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FAKE NEWS (FN a špatná logika (Seriál, díl.9)
Starší díly najdete na:
hp://hurontaria.baf.cz/FAKE/fake.htm
V posledním pokračování (díl 8.) jsme diskutovali použi' logického AND a OR ve
srovnání s českým "ano" a "nebo". Zde je tedy řešení příkladů z minula:
=========================
1) Jeden ředitel sta1s1ckého ústavu napsal: Mnoho "úmr' na koronavirus" bylo díky
primárním chorobám, tj. šedesát procent úmr' uváděných ve sta1s1kách COVID
nebylo primárně na COVID-19.
--------------Autor před'm citoval detailní čísla sta1s1k a najednou zničehonic přejde na fejk: samo
číslo 60 je to1ž podezřelé - a v situaci, kdy skoro každý přiznává, že právě toto
procento se přesně NEVÍ, protože nikdo nedělal detailní záznamy - je jasné, že si autor
vymýšlí, zvláště když to číslo pak dál používá jako argument. Což mimochodem vrhá
podezření i na přesnost těch detailních čísel, která uvedl před'm :-). Takoví lidé by
radši měli dělat volební prognózy, ty snesou vše :-).
==================
2) Jedna poslankyně prohlásila, že jsme v koronavirové krizi zchudli o deset procent kvůli tomu, že máme korunu, a ne euro.
-----------------Tento fejk jsem už nalezl na několika stránkách a nikdo nepíše, jak se k těm dese1
procentům 1to "opakovači "dostali (opět je to spíše diskvaliﬁkátor, stačilo přece
napsat "podle odhadu toho a toho" či podobně a nikdo by nemohl nic namítat). Ale
kde tedy je původní "prazdroj" ? :-). To, že to autorka hází na "korunu a ne euro" je
asi těch 10 % počítáno z kurzu koruny pro1 euru a jde tedy očividně o poli1cky
zaměřený fejk - hlavní viník je to1ž koronavirus a ony ekonomické půjčky či granty - v
kurzech koruny se to pak objeví až sekundárně a ten se mění e dne na den. A už to, že
euro si udržuje svou hodnotu jen díky 1štěním nových peněz (což Češi dělat nemohou)
a dnes už i zcela úhybnými triky (viz poslední návrh, aby se státy EU zadlužily mezi
sebou), je jasně pokus,, jak zabránit nebezpečnému zadlužení EU.Tak či onak, chudší
státy na to dopla' víc. Mimochodem, jak autorka už DNES ví, jak to s 'm zchudnu'm
bude v budoucnu - takhle bychom zchudli , jen kdybychom už DNES přijali euro i s 'm
kurzem :-).
===============================
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3) Počet úmr' způsobených koronavirem je rozhodující, všechno ostatní je podružné.
-------------No prosím, je to jen ubohé plácnu' kamenem to vody a to, že to řekla nějaká
"osobnost" tomu žádnou váhu nedá. Už jen to "všechno ostatní je podružné" je
diskvaliﬁkátor a autor navíc přece ví, že právě POČET úmr' způsobených JEN
koronavirem není znám a je sám o sobě velký fejk . . .
================================
4) Švédsko v boji pro1 koronaviru zvolilo benevolentnější přístup než jiné země. I
přesto se však v zemi nakazilo koronavirem jen minimum lidí. Pro1látky pro1 viru
SARS-CoV-2 tam má v krvi jen 7,3 procenta obyvatel, jak vyplynulo z testování v
metropoli Stockholmu. Zdá se, že ani tento často kri1zovaný přístup v boji s nemocí
covid-19 zřejmě nepomůže rychle vybudovat kolek1vní imunitu (zpráva z anglického
zdroje)
-------------------------Měl jsem štěs': podařilo se mi najít originál anglického článku ve The Guardian, 21th
May) . Uvedené číslo (7,3 proc.) tam opravdu je, ale je třeba podotknout, že se jedná
jen o dobu do konce dubna a že píší, že se očekávalo číslo 25% z počtu nakažených,
tj. že se prostě matema1ci sekli. Pozdě zjis1li, že jejich "modely" nrjsou tak poddajné
jako malířské modelky. Jinak řečeno, tzv. "stádová imunita" tedy nepracuje, asi Švédi
nejsou to pravé "stádo". Ale to by nebyli matema1ci, aby si nenašli omluvu: země,
které to nedělaly jako Švédsko, "prý na tom budou později hůře". Vzhledem k tomu,
že za'm ani Švédové nedosáhli oné imunity, budou na tom i oni hůře, než jsou? :-)
Následovné tvrzení, zprávy že "přesto se však v zemi nakazilo koronavirem jen
minimum lidí" se snaží zamaskovat fakt, že Švédsko v té době vedlo v Evropě s
největším počtem MRTVÝCH na hlavu (dnes už vede Belgie) . To vše bylo možná i
proto, že tento proces nebyl ve Švédsku "ani stádově" řízen. Výsledky testu imunity
také nejsou spolehlivé: měření na pro1látky se provádělo jen pro Stockholm,
testovaných subjektů bylo málo a navíc v době stále ještě velkého nárůstu nákazy.
