Příloha č. 1: Seznam analyzovaných tweetů Jiřího Ovčáčka (@PREZIDENTmluvci) na
sociální síti Twitter v období od 8. ledna do 19. února 2018

S šéfkuchařem průhonické restaurace
Decherchim. https://t.co/pKIFniRwp3

Paloma

Nicolasem
19.02.18 9:54

Poděkování. https://t.co/M2NLFgaqcX
Vyjádření pana prezidenta ke zvolení J. Hamáčka předsedou
ČSSD a J. Zimoly 1. místopředsedou ČSSD: https://t.co/
Coq8QHbH6O
Průhonice, právě teď! Pan premiér se svojí chotí pozvali pana
prezidenta a jeho paní na večeři do restaurace Paloma. https://t.co/
wvUaKWYydm
Přečtěte si projev pana prezidenta, který dnes zazněl na sjezdu
ČSSD: https://t.co/rWEq9oFXcQ
RT @AndrejBabis: Přemýšlím, kdy jsem slyšel lepší projev na
stranické půdě, než byl ten dnešní, co pronesl pan prezident.
Musím říct, že by…
Mrkněte na to! DVTV, videozáznam projevu pana prezidenta na
sjezdu ČSSD v Hradci Králové: https://t.co/gGvKc9125d
RT @jirizimola: Historický moment, historické místo. Prezident
republiky Miloš Zeman na #sjezdcssd: Suchá je skýva opozice. Ta
skýva není a…
Právě teď! Pan prezident pronáší projev na sjezdu ČSSD v Hradci
Králové. https://t.co/TR7aLo7ONx
Obrovská gratulace Ester Ledecké k úžasnému zlatému úspěchu v
superobřím slalomu. Velké poděkování za skvělou reprezentaci
České republiky!
Přepis rozhovoru pana prezidenta pro pořad TV Barrandov
„Týden
s prezidentem“: https://t.co/jU2OsilVtP
Pan prezident na pohřeb Miroslava Šloufa, který dnes skonal,
zašle smuteční kytičku.
Vyslýchali mě jako fašistku, říká autorka scénáře o střetu s
muslimy: https://t.co/nCtLV6lXw3
RT @sulovsk: Petici „pro" Duku podepsaly tři tisíce lidí, vč. býv.
premiéra, několika poslanců, dvou prez. kandidátů, desítek kněží,
množství univerzitních profesorů vč. rektora. Srov. publicity s
dopisem 100 převážně známých firem
z Kliniky je vážně zarážející.
Je smutné vidět kulturní frontu v tak nekulturním rozkladu.
Militarizovanou až do zblbnutí: https://t.co/5hJnmrWnXD
Videozáznam pořadu “Týden s prezidentem”, čtvrtek 15. února
2018, 20:15, TV Barrandov: https://t.co/MDAERqi9Co

18.02.18 22:09

Na koně bič, na osla uzdu, na hřbet hlupáků hůl. Přísloví 26,3.
Zeman se obrátí na papeže s žádostí, aby prodloužil mandát
Dukovi: https://t.co/oHh0ODJp6p
Prezident republiky se zúčastní 40. sjezdu ČSSD: https://t.co/
gOejIy98XB
Prezident republiky kondoloval americkému prezidentovi: https://
t.co/EtLhpvYdJ6
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Právě teď, Pražský hrad. Natáčení pořadu “Týden s prezidentem”.
Sledujte dnes ve 20:15 na TV Barrandov! https://t.co/
UyNBQo0snb
RT @neviditelnypes: Denunciace kardinála Duky velmi
připomíná zběsilost komunistických fanatiků žádajících
nejpřísnější tresty pro velezrád…
RT @jan_skopecek Kdyby byl pan kardinál Duka otevřen
neomarxistickým
idejím,
vítal
“sebevraždu”
Evropy
prostřednictvím masové migrace a plival na prezidenty Klause a
Zemana, zřejmě by byl signatáři “žalujícího” dopisu chválen. Já
jsem rád, že takový není a brání tradiční, konzervativní hodnoty.
Prezident republiky kondoloval dánské královně: https://t.co/
QQuXtkSrLm
Kampaň proti Dukovi navazuje na naši nejhorší udavačskou
tradici, zastal se Klaus kardinála: https://t.co/qgs2WYP1oN
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Občan Jiří Ovčáček podepsal: https://t.co/lRhFeu1DOh
RT @netanyahu: ,הכוח האמיתי של מדינת ישראל נשען עליכם
 אני מבקש להודות. אתם החוסן הלאומי שלנו.… אזרחי ישראל

14.02.18 12:00

@abctrutnov A vydali by to 14. března 1939.
@petrbrabec Přesně tak. A proto je „zvací dopis” do Vatikánu
opravdovým hříchem.
RT @CUTIzpravy: Poučná četba nové knihy o dr. Husákovi. Čs.
stalinistický ideolog V. Kopecký snil o Evropském svazu
sovětských socialistick…
@LedovyMajk Novináři pohrdají lidmi. Teď už to ví celá
republika.
Musíte se více snažit, pane správce, nebo vás vyměníme: https://
t.co/MzuleQc2Fk
@LedovyMajk To je v pořádku. Proto novináři pravidelně
prohrávají volby.
Dezinformační divadélko českých médií odhaluje rozhodnutí
slovenského soudu: https://t.co/uNdyirb1E4
RT @TBarrandov: Chce do čela ČSSD. Chce do vlády s
Andrejem Babišem. A líbí se mu v muzeu automobilových
veteránů. O kom je řeč?
O dalším hostovi v pořadu VLIVNÍ s Alex Mynářovou, kterým
bude Jiří Zimola!
Premiéra dnes ve 23:05 na TV Barrandov

