím, přečíst a poslat dál. Děkuji, s pozdravem… 

HUDBA basová linka s klávesnicí (do tečky) 
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… The great EU dictates what we should produce, what we should grow in our fields, how 

many cattle we should keep and in what cowhouses… 

 … The EU has prohibited our traditional pig-slaughtering feasts and the traditional 

names of our food products… 

 … Those in higher places have already sold almost everything to foreigners… 

 … We will soon become strangers in our own country… 

 … My question is: is this real freedom that’s being celebrated? If you agree, please, 

forward this. 

MUSIC bass line with computer keyboard 

21:10 

SETTING In an office 

KARTOUS Playing people off against each other is a way to make people look for an alternative. 

When in a society you have a significant part that doesn’t trust the system and its 

representatives, they look for an alternative. 

MUSIC New Day (continues under speech) 

SETTING In an office 

KARTOUS My name is Bob Kartous and I am, among other things, the spokesman of the Czech Elves, 

which is a civic initiative monitoring the disinformation scene in the Czech Republic. 

MUSIC New Day 

SETTING In an office 

KARTOUS In general, it’s about weakening those countries not only from the inside but also in terms 

of international structures. If you look at the typical targets of the disinformation efforts, 

you can see they mostly attack European integration and the NATO. These are the most 

frequent targets of the disinformers. The European Union is their number one target.  

In some cases it is quite easy to realise what is true. My favourite is the disinformation 

saying that the EU wants to ban the Czech letter “Ř.” Other total nonsense is that the EU 

wants to ban the custom of boys kissing girls under blossoming cherry trees in May and 

the traditional Christmas and Easter holidays. These are obvious fallacies that are being 

spread in order to harm the EU. There is what is called “Fact Checking”: – most of the 

disinformation we find can be checked.  

MUSIC bass line with computer keyboard (continues under speech) 

JARMILA … Why don’t the media talk about the Orlík case? [an alleged case of a previous 
minister’s misuse of EU funds] 

 … Millions of Czech crowns went to Orlík, so compared to it, the Stork Nest Farm [former 
Prime Minister Andrej Babiš’s farm connected with misuse of EU funds] is nothing… 

  …The people and politicians don’t talk about it. 

… So, please, read and forward. Thank you. Kind regards… 

MUSIC bass line with computer keyboard 
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TEGA A má tam telefonní číslo. Já bych mu klidně zkusila zavolat normálně a zeptat se ho, jestli… 

Protože ty řetězové emaily většinou nebývají podepsané.  

JAROSLAV No bude to někdo, kdo to zná. Kdo z té oblasti… 

ATMO voláme 

JARMILA Funguje…! 

PÁN Ano? 

TEGA Ano, dobrý den, tady Tereza Reková. Já se omlouvám, že vás ruším… 

PÁN Rušte, povídejte. 

TEGA Jsem našla vaše telefonní číslo v emailu s Čapím hnízdem. 

PÁN Dejte pokoj, fakt, jo? Takhle jste hledala? A co s tím mám co společnýho? Jestli tam zase 

někde je můj podpis a adresa, tak se obraťte na někoho jiného, to jsou nesmysly, to je věc 

stará minimálně osm let, to posílá jedno hovado, když to s prominutím řeknu, který to 

takto rozesílá, to je feťák, počítačový expert takzvaný, a schválně chce ubližovat, no. Já 

nejsem jako autor tam, já jsem tam podepsaný, to se tam jenom zneužilo z toho, že já 

jsem dříve byl natolik slušný, že jsem se nebál ani nestyděl napsat jméno, telefon i adresu. 

TEGA Ano. To všecko tam je.  

HUDBA New Day (pokračuje pod mluveným slovem dále a do tečky) 

TEGA (studio) A co vy? Věřili byste zprávě, pod níž je uvedeno jméno člověka, který s ní nemá nic 

společného? 

 Dezinformační emaily se nás často snaží přinutit k tomu, abychom se cítili ohroženi, 

vzbuzují strach a ukazují, že je na světě všechno špatně. Pokud je zpráva uvedena jako 

„pravda, kterou vám v televizi neřeknou“ nebo „sdílejte, než to smažou“, buďte na 

pozoru. Někdo se s vámi dost možná snaží manipulovat.  

HUDBA basová linka s klávesnicí (pokračuje pod mluveným slovem dále) 

JARMILA Zpráva jako hrom mi teď přišla. Ještě ji nemám ani přečtenou. 

JARMILA …pravda, kterou neukážou a ani neřeknou… 

JARMILA …ke zničení Evropy stačí jeden bohatý všivák… 

JARMILA …Dominik Feri, bývalý zastupitel Teplic, zakládá muslimskou osadu… 

BABI …toto tady chcete? 

JARMILA …UŽ JE MÁME TADY! Začínají se zabydlovat… 

BABI …chceš-li s vlky žíti, musíš s nimi výti… 

JARMILA …Považuje se za nejchytřejšího a chtěl by nám diktovat, co smíme a co nesmíme… 
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TEGA He gives his phone number. I’ll try to phone him and ask if… Because chain emails are 

usually anonymous.  

JAROSLAV That will be someone who knows a lot about it. 

SEETING Calling 

JARMILA It’s working! 

MAN Hello? 

TEGA Hello, Tereza Reková speaking. I’m sorry to be disturbing you… 

MAN No problem. 

TEGA I’ve found your phone number in an email about the Stork Nest affair. 

MAN Oh no, really? What do I have to do with it? If there’s my name and address again, you 

need to talk to someone else. It’s rubbish. It goes back at least eight years and it’s being 

sent by a total jerk. He’s a junkie and a so-called “computer expert” who wants to harm 

people. I’m not the author. My name’s just being misused in this way – I used to be so 

well-mannered that I wasn’t afraid or ashamed to provide my name, phone number and 

address. 