Prostě teprve uvidíme . . .
Takže to není čistý fejk, jen si zpráva pro1řečí: když bylo ve Švédsku tak málo
nakažených než v jiných zemích, jak to, že ale měli rekord v počtu mrtvých? Asi to bude
v malém počtu uzdravených, nikde jsem ho to1ž nenašel . . .
============================
5) Migraci nezastavíme, protože není hrozbou. Stejně tak začít se zelenou poli1kou v
dnešní post-koronavirové době je zcela oprávněné, ba přímo na místě.
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Tento propagandista ovšem nechce říci, že migraci NELZE zastavit, ale jen že ji NECHCE
zastavit, protože PRÝ není "hrozbou" - asi neměl vyčištěná
okna :-,. Dál to nevysvětlil, jak by také mohl, vždyť víme, kolik ta zelená poli1ka
přinesla EU problémů! Došlo to tak daleko, že au1sté chtějí zrušit i auta! :-)
Podle sta1s1ky během koronavirusu značně pokleslo znečištění vzduchu kysličníkem
CO2, takže jsme 'm už vlastně splnili plán poklesu emisí na rok 2020. Takže bychom se
měli věnovat ozdravení naší ekonomie. Jak je vidět, tento řečník není "ani oprávněný,
ani ne na místě".
============================
6) Po koronavirovém výpadku lze očekávat pokles HDP. Ale pokud nepřijde jiná
pohroma, životní úroveň se nejspíš vrá' do situace před-koronavirové.
-------------------------------Očekávat se dá vše, ale zkuste něco opravdu uhodnout, když nemáte křišťálovou
kouli - sama hlava autora ji nenahradí.
================================
7) Mariánský sloup na Staroměstském náměs' je část historie. ale to místo to je věru
pro národ trapné: " Santa Maria" bylo heslo císařské armády na Bílé hoře a hned
napro1 tehdy postavili ono potupné katovské lešení . .
----------------------Minulý týden jsem zabruslil na netu do České Národní Knihovny a tam jsem si mohl
přečíst na
hps://kramerius5.nkp.cz/view/uuid:b360c7d0-4155-11e8-8142-005056827e51?page
=uuid:414d47d0-754f-11e8-bb44-5ef3fc9ae867
knihu "NAŠE LUZA, JESUITÉ A DIPLOMATÉ",
(historický doklad svržení mariánského sloupu na Staroměstském náměs' v Praze) od
Franty Sauera, který při tom pomáhal. Sloup byl postaven v roce 1650, údajně jako dík
matce Boží, že uhájila Prahu pro1 Švédům (1648). Asi by se jí to nepovedlo, kdyby jí
nepomáhali stateční pražš' studen1, řemeslníci a řezníci (a to bez pomoci císařské
armády!). Ti ovšem mají dohromady také svou sochu - studentského mušketýra v
zapadlém rohu zahrady Klemen1na, která měla být odhalena k dvousetletému výročí
té bitvy (1848), ale v tom roce se pražš' studen1 bouřili (tentokrát pro1 Rakousku) a
tak ji tam dali až v roce 1862.
Samo místo pro sloup nebylo vůbec vybráno náhodně, každému asi měl
připomenout porážku na Bílé Hoře a perverzně krutou - a odsuzovanou celou
Evropou - popravu českých pánů s následným vyhnáním české protestantské šlechty.
Pokud to někomu nebylo jasné, skrytá úloha sloupu se stávala víc a víc zřejmou až
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době obrození, kde byla dešifrována její pravá úloha. Sloup byl stržen až po rozpadu
Rakouska, 3. listopadu 1918, ale ještě za války, v roce 1917,tam lidé demonstrovali pro
jeho odstranění.
Franta Sauer, bohém a přítel Jaroslava Haška, byl už od mládí velký buřič. To on sám
celé svržení organizoval a přivolal k tomu ty nejlepší pomocníky - žižkovské hasiče. V
knize se také potvrzuje, že v tom umístění "sloupu hanby" lidé už jasně viděli
úmyslné ponížení českého národa. A že ke sloupu chodily už jen brečet pobožné
babičky? No prosím, ale zázraky jako v Lourdech nedělala a dnes si tu sem asi půjde
pobrečet za staré časy jen česká elita, rakouská senilita a radniční debilita. Umělecká i
historická hodnota sloupu je minimální a ta poli1cká? Za jednoho Koněva teď máme
zbrusu novou erekci, kus za kus a mládež si tam bude moci na protest zahulit
marjánku . . .
=====================
8) Chlubili se senátoři římskému císaři, jak v Římě vzrostla morálka - prý mají daleko
MÉNĚ lotrů ve vězení než dříve. Na to císař řekl: "Je -li jich méně ve vězení, o to více
lotrů běhá na svobodě ."