13.02.18 21:24

K aktuálnímu dění: https://t.co/ID74mloImu
Žalobníčkům do Vatikánu. Pamatujte: Pýcha očí a nadutost srdce,
ač jsou svévolníkům světlem, jsou hříchem. Přísloví, 21,4.
RT @Jan_Skopecek: Kardinál @dominikduka je pro mě mravní i
názorovou autoritou. V době každodenní relativizace tradičních
hodnot je jeden z mála, kdo je dokáže bránit. Je tak lidsky nízké a
trapné na něj “žalovat” dopisem ve Vatikánu. Ustál udávání za
komunismu, věřím, že ustojí i tento dopis.
Prezident republiky obdržel gratulaci od francouzského
prezidenta: https://t.co/stdCybW52b
Prezident republiky kondoloval ruskému prezidentovi: https://
t.co/w4GQYVQB4W
Přepis rozhovoru pana prezidenta pro pořad TV Barrandov
„Týden s prezidentem“: https://t.co/DbypqsIoN8
Vážné varování pro Babiše a jeho vládu: Nedávejte se do kupy s
pochybnými aktivisty https://t.co/ggHujHD5EX
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S odstupem času. Fotografie z okamžiku vítězství. Poděkování
panu prezidentovi. https://t.co/RX7ovgETSG

11.02.18 11:43

Prezident republiky. https://t.co/yQytBRaQLY

09.02.18 17:58

RT @StandWithUs: Shabbat Shalom, have a peaceful weekend.
Vzpomínka na rok 2015. 24. duben, svátek sv. Jiří. https://t.co/
rqGNxuNsKx
Videozáznam pořadu “Týden s prezidentem”, čtvrtek 8. února
2018, 20:15, TV Barrandov: https://t.co/BUCaXLbDYw
RT @jirizimola: Jsem rád, že pan prezident vidí nutnost změny ve
vedení @CSSD stejně. Když je totiž automobil rozbitý, je třeba
ho zgruntu…
Zeman: Nikoho jiného než Babiše jako premiéra nevidím https://
t.co/sMXpA7bKYV
Schůzka Zemana s Babišem v Lánech se velmi protáhla. Premiér
následně novinářům sdělil tyto novinky: https://t.co/g6qyfSHrb9
Lány. Přátelská večeře pana prezidenta s panem premiérem byla
zahájena! https://t.co/LnIKiyn8OD
RT @CRoPlus: Nejlepšího myslivce získáte z pytláka, takže z
bývalého novináře udělat mluvčího byl od pana prezidenta velmi
zajímavý tah, řekl ve veřejné debatě Plusu v Plzni
@PREZIDENTmluvci. CELÉ VIDEO v článku → http://rozhl.as/
2Jr . #debataPlus @MichaelRozsypal
Prezident republiky obdržel gratulaci od polského prezidenta:
https://t.co/nWGSPZ86Qh
Ovčáček před lidmi odhalil informaci o tom, jak Zeman porazil
Jiřího Drahoše https://t.co/JJuRBICuuk
Právě teď, Lány. Natáčení pořadu „Týden s prezidentem”.
Sledujte dnes ve 20:15 na TV Barrandov! https://t.co/
H7oKnNclqY
Prezident republiky obdržel gratulaci od předsedy Evropské rady:
https://t.co/PGcIbZU5NX
RT @UKinCR: Britská premiérka Theresa Mayová gratulovala
prezidentu Miloši Zemanovi ke znovuzvolení prezidentem.
https://t.co/Y8EaCd9V7h
Prezident republiky obdržel gratulaci od ukrajinského prezidenta:
https://t.co/yH74dFlvmJ
Prezident republiky obdržel gratulaci od generálního tajemníka
NATO: https://t.co/x7pwaPl4F5
Prezident republiky obdržel gratulaci britské premiérky: https://
t.co/OWf48NIAoY
Prezident republiky zaslal gratulaci španělskému králi: https://
t.co/VxGTj2Rzyo

09.02.18 17:38

Uhlazení a uctiví bývají ti největší lháři: https://t.co/qYvBpFal5v
RT @HerotPavel: @PREZIDENTmluvci čtvrtý rok po sobě
nejcitovanějším mluvčím. Mezi zástupci podniků nejvíce
komunikovala Eva Kijonková
z Vít…

08.02.18 9:25

@koranova_b Děkuji Vám a přeji Vám hezký večer. J.O.
VIDEO: Na téma 'Fenomén Miloš Zeman‘ debatovali mluvčí
Ovčáček, novinář Kmenta nebo politolog Kopeček https://t.co/
ckpcbVxsu3
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RT @JaroslavKmenta: Pan Ovčáček @PREZIDENTmluvci a
o
m
š
e
l
ý
Kmenta<ed><U+00A0><U+00BD><ed><U+00B8><U+0089>.
Před debatou @CRoPlus https://t.co/SbZlIJ2zu4
RT @PanenkaRadim: Dezinformace, že je prezident Zeman v
nemocnici, se podle našich zjištění dostaly dokonce i k několika
členům vlády. Učeb…
RT @CRoPlus: DNES MÍŘÍME DO PLZNĚ! V prostorách
@depo2015 se od 18:30 odehraje veřejná debata Fenomén Miloš
Zeman. Pokud nemůžete přijít, p…
Neschopnost přijmout porážku se přetavila v živočišnou nenávist
a šíření lží. Za potlesku některých aktivistických novinářů na
Twitteru.
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Nové čtení na dovolenou. https://t.co/8ADD3rmbAq
@JaroslavKmenta Proč mi doporučujete lhát? Žádný kolaps
nebyl, žádní lékaři nenahazují motor. Kde jste tyhle pohádky
sebral?
Ti, kteří prohráli, se neštítí žádné špinavosti. https://t.co/
9momfIxPkd odhalil, že lži o hospitalizaci pana prezi… https://
t.co/k7UgYOzWlj
@JaroslavKmenta Jste pověstný investigativec. Jestlipak tedy
něco víte
o těchto dezinformačních mailech? Nebo už jste jen omšelý
odlesk staré slávy?
Zeman netáhne zemi na Východ. Do Moskvy jezdí i západní
politici, říká šéf prezidentova zahraničního odboru: https://t.co/
1YNVENvGjJ
@adamblistan Občané ano. Obětí této dezinformace jsou ale
nezávislá média.

