
Mayová je dosud u vesla! 
Brexit, zkratka z „Britain“ a „exit“, je označení pro plánovaný odchod 
Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie. Pro 
vystoupení z EU v referendu hlasovalo 51,9 % voličů. Výsledek referenda 
neznamená automatické ukončení členství, ale politici jeho výsledek 
respektují. Termín brexitu je stanoven na 29. 3. 2019, ale britská premiérka ve středu 

20. 3. 2019 požádala v dopise šéfa Evropské rady o odklad do 30. června.Evropští lídři se ve 

čtvrtek 21. 3. 2019 na Summitu EU27 shodli na prodloužení brexitu. Do 22. května, 
pokud v Londýně projde dohoda o vystoupení, do 12. dubna, pokud 
neprojde. Den před tím, tedy 11. dubna 2019, britská premiérka Mayová 
souhlasila s pružným odkladem brexitu do 31. října, na němž se shodli lídři EU. Země 

může z EU odejít i dřív, pokud schválí brexitovou dohodu, nebo svůj odchod zcela zrušit a 

nebo termin posunout, atd... 
  
Ruská GRU přebírá roli trollů v šíření dezinformací. Draze a bez efektu 
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Ruské tajné služby během minulých pěti let šířily po sociálních sítích vymyšlené 
zprávy s cílem vyvolat napětí mezi západními zeměmi. Potvrzuje nová studie 
výzkumné skupiny Atlantic Council, který se zabývá analýzou internetové 
komunikace. Ruská kampaň byla údajně soustavná, důmyslná a dobře 
financovaná. Efekt byl ale téměř nulový. 
 
Internetem se šíří falešné zprávy o chystaném atentátu na možného příštího 
britského premiéra Borise Johnsona. 

·           
Mezi smyšlenými informacemi šířenými internetem bylo podle britského 
listu The Guardian například tvrzení, že loňský útok armádním jedem novičok v 
anglickém Salisbury, namířený proti bývalému ruskému agentovi Sergeji 
Skripalovi a jeho dceři, byl dílem severoirských teroristů. Původcem zprávy měl 
podle ruských dezinformátorů být tehdejší britský ministr obrany Gavin 
Williamson. Dezinformátoři neváhali vyrobit falešný tweet, který měl  podle 
nich Williamson zveřejnit a poté urychleně odstranit. 
Falešní uživatelé poté na sociálních sítích sdíleli screenshot tweetu a tvrdili, že 
ho ministr smazal, protože byl příliš citlivý a obsahoval tajné informace. 
Zřejmě nejagresivnějším tvrzením ruských špionů byla informace o tom, že 
radikální oponenti brexitu chystají atentát na bývalého britského ministra 
zahraničí Borise Johnsona. Jako zdroj informace byl uveden španělský ministr 
zahraničí, Rusové ale jeho jméno v padělaném dopise s oficiální pečetí 
napsali gramaticky špatně. Jejich práce tak nakonec přišla vniveč. 
Na Facebooku se objevil také méne zn. obrázek, na kterém Johnson krčí 
rameny se slovy: „Hádám, že zemřu“. Jako první ho začala sdílet ruská 
facebooková skupina. Zdroj:https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/rusko-gru-tajna-

sluzba-agent-sireni-fake-news-falesne-zpravy-velka-britanie-boris-

johnson.A190624_105737_zahranicni_dtt 

 