TEGA Yes. All your contact information is there.  

MUSIC New Day (continues under speech) 

TEGA (studio) And what about you? Would you believe an email message signed by someone who 

has nothing to do with it? 

 Disinformation emails often try to make us feel under threat. They arouse fear and show 

that everything in the world is bad. If a message is referred to as “the truth that the TV 

won’t tell you” or if it says “share this before they delete it,” be cautious because 

someone is probably trying to manipulate you.  

MUSIC bass line with computer keyboard (continues under speech) 

JARMILA I’ve just got a terrific message. I haven’t even read it yet. 

JARMILA … the truth they don’t want you to know… 

JARMILA … all you need to destroy Europe is one rich bastard… 

JARMILA … Dominik Feri, a former municipal representative of Teplice, is establishing a Muslim 

village… 

GRANNY …is that what you want? 

JARMILA …THEY ARE ALREADY HERE! They are beginning to settle in… 

GRANNY … When in Rome, do as the Romans do… 

JARMILA …He thinks he is the smartest man on earth and he would like to tell us what we may 

and mustn’t do… 
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BABI …Co k tomu dodat… 

JARMILA …ale hlavně ta hlava, ta veliká hlava lidské zrůdy… 

HUDBA basová linka s klávesnicí (do tečky) 

ATMO u Jarmily 

TEGA No a teďka tady tuto zprávu, co jste mi četla, to si přeposíláte jako nějaké varování, nebo 

jako nějakou jenom stížnost obecnou, nebo…? 

JARMILA Aby se lidé, prostě aby to lidé četli, aby věděli, jaké to je. Doopravdy jaké to je.  

ATMO u babičky 

BABI Když mě to už chytne v noci a probudím se a mám nějaký černý sen a pak si říkám – jsem 

vzhůru – a teď si řeknu „Ježiš, jak to bude za pár roků?“ Co bude se mnou, to už mi tak 

nevadí, ale vždyť do toho rostou moje vnoučata a za chvíli moje pravnoučata, co vlastně 

bude na té zemi? A přece je nás tady už tolik, že začínám aji věřit tomu, že ten Covid, to 

bylo poslané jasně a proto. A to tady taky byl jeden takový email, že to bylo záměrně, že 

nás je na zeměkouli už tolik, že je potřeba nějak se zbavit těch seniorů. 

TEGA No a proč zrovna seniorů je potřeba se zbavit? 

BABI No, protože je nás nejvíce. Protože vám vadíme ve volbách. My máme největší sílu 

volební.  

TEGA Mě na tom teďka trochu, jak jsi řekla, že „vám vadíme“, žes do toho obsáhla i mě. 

BABI No jistě. No tak já jsem to vzala jako mladistvou populaci, tak to je logické, že do nich 

patříš, ty nepatříš mezi seniory. Takže i když jste studovaní a víte o jiných věcech daleko 

více, než víme my, ale zkušenosti si myslím, že mají pořád nejvíce ti senioři. 

HUDBA New Day (pokračuje pod mluveným slovem dále a do tečky) 

ATMO u paní Jarmily 

TEGA Minule jak jsme tady měli ten malý experiment, jak jsem vám ukazovala tu zprávu, kterou 

jsem vlastně sama vymyslela, ale znělo to reálně i proto, že to hrálo jakoby do té noty 

toho, čemu jste chtěli věřit trochu, uvažovali jste nad tím ještě potom třeba dál? Nebo 

dívali jste se trochu třeba kritičtěji na některé zprávy, nebo…? 

JARMILA Ne. Ani ne.  

TEGA Ani jste si na to jako nevzpomněli? 

JARMILA Ne, nevzpomněli. Jedním slovem. 

HUDBA New Day (do tečky)  
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GRANNY …What can you say to that? 

JARMILA … but especially that head – that big head of a human monster… 

MUSIC bass line with computer keyboard 

SETTING At Jarmila‘s 

TEGA And the message you have read to me – are you forwarding it as a kind of warning or 

complaint or…? 

JARMILA I’m forwarding it for others to read it and to know the truth. The real truth. 

SETTING At granny’s 

GRANNY Sometimes at night, after waking up from a nightmare, I think “Jesus, what might happen 

in a few years?” I don’t care about myself but my grandchildren and great-grandchildren 

are growing up and will be living in all of that – what will be happening on this earth? And 

there are so many of us now that I’m beginning to believe that Covid was sent here to 

reduce the number of senior people. There was even an email saying that it was 

intentional: because the planet is so overpopulated that it’s necessary to get rid of senior 

citizens. 

TEGA But why is it necessary to get rid of senior citizens? 

GRANNY Because we are the most numerous group. Because we are a problem for you in elections. 

We have the biggest electoral power.  

TEGA I don’ like the fact that when you say “we are a problem for you,” you mean me as well. 

GRANNY Well, I mean the younger generation in general, so it’s logical that you belong to it, you 

don’t belong among senior citizens. So, even though you, young people, are educated and 

know a lot more about other things than we do, I think the most experienced people are 

senior citizens. 

MUSIC New Day (continues under speech) 

SETTING At Jarmila’s 

TEGA Last time we tried that small experiment: I showed you that article I’d made up, but it 

sounded real because it kind of corresponded to what you wanted to believe. Have you 

thought about it since then? Or have you become more critical towards some of the 

news…? 

JARMILA No. Not really.  

TEGA Have you ever given it a thought? 

JARMILA No, not in the least. 

MUSIC New Day 