06.02.18 21:24

Krásy naší vlasti. Písek. https://t.co/5vwz84MNgo
Vzhledem k neustálému účelovému šíření dezinformací o zdraví
pana prezidenta bude podáno trestní oznámení na neznámého
pachatele.
Ač jsem na to upozornil, článek neobsahuje fakt, že existenci
dopisu už loni potvrdilo velvyslanectví USA v ČR. Jak… https://
t.co/v2XO3ZVKWb
RT @CRoPlus: Co dal a vzal politice a společnosti Miloš
#Zeman? Přijďte na veřejnou debatu ve středu 7. 2. od 18:30 nebo
sledujte VIDEOPŘEN…
RT @rudolf_jindrak: Otevřeně o zahraniční politice prezidenta, o
práci v KPR i o tom, je-li M.Zeman "provýchodní" nebo
"prozápadní". https:…
VÍME PRVNÍ Babiš míří k Zemanovi do Lán. Známe důvod i
podrobnosti, jak to celé vzniklo https://t.co/L5C4e4cV07
Prezident republiky zaslal gratulaci kyperskému prezidentovi:
https://t.co/0I3ZymjZFn
Pan prezident je zásadním a rozhodným odpůrcem zavádění
jakékoli formy cenzury. Cenzura je absolutně nepřípustná! https://
t.co/qcEMDnXndG
Už opravdu dost! Souhlasím s V. Klausem ml. https://t.co/
5PuExGZuE2
David Zábranský: Proč voliči Zemana nelezou za voliči Drahoše
a neptají se jich: „Vysvětli! Řekni! Proč?! https://t.co/
wYlsvsHzmG
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Z putování po naší krásné vlasti. https://t.co/6zkHLZGh9v
Jsme ještě v Německu? ptají se po útocích migrantů obyvatelé
Chotěbuze https://t.co/K1EncPKmLV
Půjčuji si z debaty na https://t.co/JLJSc5Vhjf. Přesná
charakteristika českých mediálních a kulturních tzv. elit: https://
t.co/hGdex1EhN7
David Zábranský: Až zemřou staří, bude dobře? To připomíná
buldozery z Osvětimi, pane Pehe https://t.co/P4yrXPM7QH
VIDEO Drahoše do voleb nahnali, ty věci nebyly z jeho hlavy.
Agresivní elitáři mu udělali medvědí službu: https://t.co/
kTQaG15Fqa
Miloš Zeman je poslední vrcholný politik, který používal Tatry.
Toto jsou obě z nich: https://t.co/YC0RxiwK0H
VIDEO Antizeman? Spousta věcí nebyla z Drahošovy hlavy.
Horké téma
s analytičkou Ryšánkovou: https://t.co/M7Q1EMqA8I

05.02.18 8:58

A vzhůru na cesty po naší krásné vlasti! https://t.co/eog4VjSJZa
RT @SociologPetrHam: Na ceske scéne je prostor pro
nemarxistickou starosocialistickou stranu. Poptávka obrovská,
nabídka nulová.

02.02.18 19:41

@Kuceru_Jan Děkuji Vám. Shalom. J.O.
Prezident republiky obdržel gratulaci od chorvatské prezidentky:
https://t.co/8k3AQ5WUbL
Prezident republiky obdržel gratulaci od slovinského prezidenta:
https://t.co/EZXJnHW9mh
Prezident republiky obdržel gratulaci od rakouského prezidenta:
https://t.co/IKFSAmb7wX
Jmenování ředitele Odboru protokolu KPR: https://t.co/
rj1JbNJ2OT
Osmička: Někteří novináři neunesli porážku, jejich komentáře
volají po občanské válce. Prezidenta budu vždy bránit https://t.co/
C0PQiDqmoK
RT @CRoPlus: V čem tkví úspěch Miloše #Zemana? Přijďte
diskutovat na veřejnou debatu. Hosté: @PREZIDENTmluvci,
@anna_campaigns, @JaroslavK…
RT @Seznam_Zpravy: „Pane Ovčáčku, má mluvčí varovat? Víte,
že jste nižší státní úředník? To skoro vypadá, že jste kandidoval
místo pana prezidenta.“

