Pravidelný přehled české dezinformační scény
září 2021
Úvod
Monitorujeme aktivity, jejichž cílem je podpora zájmů Ruské federace (RF) nebo Čínské lidové republiky (ČLR). Z toho
důvodu monitorujeme i domácí aktéry, kteří vědomě či nevědomě poškozují základní zájmy České republiky, kterými
rozumíme základní ústavní hodnoty (zejména suverenita,
politická nezávislost, demokracie, právní stát, základní lidská práva a svobody).
Materiál je připravován hnutím Českých elfů a všechny přehledy dezinformačních aktivit lze nalézt na www.cesti-elfove.cz.
Naše práce je nepříjemná organizátorům dezinformačních
aktivit, kteří užívají své standardní zbraně, tedy lži. Mimo jiné
formou falešných facebookových skupin nebo webů s názvem „elf“ apod. Dbejte prosím na přesné zadávání názvu
naší internetové adresy www.cesti-elfove.cz. Dále nás lze
kontaktovat e-mailovou adresou cesti.elfove@gmail.com
nebo přímo přes naše veřejně známé mluvčí. Dbejte prosím zvýšené pozornosti na phishingové kampaně a falešné
e-maily nebo na falešné webové stránky.
Zájem o práci v našem hnutí můžete vyjádřit zasláním
e-mailu na výše uvedené e-mailové spojení. Práce je to pro
vlast, tedy je dobrovolná a každý si hradí své vlastní náklady.
Poskytujeme českým institucím a mediím přístup k našim
datům (například řetězovým e-mailům), či zpracování případových rešerší na konkrétní témata pro média. Služba je
bezplatná.
Dezinformační obsah je v on-line prostoru šířen těmito
hlavními kanály:
1) Online media – weby
2) Řetězové e-maily
3) Sociální sítě
Shrnutí monitorovaných kanálů a jejich pravidelné aktualizace lze nalézt na internetové stránce www.cesti-elfove.cz.
Tam naleznete zejména týdenní přehledy obsahů vybraných
dezinformačních webů a speciální přehledy dezinformací
týkajících se informačních operací Ruské federace v Česku.
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Shrnutí nejdůležitějších sdělení
září 2021

I září se neslo v maximalizaci zásahu do výsledků voleb. K tomu napomáhala již funkční rétorika spojená s pandemii covid-19. Aktivně se o šíření zasazovaly politické strany SPD a Volný blok. Mezi očerňované subjekty pak patřili
tradičně Piráti s lídrem Ivanem Bartošem, v závěsu za nimi pak ODS v čele s Petrem Fialou. Sílil trend předvolebních
útoků na P. Fialu a SPOLU. Do popředí se také kvůli stažení vojsk z Afganistánu a krizi na polsko-běloruské hranici stalo také téma uprchlictví a islamismu. Z organizovaných skupin vystupovaly do popředí skupiny kolem SPD.
Slyšet byli také „aktivisté“ ze skupiny Čsl. Vojáci v záloze, vyšetřovaní za přípravu a podporu teroristických akcí na
území ČR.

Domácí politika a Parlamentní volby 2021
Sílily předvolební útoky na demokratické strany, zejména Piráty, kteří jsou
soustavně líčeni jako uživatelé drog, asociální živly a osoby bez schopností řídit zemi. Druhým souhrnem narativů jsou lži o jejich údajných povolebních záměrech, které jsou údajně zaměřené především proti seniorům (zdanění bytů, odebrání ŘP) a na podporu migrace. Útoky směřují
jak z obvyklých proruských skupin, tak i od českých politiků. Během září
sílily útoky na koalici SPOLU a to jak na lídra P. Fialu, tak především na
ODS a TOP09. Předmětem útoků bylo vyhrožování rozpadem české politiky,
podřízení Západu (EU, USA) a korupcí. Byly podporovány tzv. „vlastenecké“
strany, jak se tyto subjekty samy nazývají, což jsou uskupení typu SPD, Volný
blok, Trikolóra a pak neonacistické skupinky typu DSSS.

