
   

Tisková zpráva       Praha 5. 2. 2020 

Slovenští extremisté ukradli a zneužili video portálu Šance dětem 
 

Na slovenských, nacionalisticky laděných, serverech se v minulých dnech opakovaně objevily 

zcizené fragmenty z edukativního videa o dětské hyperaktivitě, které v rámci osvěty a pomoci 

rodinám s takto diagnostikovanými dětmi vytvořil server Šance dětem. Extremisté vybrali 

z videa některé odborné názory osloveného experta, MUDr. Michala Goetze, Ph.D. a nastříhali 

je do autentických záběrů protifašistické demonstrace v Nitře. Vyznění mělo být jasné: „Mladí 

lidé, kteří se demonstrace zúčastnili, jsou postižení syndromem ADHD, a tudíž nesvéprávní“.    

 „Ve čtvrtek odpoledne nás prostřednictvím našeho facebookového kanálu oslovilo několik 

čtenářů ze Slovenska. Upozornili nás, že se na slovenském webu vyskytují části našeho videa 

zneužité místními extremisty pro politický boj. V reakci na to jsme na celou situaci upozornili 

zákaznické oddělení Facebooku“, popisuje situaci projektový manažer portálu Štěpán Jindra.  

Administrátoři Facebooku následně video zablokovali. Začátkem tohoto týdne se však na 

webu objevilo znovu, a to jak na Facebooku, tak na serverech spřízněných s Ľudovou stranou 

Naše Slovensko Mariána Kotleby.  

„Bereme to velmi vážně. Cítíme potřebu chránit nejen dobré jméno portálu Šance dětem a 

Nadace Sirius, pod kterou portál spadá, ale především důstojnost renomovaného odborníka, 

v tomto případě MUDr. Michala Goetze, Ph.D. Proto jsme okamžitě začali připravovat 

příslušné právní kroky“, uvedla ředitelka Nadace Sirius Dana Lipová.  

Nadace chce ke své obraně použít všechny dostupné prostředky mimo jiné i proto, že se 

nejedná o okrajovou záležitost sledovanou pouze pár desítkami nacionalistů. Jen na 

facebookovém profilu Parlamentné volby SR 2020 totiž zmanipulované video získalo během 

pár dní přes 53.000 zhlédnutí.  

 

Odkaz na zmanipulované video na facebook.com: 

https://www.facebook.com/watch/?v=595341687973506 

Odkaz na FB videokanál Parlamentné volby SR 2020: 

https://www.facebook.com/watch/Parlamentn%C3%A9-vo%C4%BEby-SR-2020-

114479406640703/ 

Odkaz na příspěvek na webu kulturblok.sk: https://kulturblog.sk/meme/pozor-hyperaktivita-

deti-na-vzostupe/ 

Odkaz na původní video webu Šance Dětem: 

https://www.youtube.com/watch?v=sTR35Xa7qkc&list=PL4uNhnGVKWEmtzoHrrEHdEFgHF9

pPe3bQ&index=79&t=0s 
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Portál www.sancedetem.cz působí v rámci Nadace Sirius už od roku 2011 a v současnosti je 

největším a nejkomplexnějším portálem věnujícím se problematice dětí v ohrožujících 

situacích. Portál Šance dětem poskytuje kvalitní informace rodinám, které potřebují poradit 

nebo se zorientovat v problémové situaci ohledně svých dětí. Součástí webu je i unikátní 

knihovna obsahující na sedmnáct tisíc článků na nejrůznější témata spojená se zdravím dětí a 

jejich výchovou.  Na vytváření obsahu serveru autorsky spolupracují přední čeští odborníci, 

kteří kromě publikace vlastních textů vystupují i v rozhovorech zveřejňovaných jak na 

webových stránkách Šance dětem, tak i na serveru YouTube. 

 

Kontakt: 

Štěpán Jindra Editor portálu Šance Dětem 

e-mail: stepan.jindra@opssirius.cz  

tel.: 608 481 207 

Obecně prospěšná společnost Sirius, o. p. s. 
e-mail: info@nadacesirius.cz 

tel.: +420 702 026 600  

Více informací: 

www.SanceDetem.cz, www.youtube.com/SanceDetem, www.facebook.com/sancedetem, 

www.nadacesirius.cz 
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Štěpán Jindra  

Editor portálu Šance Dětem 

e-mail: stepan.jindra@opssirius.cz  

tel.: 608 481 207 

Obecně prospěšná společnost Sirius, o. p. s. 
e-mail: info@nadacesirius.cz 

tel.: +420 702 026 600  
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Více informací: 

www.SanceDetem.cz, www.youtube.com/SanceDetem, www.facebook.com/sancedetem, 

www.nadacesirius.cz 

Kontakt: 

Štěpán Jindra  

Editor portálu Šance Dětem 

e-mail: stepan.jindra@opssirius.cz  

tel.: 608 481 207 

Obecně prospěšná společnost Sirius, o. p. 

s. 
e-mail: info@nadacesirius.cz 

tel.: +420 702 026 600  
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