02.02.18 14:57

„Pana prezidenta budu bránit vždycky. Voliči rozhodli i o mé
práci, říká @PREZIDENTmluvci. Osmička v #TelevizeSeznam
dnes, rozhovor na webu zítra
RT @Number10gov: I am pleased that we have agreed to
intensify the Golden Era of UK-China relations — PM
#PMinChina https://t.co/nbuzU…
@ZahradilJan Použil-li by pan prezident výraz „Zlatá éra”,
lepšolidi by snad
i ten Hrad zapálili!
RT @neviditelnypes: Jak to, že Zeman přesto vyhrál? https://t.co/
pIWSBn1Vs5 (by @RobejsekPetr )
RT @AmbMeron
Projev prezidenta republiky při jmenování soudců obecných
soudů: https://t.co/VAmnlbbtaz
Gratulace izraelského premiéra prezidentu republiky,
podrobnosti: https://t.co/vvoSYLqQO6
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Pan prezident dnes na Hradě jmenoval 25 nových soudců
obecných
soudů:
https://t.co/t4vvb8DoLw
https://t.co/
DgK7KcksnV
Prezident republiky obdržel gratulaci od Angely Merkelové:
https://t.co/yODGmeJgo1
Před malou chvílí skončil telefonický hovor, ve kterém izraelský
premiér Benjamin Netanjahu blahopřál panu prezidentovi k
vítězství.
Miloš Zeman poprvé po volbách promluvil: O novinářích,
občanech i o tom, co teď dělá. A máme exkluzivní FOTO https://
t.co/BPW128M0bZ
Už vím, co jsou lepšolidi. To je něco jako Pehe, který se těší, že
během pěti let zemře 500 000 voličů Miloše Zemana.
U Bakalů ukázali, kam až může vést zoufalství poražených.
Potěším ty nebohé a trpící: #jirkajetady https://t.co/KISuKg2iLK
RT @SlechtovaKarla: Mise v Afghánistánu je náročná, ale velmi
důležitá. Čeští vojáci zde chrání i klid a bezpečí lidí u nás doma.
Moc ráda jsem je přijela osobně podpořit a poděkovat za jejich
službu.
Miloš Zeman si svou výhru odpracoval – jezdil během prvního
mandátu po republice, pro své voliče má charisma: https://t.co/
qeg9ldQVqe
Prezident republiky obdržel gratulaci od Michaila Gorbačova:
https://t.co/xmaBmIXeR8
Prezident republiky obdržel gratulaci od italského prezidenta:
https://t.co/iDNpPTbZvH
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https://t.co/EL2rshbruq
Prezident republiky obdržel gratulaci od předsedy Evropské
komise: https://t.co/rqj3I7xgnv
Prezident republiky obdržel gratulaci od čínského prezidenta:
https://t.co/9ZDpSo4YS5
Prezident republiky obdržel gratulaci od maďarského prezidenta:
https://t.co/MC2A363RlW
Prezident republiky Miloš Zeman jmenuje ve středu 31. ledna
2018 ve 14.00 na Pražském hradě soudce obecných soudů:
https://t.co/q3CIKzwXuy
Prezident republiky obdržel gratulaci od slovenského prezidenta:
https://t.co/ZKwylesnBD
Žádné rozdělené Česko! 54 procent lidí je spokojeno, že vyhrál
Zeman. Vadí to jen 37 procentům: https://t.co/SwUsWCJsIS

30.01.18 13:53

https://t.co/Ce0WH7aXdH
Nenávistní novináři ztrácí glanc. Usvědčují se z toho sami. Řeší
rektory, přitom moc dobře vědí, co jsem řekl včera: https://t.co/
3hNIyXohKt
Prezident republiky obdržel gratulaci od srbského prezidenta:
https://t.co/SFYNthVIQE

29.01.18 18:56

RT @ZEMANZNOVU2018: Děkujeme! https://t.co/zqzJfOhBf6
Dnešek jsem věnoval úklidu své kanceláře na Hradě. Karikatury
jsou
v archivu, nahradily je osobnosti, kterých si vá… https://t.co/
eksL21miwX
Projev prezidenta republiky po sečtení hlasů v druhém kole
prezidentských voleb: https://t.co/uBJo7WC8lf https://t.co/
vVJjpZlxek
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Prezident republiky jmenoval nové rektory: https://t.co/
Su8DK1j0Rg
Prezident republiky obdržel gratulaci od ruského prezidenta:
https://t.co/SL8POZc1Cl
Prezident republiky obdržel gratulaci od německého prezidenta:
https://t.co/8Czw5YGdH7
Prezident republiky zaslal gratulaci finskému prezidentovi:
https://t.co/yue3VvwCdh
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Cesta k vítězství. https://t.co/sA6pj3blG9

29.01.18 8:56

https://t.co/7Wq3LNaAiv

28.01.18 15:15

https://t.co/LjNZwhttGD

28.01.18 11:27

Vítěz. https://t.co/KvEqc5k9Bv
Václav Havel by výsledku prezidentských voleb velmi dobře
rozuměl. Jsem si tím jist. https://t.co/DCy0ysjgxE

28.01.18 9:28

Prezident republiky. https://t.co/ykAbHW06z4

28.01.18 8:37

https://t.co/XLoQ815pUh

27.01.18 23:02

Přinesly štěstí :-) https://t.co/1owgFv6uXy
RT @PanenkaRadim: Dnes jsme načali další pětiletou kapitolu!
Jo
a
přeji
krásný
večer
v š e m!
<ed><U+00A0><U+00BC><ed><U+00B7><U+00A8><ed><U
+00A0><U+00BC><ed><U+00B7><U+00BF> https://t.co/
m0u7uBjCRA
Prezident republiky a jeho úžasná manželka a dcera. https://t.co/
q6st8CBVLG
RT @AJC_CE: Miloš Zeman has become the first #Czech
President to be returned to office in a public vote - local media
report. Considering M…