Domácí politika
Kromě předvolebních témat sílí podpora A. Babiše jako schopného premiéra, kterému opozice „házela klacky pod nohy“. Jsou systematicky napadáni Piráti, jsou popisováni jako nevolitelná strana a šíří se lži (hoaxy) o jejich politice. Piráti a jejich
představitelé jsou systematicky popisováni jako hrozba.
Dále sílí útoky na demokratické instituce ČR a veřejnoprávní a vybraná soukromá (Seznam) media.
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USA a NATO
NATO je obviňováno z provokací Ruska na jeho hranicích, současně jsou NATO a USA kritizovány a vysmívány za odchod z Afghánistánu. NATO je popisováno jako nepřítel zájmů ČR,
z proruských skupin byla slyšet hlasitá podpora Ruska a „panslavismu“.

Covid-19 a vakcinace
Epidemie se definitivně stala jedním z citlivých bodů, na něž je možné spolčenosti zatlačit
a podporovat tak rozdělení společnosti. Zneužívají toho jak proruské skupiny, tak i čeští politici
s ohledem na volby, prim hrál Volný blok a SPD. Jsou napadána opatření, je zpochybňována závažnost nemoci i naplněnost nemocnic. Zůstávají různé konspirační teorie, které spekulují o snahách
různých (západních) skupin a organizací ovládnout a zotročit společnost.

Migrace
Objevily se hrozby migranty a migrací, která je zásadně líčena jako hrozba. Migrace, oproti
realitě, je vysvětlována jako převažující z Afriky a islámských asijských zemí. Opakují se konspirační teorie o tajné organizaci a podpoře migrace ze strany EU. Toto téma bylo slyšet nejen
z obvyklých proruských skupin, ale i od vládních politiků (ANO).

Evropská unie
Zůstává popis EU jako současně neschopné něco prosadit a utlačitelské entity. Obě role
jsou zmiňovány aktuálně především u energetiky (rostoucí ceny energií jako důsledek ekologické politiky Green Deal, hrozba, že Rusko zastaví dodávky plynu a důchodci v EU zmrznou). Stále se šíří konspirační teorie o tajném plánu EU na podporu migrace („plánovaná výměna Evropanů za Afričany“), konspirace o tajných plánech na vyhubení a ovládnutí populace
pod záminkou epidemie covid-19.
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Nejčastější cíle útoků
Osoby a subjekty, na něž dezinformační zdroje útočili (netříděno dle četnosti, pouze vybrané, úplnější seznam
v příloze u týdenního monitoringu sledovaných zdrojů): Piráti, Starostové, TOP09, ODS, USA, NATO, EU, EU Green
Deal, Západ, muslimové, Petr Pavel, Česká televize, elektromobilita, covid-19, vakcíny, neziskové organizace, M. Kalousek, I. Bartoš, M. Pekarová Adamová, STAN, mladá generace, demokratické instituce.

Trendy v šíření
S ohledem na předvolební charakter zvolily taktéž politické strany a hnutí taktiku šíření dezinformací, a to ve všech
podobách jak na online a offline platformách s cílem oportunistický očernit nepřítele. Narativy byly pragmaticky
využívané ty, které fungovaly dlouhodobě i v rámci již známých dezinformačních kanálů.

Nejčastější zdroje dezinformačních článků a proruské propagandy v září,
počty článků
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A. Monitoring on-line médií
V září 2021, ve kterém kulminovala volební kampaň
k parlamentním volbám, bylo publikováno jen o několik
málo procent více dezinformačního obsahu než v předchozím měsíci. To je možná pro mnohé překvapivé sdělení. Důvodem je, v srpnu oproti předcházejícímu měsíci červenci došlo k výraznému zvýšení dezinformací
(20 %) jdoucích v převážné míře za neúspěšném završení amerického a NATO snažení v Afghánistánu.
Na české dezinformační scéně znovu dominoval dezinformační obsah ohledně covid-19. Hlavní narativy byly:
» Vakcíny způsobují závažné vedlejší účinky
a dlouhodobé zdravotní následky.
» Vakcíny nejsou účinné, proti viru a nákaze nechrání,
a na zvládání epidemie nemají vliv.
» Pandemie Covid-19 je produktem globálního spiknutí.
» Proti-pandemická opatření představují porušení
základních svobod a přechod k novému typu totality.