---------------------Nevím, který císař to řekl, ale zřejmě se domníval, že celkový počet lotrů je konstantní,
ať už jsou tam či jinde. Ovšem populace roste a dá předpokládat, že 'm roste i počet
lotrů, asi ve stejném poměru jako dříve. Takže pokud stát nepostaví víc vězení, tak
budou u nás věznice ještě více přeplněné, než dnes. Ale přesto měl císař pravdu zrovna tak bude i více lotrů na svobodě (a v poli1ce :-)
============================================================
A TEĎ ZASE NĚCO PRO DOMA, poněkud složitější příklady. Každý příklad má separátní
sekce, ty jsou zde odděleny pomlčkami a řešte je také odděleně
(kvůli jednoduchos1) i když to ale někde nemusí být. Nejprve je předělejte ty příklady
pomocí výrazů KDYŽ, PAK, P, Z, AND, OR a závorek (všech může být i několik v jedné
sekci). Teprve pak si je zkuste vyřešit . . .
Na osobách, které výrazy použily, vůbec nezáleží, jde tu jen o jejich názory a chyby.
Prohlášení jsou pro odlišení v závorkách -a ta jsou právě předmětem analýzy.
Všechny tři příklady jsou z jedné TV diskuze . . .
------------------------------------1) CESTOVÁNÍ
- Hosté se přeli o to, ( jak pomoct českému cestovnímu ruchu),( který v době
koronavirové trpí)
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- (Naše lázně trpí nedostatkem turistů), (lázně nejsou jen pro bohatou klientelu nebo
pro nemocné) , ale (v lázních se dá strávit krásná dovolená) (Vláda hodlá do lázní
napumpovat až miliardu korun) (skrze vouchery se slevou) .
- (ale měli by i nechat v peněženkách lidí co nejvíc peněz,) (aby si mohli užít dovolenou
v Česku), ( doporučit např. snížit odvody na sociální zabezpečení o dvě procenta) ,(což
by pomohlo jak zaměstnancům, tak jejich zaměstnavatelům).
- (Nedostatek zahraničních turistů pocí' především Praha), (ale to by musela do Prahy
přijet celá Česká republika včetně kojenců a strávit tu alespoň 30 dní), (aby alespoň z
poloviny vynahradila ten výpadek, který Prahu čeká).
- ( vláda sice vyzývá Čechy, aby trávili dovolenou doma, ale premiér si jede na
dovolenou do Řecka) , (ale pan premiér to má už dlouho zaplacené a on by to musel
stornovat), (takže tam je třeba to posuzovat případ od případu)
- (stát zváží i zavedení programu "COVID pro cestovní ruch") (za'm je to jen návrh,
protože o tom vláda nedebatovala).
2) ČÍNA VERSUS TCHAJVAN.
- to se týká cesty předsedy senátu na Tchajvan: (On skutečně jde pro1 zájmu státu) a
(zahraniční poli1ce vlády), jako důvod "pro cestu" se uvádí nejen (tchajvanské
pozvání bývalému předsedovi senátu, který mezi'm zemřel). ale i ( vyjádření
vděčnos1 za poskytnutou pomoc v době koronavirusu).
- (Za faul pokládám to, že se prezident Miloš Zeman jezdí klanět do Číny) a (mluví o
tom, jak se tam budeme učit konsolidovat společnost)., ale (jestliže budeme jako
prosebníčci pokukovat všude), tak ani ty (velmoci si nás nebudou vážit).
- (velký počet zahraničních turistů k nám jezdí z Číny) ale (cesta předsedy Senátu na
Tchajvan může u čínských turistů Česku uškodit).
- (velmi vřelé vztahy s Čínskou lidovou republikou mají i francouzský prezident
Macron nebo německá kancléřka Merkelová), (to chcete říct, že oni tam lezou pod
prahem?), ( ale Angela Merkelová ani Emmanuel Macron při návštěvách Číny neříkají,
že se do nedemokra1cké země jezdí učit, jak konsolidovat společnost).
- (my musíme reagovat na to), že (i čínská strana udělala několik faulů) a (Česká
republika musí reagovat jako hrdý partner)
3) STAVEBNÍ ZÁKON
Důvod: V délce povolování staveb jsme na 156. místě na světě. Kdo plánuje stavět
bytový dům, stráví téměř 7 let administra1vou.
- (naše vláda pracovala na stavebním zákoně i v době koronavirové) ale (je zde
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doporučení zrušit řadu zbytečných razítek), (Česko má slabé místo už při přípravě
územních plánů na úrovni samospráv), (jenže nový stavební zákon bude o několik
stovek paragrafů větší než zákon původní), (takže to situaci spíše zhorší, než zlepší).
- nový stavební zákon stanovuje také (povinnost, jak každá stavba ovlivní udržitelný
rozvoj daného území), (to opravdu jen přinese další problémy). ODS by namísto toho
uvítala, kdyby (úřady měly pevně stanovené lhůty, které budou muset dodržovat) a (
zákon má být logicky srozumitelný) a (kvůli tomu přibyly další paragrafy).
========================
Řešení v příš'm, posledním díle.
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