27.01.18 19:52

Vítězství! https://t.co/QXFHQG6CJb
Prezidentu republiky Miloši Zemanovi telefonicky gratuloval
předseda vlády České republiky Andrej Babiš.
Prezidentu republiky Miloši Zemanovi v telefonickém rozhovoru
blahopřál
k vítězství také předseda vlády Slovenské republiky Robert Fico.
Prezident republiky Miloš Zeman v telefonátu s Andrejem Kiskou
potvrdil, že jeho první cesta povede na Slovensko.
Prezident republiky Miloš Zeman telefonicky hovořil s
prezidentem Slovenské republiky Andrejem Kiskou, který
gratuloval k vítězství.
Tisková konference prezidenta republiky Miloše Zemana se
uskuteční v Top Hotelu Praha v 16:20.
Občanská povinnost splněna! Volil jsem kandidáta dolních deseti
milionů. https://t.co/P1kQKGiUc9
Pan prezident se svojí paní odvolili tradičně v ZŠ Brdičkova v
Praze. Jděte
k volbám! https://t.co/EQPK1jALTX
Vybíráme mezi nabiflovaným plastovým pravítkem a skutečným
člověkem. Volím člověka! https://t.co/dFF9Od62Xn
@Van_Fyn Nu a? To má zachránit Šárku Kabátovou, která neumí
pravopis?
@lenka_hk Tohle fakt neomluvíte ani tisícem tweetů. Je to prostě
ostuda.
@JanKuzebauch @AndrejBabis Pan Andrej Babiš fakt nemůže
za aktivistku (novinářku) Šárku Kabátovou.
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@Van_Fyn Hezký pokus, ale klasický fake, vážený anonyme. Jde
totiž
o odkaz na tento článek: https://t.co/4E8x4sdwum
“(Miloš Zeman) společnost nespojuje, rozděluje ji, že je
prezidentem dolních deseti milionů”. Jiří Drahoš, Rudolfin…
https://t.co/m2lOqky5WV
@mpicl Říkáte Vy, který mocně svými radami pomohl svému
premiérovi do politického hrobu.
Redaktorce https://t.co/JLJSc5Vhjf pravopis nic neříká. Tohle je
fakt ostuda. “Děti jsou šťastní”. https://t.co/i7iQyfZd7d
RT @parlamentky_cz: Váleční hrdinové z druhé světové války
podpořili Miloše Zemana před druhým kolem prezidentské volby
| Tihle lidé, pan Drahoši, za těch xy dolních milionů bojovali
“(Miloš Zeman) společnost nespojuje, rozděluje ji, že je
prezidentem dolních deseti milionů”. Jiří Drahoš, Rudolfinum,
25.1.2018
Prezident republiky půjde volit. Podrobnosti zde: https://t.co/
nmqBduq6ra
Prezident republiky jmenoval profesora. Podrobnosti zde: https://
t.co/svnYiICmuI
Prezident republiky Miloš Zeman se zúčastní ve čtvrtek dne 25.
ledna 2018 od 20.00 hodin živě vysílané debaty v České televizi.
Pan prezident přijal demisi vlády. Kabinet pověřil výkonem
funkcí do jmenování vlády nové. A. Babiše pověřil jednán…
https://t.co/s1yKbwJxD2
Pan prezident společně s dalšími klíčníky dnes slavnostně uložili
české korunovační klenoty do Korunní komory v Kat… https://
t.co/bJTJBp78Gl
Pražský hrad dnes přivítal skupinu s 10 000. účastníkem exkurzí v
Kanceláři prezidenta republiky. Podrobnosti zde:… https://t.co/
hKWHyaEbRD
Prezident republiky Miloš Zeman přijme ve středu 24. 1. 2018 v
11.45 hodin na Hradě demisi vlády. Podrobnosti zde: https://t.co/
bPwT6Yo6ur
Pan prezident s ostatními klíčníky ve středu uloží do Korunní
komory v Katedrále sv. Víta české korunovační klenoty: https://
t.co/7VhkWEJPrJ
Prezident republiky Miloš Zeman se zúčastní v úterý dne 23.
ledna 2018 od 20.15 hodin živě vysílané debaty na TV Prima.
RT @AmbMeron: Crown Jewels at Prague Castle https://t.co/
GpFO8WeDiE
RT @ErikBest: Merkel: Wir schaffen das. Drahoš: Zvládli
bychom to. https://t.co/LMv9Yif6yA
ANO podpořilo Zemana na prezidenta a Babiše na premiéra:
https://t.co/5DHQBRvdFD
TV Barrandov. Jiří Drahoš opět nepřišel diskutovat. https://t.co/
WC78riDpBp
RT @ZEMANZNOVU2018: SPOT Miloš Zeman 30 sec.: https://
t.co/N5h4OIiGOD prostřednictvím @YouTube
CELÝ ZÁZNAM: Debata s Milošem Zemanem před 2. kolem
voleb https://t.co/7coBkusHdm
Prezident republiky Miloš Zeman se zúčastní v pondělí dne 22.
ledna 2018 od 20.15 hodin živě vysílané debaty na TV Barrandov.
Angela Merkelová: “Wir schaffen das!” - Zvládneme to!” Jiří
Drahoš: “Jsme silná země pro zvládnutí migrace”.
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Odhalení. Pár dnů před volbami. https://t.co/j43Mjk5jlV
RT @MarketingaMedia: TV Nova: První prezidentskou debatu
sledovalo přibližně 1,5 milionu diváků v CS 15+ (průběžná
peoplemeterová data, Nie…
Zázemí připravené pro Jiřího Drahoše na TV NOVA zůstává
prázdné. https://t.co/MeToVROIKp
Temná vize země za „Drahoše prezidenta“ podle děkana Ševčíka:
Znehodnocené úspory lidí, vítání a kývání... https://t.co/
jSHmHpDIVe
Z Pražského hradu přeji krásnou neděli, přátelé! Sledujte dnes ve
20:00 televizi NOVA! https://t.co/Y1QVAFowMx
Jasné názory a jejich obhajobu v debatách nečekejte. Místo toho
nabízí cvičení, stahování králíka a zpívání.
Prezident republiky Miloš Zeman se zúčastní v neděli dne 21.
ledna 2018 od 20.00 hodin živě vysílané debaty na TV Nova.
RT @wasyl1984: Kampaň jede na plný koule! https://t.co/
j8JRsRbPzm
Budete terčem médií. Ale dám vám všem jedinou radu... Máme
zdravici Miloše Zemana z dnešní akce na záchranu ČSSD: https://
t.co/7DmrUkS0rp
Ovčáček tlačí na Drahoše: Neschovávejte se! Dokonce mu
připravil seznam https://t.co/ZtdKyj1ZyO
RT @CUTIzpravy: Bojí se zpovídat. Pan prezident má za sebou
odvážný život. Žádná NSR, žádná pohodlná setkání.
Pan prezident bude vždy ctít rozhodnutí voličů. První na pásce
vyhrává. Ač si Kalousek myslí něco jiného.

22.01.18 8:48

Václav Havel. https://t.co/K3xVJHUG73

19.01.18 19:25

https://t.co/QY3IJaTWu4
Prezident republiky musí být odvážný a hrdý. Ne estetický a nic
neříkající.
Nikdy by neváhal debatovat. Václav Havel. https://t.co/
fXTUUQdImY
Videozáznam pořadu “Týden s prezidentem”. Čtvrtek 18. ledna
2018, 20:15, TV Barrandov: https://t.co/vtHnYag8iW
Drahošová se uřekla: V ČT nám fandí, ale nesmí to říct https://
t.co/8PbrkiOeRU
Pan prezident po případu Věry Jourové ctí princip presumpce
neviny.
Kdo se bojí, nesmí do televize! Bude mít Jiří Drahoš odvahu v
neděli přijít
a názorově se utkat s panem prezidentem? https://t.co/
fAQBemiVJd
Noblesní a spojovací kampaň pokračuje. https://t.co/
G1ZVCzeXSv
RT @PanenkaRadim: Manželka Jiřího DRAHOŠE veřejně: “V
České televizi nám fandí, ale nesmí to dávat najevo”. Proto trval
@jiridrahos1 na duelu v ČT?
Jiří Drahoš, 13.1.2018. Přání splněno. Pan prezident se těší na
čtyři TV duely. Věříme, že Jiří Drahoš přijde už tu… https://t.co/
ctj3z22zWk
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Výzva Jiřímu Drahošovi! https://t.co/KfY0GL4oTH
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Pan prezident potvrdil účast v duelech na Nově, Barrandově,
Primě a v ČT. Očekáváme, že se Jiří Drahoš nebude schovávat a
přijde debatovat!
Sledujte dnes od 20:15 TV Barrandov! Pan prezident v pořadu
rozptýlí nejnovější dojemné obavy novinářů o jeho zdraví.
@Kovi20 Mrkněte ve 20:15 na TV Barrandov. Pan prezident tam
o drobném zákroku hovoří. Zná novináře. Ti z výměny plomby
udělají operaci srdce.
Pan prezident předevčírem podstoupil malý zákrok. Drobný zánět
v dutině ústní, nic vážného. Dnes ostatně natáčel rozhovor pro TV
Barrandov:
Hezký inzerát. Jen z něj vypadlo vyjádření J. Drahoše z 06/2017,
kdy podpořil přijetí 2600 migrantů v rámci kvót. https://t.co/
UJfIUil6Gj
Zdeněk Troška: Pokud chcete žít v klidu a pokoji, volte pana
Zemana. Ten bude bdít nad námi jako nikdo: https://t.co/
4NBjCn2Dmy
Boj o Hrad: Ovčáček: Naší strategií jsou čtyři debaty, ať pan
Drahoš přijde, nebo ne https://t.co/XQSvqTtUeV
RT @neviditelnypes: "Výzva vědců proti strachu a lhostejnosti"
se potichoučku a nenápadně smrskla, byvši ochuzena o pasáže,
které by mohly…
Pan prezident dnes telefonicky hovořil s panem premiérem a
dohodli se, že
k předání demise vlády dojde na Hradě ve středu 24. ledna.
Lány, právě teď! Natáčení pořadu “Týden s prezidentem”.
Sledujte dnes ve 20:15 na TV Barrandov. https://t.co/ycIELTMaIk
Bez komentáře. https://t.co/XUBHgoenvh
Manžela doprovodím do debat. Lži o jeho zdraví mě uráží, říká
Zemanová: https://t.co/n12HXGsH4l
RT @ZEMANZNOVU2018: Václav Havel a Hovory z Lán, 30.
května 1998. https://t.co/bzUVLJkGkl
RT @SlechtovaKarla: Zítra navečer si na zádušní mši v kostele
sv. Jana Nepomuckého připomeneme 12 let od tragické letecké
havárie, při které při návratu z Kosova zahynulo 42 slovenských
vojáků.
Pan prezident se setká s panem premiérem a přijme demisi vlády.
Termín není zatím stanoven a neplatí tak původní předpoklad do
konce týdne.
Drahoš není taková osobnost, podporuji na Hrad Zemana, říká
Babiš: https://t.co/1Gu2hbpyu1
RT @AndrejBabis: Třinec by se měl stát statutárním městem, je
to
tam
s u p e r,
starostka
je
skvělá
<ed><U+00A0><U+00BD><ed><U+00B1><U+008D>
RT @MarketingaMedia: Prezidentská debata TV Prima je v plánu
na úterý 23. ledna od 20.15 z Hudebního divadla Karlín. Má být
"netradičně pojatá". Miloš Zeman účast už potvrdil, od týmu
Jiřího Drahoše zatím žádná odpověď není. Oba kandidáti si budou
moci pozvat do publika své podporovatele
RT @MarketingaMedia: Miloš Zeman i Jiří Drahoš písemně
potvrdili účast v prezidentském duelu České televize. Bude 25.
ledna od 20 hodin na…
Televize rozdaly termíny debat: Kdy se střetne Zeman s
Drahošem? https://t.co/k9GlgOmbeO
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To bude zřejmě ta noblesa. https://t.co/ANEvPBUe87
RT @MarketingaMedia:„TV Nova odvysílá předvolební
prezidentskou debatu v neděli 21. ledna od 20:00. Pozváni byli
oba kandidáti na post prezidenta ČR Miloš Zeman a Jiří Drahoš.
Prezident Miloš Zeman pozvání do debaty přijal, na odpověď
Jiřího Drahoše čekáme,“ sdělila mluvčí Novy

16.01.18 16:49

https://t.co/6kTO05ytfQ
Kampaň přitvzuje. Už je tu vyhrožování násilím. https://t.co/
13ZSFdZo64
Prezident republiky, který se nebojí otevřené diskuse! https://t.co/
vHIi9QiMZD
RT @NickArcherFCO: My first ever tweet from beautiful Prague.
Looking forward to presenting my credentials to the President.
Clovek je doma…
“Já bych se s ním rád setkal tváří v tvář,“ uvedl veřejně Jiří
Drahoš v sobotu 13.1.2018. A ejhle, náhle couvá z TV
názorových duelů!
@kolovratnikm Pan prezident vyhověl prosbě Jiřího Drahoše. “Já
bych se
s ním rád setkal tváří v tvář,“ uvedl veřejn… https://t.co/
KohtuWT8rl
Jiří Drahoš podle svých slov navrhl duel v ČT. My za žádnou
televizi nemluvíme. Pan prezident přijal nabídky čtyř TV stanic,
které obdržel.
Nekastujeme televizní stanice a jejich diváky, chceme férový
přístup. Pan prezident proto řekl ano ČT, Nově, Primě i
Barrandovu.
Pan prezident dnes potvrdil čtyři TV duely s Jiřím Drahošem. A to
stále platí. Pokud má Jiří Drahoš skutečně odvahu, čtyři debaty
neodmítne.
Zeman chce jít hned do čtyř televizních soubojů, Drahoš nabídky
zvažuje: https://t.co/flmRoi1gGg
Miloš Zeman přijal pozvání na duel s Drahošem v televizích
Nova, Barrandov, Prima a ČT: https://t.co/PxoulO7c7c
Pan prezident přijal nabídku těchto televizních stanic účastnit se
duelů s Jiřím Drahošem: NOVA, BARRANDOV, PRIMA a ČT.
Ivana Zemanová otevřeně promluvila: Manžel celý život hájí
české národní zájmy https://t.co/NYWlFqbm2d
Výstava “Symbolická moc českých korunovačních klenotů” je
připravena. Probíhá 16.-23.1. Podrobnosti zde:… https://t.co/
KjkdA7ajlv
České korunovační klenoty budou vystaveny pro veřejnost ve
dnech 16.– 23.1.2018. Vstupné zdarma. Podrobnosti zde: https://
t.co/wW9sPUwyjn
Pan prezident s dalšími klíčníky slavnostně otevřeli Korunní
komoru
v Katedrále sv. Víta a byly vyzvednuty české ko… https://t.co/
vqF95Ek9hD
Zítra oznámím podrobnosti týkající se účasti pana prezidenta v
TV duelech. Kampaň má být o názorech! A přesně tak budeme
postupovat.
RT @strakovka: 7 klíčníků dnes slavnostně otevře na Pražském
hradě Korunní komoru. U příležitosti 100. výročí vzniku
Československa budou v…
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@jiridrahos1 Drobné upozornění pro autorský tým. Jde o citaci z
Vánočního poselství, které vysílala 26.12.2017 celá… https://t.co/
SCYu3p7RJD
Jednoznačný postoj skutečně českého prezidenta: https://t.co/
gFsHISMRua
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Prezident republiky. https://t.co/J8Q7v5usHC
Velké poděkování voličům. Tisková konference k výsledku
prvního kola voleb. Teď vzhůru k vítězství ve finále za dva týdny!
https://t.co/pv9t6pGYnq
UPOZORNĚNÍ PRO NOVINÁŘE! Tisková konference pana
prezidenta se uskuteční už v 16:30 hodin, a to v Loretánské ulici.
FOTO Kateřina Zemanová odvolila. A pověděla nám něco
zajímavého o svém tátovi: https://t.co/jkrddt1ogf
RT @SlechtovaKarla: To, co se deje proti stavajicimu
prezidentovi, je hnus. Doslova. Je to svobodna prima volba
prezidenta. Kazdy ma pravo…
Šíření dezinformací, pokus o fyzický útok, snaha zabránit
svobodné volbě. To je nenávistný svět odpůrců pana prezidenta!
Pan prezident se svojí paní odvolili v ZŠ v Brdičkově ulici v
Praze. ČR potřebuje odvážného prezidenta, který se nenechá
zastrašit!
Držitelé klíčů odemknou v pondělí Korunní komoru v Katedrále
sv. Víta, budou vyzvednuty české korunovační klenoty: https://
t.co/s1q7Bxu4Bz

13.01.18 23:48

Prezident republiky. https://t.co/91cZt3zSCD

12.01.18 13:23

https://t.co/3OTrsiynE4
Prohlášení ministra vnitra k volbě prezidenta: https://t.co/
lbLRxXUlya
Lživý leták pro Zemanovy voliče šetří policie jako maření voleb.
Pachateli hrozí až tři roky vězení: https://t.co/JEYvi8Erap
Historik Igor Kozlovský poděkoval panu prezidentovi v dopise za
pomoc při jeho osvobození ze zajetí: https://t.co/A5EQs9Q174

12.01.18 11:55

Volím číslo 7! https://t.co/2bOmKvT1Mr
Videozáznam pořadu “Týden s prezidentem”, čtvrtek 11. ledna
2018, 20:15, TV Barrandov: https://t.co/XztB5SUyPW

12.01.18 11:15

Karel Gott bude volit Miloše Zemana: https://t.co/KOeqtIUwRK

12.01.18 9:51

Prezident republiky. https://t.co/Gyj38vp6Qx
Zákeřný útok na voliče Miloše Zemana! Internetem i poštovními
schránkami se šíří lživý návod k volbám: https://t.co/
Oq30ZUVsGL
Lživý leták, který se objevil ve schránkách v Moravskoslezském
kraji. Vyzývám protikandidáty, aby se od této hnusné… https://
t.co/jLASKI5htS
RT @strakovka: Premiér @AndrejBabis bude volit v pátek 12.
ledna 2018
v 17.00 na Obecním úřadě v Průhonicích. › https://t.co/
TRedXpdtIc
Babiš bude volit Zemana. Nekrade, drží slovo, řekl premiér:
https://t.co/smhn8vZuff
Právě teď, Lány. Natáčení pořadu “Týden s prezidentem”.
Sledujte dnes od 20:15 na TV Barrandov! https://t.co/28GIpth3cL
Rozhovor pana prezidenta pro MF Dnes: https://t.co/
FRXrAGnvNy
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https://t.co/V3zTPLYSaJ
Ti ubožáci v Bakalově knížectví v antizemanovské nenávisti
omluví
i komunistický puč v únoru 1948: https://t.co/FqhixxXxzg

10.01.18 19:29

https://t.co/JM03c45xJO
Kdyby v Poslanecké sněmovně mluvil fikus, Kalousek s Farským
by se mocně klonili k zemi. I listy by oprašovali. https://t.co/
HtkrbN7nqP
JENOM V DIALOGU SE RODÍ PRAVDA. Prezident republiky
Miloš Zeman, 10. ledna 2018.
Přečtěte si přepis projevu pana prezidenta v Poslanecké
sněmovně! https://t.co/7dEf5rMcyo
Prezident republiky Miloš Zeman odvolí v pátek 12. ledna 2018 v
15:00 hodin v budově Základní školy v Brdičkově ulici v Praze 5
– Lužiny.
Fikus by četl projev z papíru, napsaný a podstrčený draze
placenými poradci. Prezident republiky promlouvá k Poslanecké
sněmovně spatra!

10.01.18 17:24

@kalousekm Je to skvělý projev, že?
Právě teď. Pan prezident v Poslanecké sněmovně. https://t.co/
sX0SfTbkj5
Jenom v dialogu se rodí pravda, řekl pan prezident v projevu v
Poslanecké sněmovně.
@FackaDoTvarePK @maestrosill @FPeroutkaPM Ale nespletl.
Od novinářů, zvláště od jakéhosi Syndikátu, očekávám přesnost.
Ukazuje to na velké rozčilení při obraně Bakaly. A to stačí.
Momentky ze slavnostního večera pořádaného u příležitosti
zahájení oslav 100 let od vzniku ČSR a 25. výročí ČR. https://
t.co/prA8bJk60P
Syndikát novinářů neví, jaký mám účet na Twitteru! Medvědí
služba Bakalovu vydavatelství, které šíří dezinformace a vede
volební kampaň.
OVTV, videozáznam projevu pana prezidenta u přiležitosti
zahájení oslav 100 let od vzniku ČSR a 25. výročí ČR:… https://
t.co/jfprjMqe1i
Hrad, právě teď. Přátelské setkání pana prezidenta s premiéry ČR
a SR. https://t.co/o6ZOtbqRzm
Pan prezident se před slavnostním večerem k zahájení oslav 100
let vzniku ČSR a 25. výročí ČR setkal se slovenským… https://
t.co/NReT1PONzc
Pan prezident a pan kardinál symbolicky zahájili výstavu V
základech státnosti. Bude přístupná zdarma 10.-15.1. v C…
https://t.co/xLS7SsOcTq
Prezident republiky Miloš Zeman přijal na Pražském hradě v
úterý 9. ledna 2018 Tomio Okamuru, předsedu hnutí Svoboda a
přímá demokracie.
OVTV, videozáznam z mé dnešní tiskové konference: https://t.co/
QMWdSjx0CU https://t.co/uHLt8sULqI
Pan prezident ve středu navštíví Poslaneckou sněmovnu.
Podrobnosti zde: https://t.co/SKw1gmnUsp
Zeman podpoří vládu, před hlasováním o důvěře se sejde s
Okamurou: https://t.co/xmqmkpYEVC
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Kdopak z Bakalových novinářů mi ještě v rámci vendety pošle
dotaz? Začínám je sbírat a královsky se bavím. Jo, kampaň pro
fikus je náročná!

09.01.18 10:15

U Bakalů je dnes veselo! https://t.co/q389OUrBWL
@FackaDoTvarePK Jiří Mádl ani není schopen formulovat
vlastní myšlenku. A tak opisuje od klasiků! https://t.co/
qcVmKni56Y
@m_horacek Musím Vám pogratulovat, jak jste šikovně napálil
volbami rozechvělé novináře! Na duel se mě zcela vážně ptali z
Bakalova vydavatelství.
RT @CUTIzpravy: Lhář, nebo popleta? Drahoš má vážný
problém: https://t.co/wQNbHGfkuP

09.01.18 10:00

Prezident republiky. https://t.co/qPDsrRnNJz
Přepis rozhovoru pana prezidenta pro Frekvenci 1: https://t.co/
MziOF893Cs
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Příloha č. 2: Počet udělených „favorites“Jiřím Ovčáčkem v období od 8. ledna do 19. února
2018

Název účtu

Počet udělených „favorites”

Úřad vlády ČR

10

Daniel Meron

7

Radim Panenka

7

Karla Šlechtová

6

Neviditelný Pes

5

Andrej Babiš

4

ČRO Plus

4

Erik Best

4

Marketing & Media

4

Bára Peterová

3

Jan Skopeček

3

Nick Archer

3

Petr Paulczyňski

3

ZEMAN ZNOVU 2018

3

Donald Trump

2

Jiří Zimola

2

Michal Kubal

2

Milan Chovanec

2

Petr Ham

2

Stand with US

2

Sulovsk

2

Benjamin Netanyahu

1

Britská ambasáda

1

Čítárny knihy

1

Daniel Knodl

1

František Matějka

1

Jan Thompson

1

Jaroslav Kmenta

1

Jaroslava Němcová

1

Liat Wexelman

1

Markéta Šichtarová

1

Ostravská hlava

1

Parlamentky CZ

1

Pavel Herot

1

Petr Kamberský

1

Radek Vondráček

1

Roman Joch

1

Rufolf Jindrák

1

Seznam Zprávy

1

Sweden in CZ

1

Touka

1

Try Again Guy

1

Tv Barrandov

1

UK Prime Minister

1

US Embassy Prague

1

Zdeněk Nuc

1