Na dezinformacích spojených s očkováním na covid-19
se bohužel přímo podílely politické strany. Šlo jmenovitě o SPD a Volný blok, jejíž představitelé využívali
dezinformační weby jako důležitou platformu pro svou
volební kampaň.
V uplynulém měsíci kulminovala snaha dezinformační
scény očernit Pirátskou stranu s cílem snížit jejich volební výsledek. Šlo o daleko hlubší snahu, než je ve veřejnosti široce přijímaný názor, že hlavním zdrojem dezinformací proti Pirátům byl premiér Andrej Babiš. Proti
Pirátům jela na plné obrátky celá dezinformační scéna.
Vzhledem k tomu, že dlouhodobě pracuje ve prospěch
Ruska, tak lze tvrdit, že šlo z ruské strany o řízenou informační operaci.
Dezinformace, které se objevovaly v souvislosti s Pirátskou stranou je možné rozdělit na dva typy:
1) Dezinformace o Pirátské straně jako takové a jejích
členech a vedoucích představitelích. Tento typ
dezinformací většinou cíleně vytvořil a upevňoval
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obraz Pirátské strany jako spolku extremistů
a radikálů s kriminální minulostí, narkomanů
aktivně užívajících nelegální návykové látky apod.
2) Dezinformace o programových bodech, který by
Pirátská strana uplatňovala, pokud by k tomu
dostala příležitost. Tento typ dezinformací cíleně
vykresloval Pirátskou stranu jako extrémně
levicovou a radikálně progresivní, s radikálně antikapitalistickými a pro-imigračními postoji.
Oba typy dezinformací ovšem nehrály v informačním
prostoru stejně velkou roli. Dezinformací o programu
Pirátské strany je výrazně více než dezinformací o Pirátské straně samotné, jejích členech a jejím vedení.
Struktura dezinformační scény se dlouhodobě nemění. V minulém měsíci znovu výrazně vedla pravdive.
eu před cz24.news, s velikým odstupem následována
ac24.cz. Da dalších místech se s malými odstupy umístily pravyprostor.cz a ac24.cz. „Skokanem měsíce“ pak
byl infokuryr.cz na pátém místě, který přeskočil smutné
stálice jako parlamentnilisty.cz.

Příklady dezinformačních článků:
Titulek: ADVOKÁTI R. FUELLMICH, TOM RENZ: JEN
V SAMOTNÉ AMERICE DOŠLO PO COVID OČKOVÁNÍ
K ÚMRTÍ PŮLMILIONŮ LIDÍ!
https://cz24.news/advokati-r-fuellmich-tom-renz-jen-v-samotne-americe-doslo-po-covid-ockovani-k-umrti-pulmilionu-lidi-video-eng-59min/
Citace: To, co se nyní děje, nelze navždy utajit, řekl německý právník Reiner Fuellmich v rozhovoru s Mike
Adamsem z HealthRangers.com. Jako příklad uvedl vedlejší účinky Korona vakcín a uvedl, že počty úmrtí způsobených vakcínami jsou falešné „Je to celé lež.“ Mluví se
o zhruba půl milionu úmrtí po očkování jen ve Spojených
státech, řekl Fuellmich a dodal, že to potvrdil i advokát
Tom Renz z Ohia. Fuellmich také řekl, že čísla jsou i ve
všech ostatních zemích na řádově stejné úrovni, ale že
„se to snaží zakrýt. Adams řekl, že číslo, které uvedl, bylo
správné. „Někteří říkají milion, jiní říkají ‚jen‘ 100 000, ale
myslím, že máte pravdu, když říkáte, že je to půl milionu.“

Titulek: VELKÁ STUDIE IZRAELSKÝCH A AMERICKÝCH
VĚDCŮ: PŘIROZENÁ IMUNITA JE NESROVNATELNĚ
ÚČINĚJŠÍ JAKO JAKÉKOLIV „VAKCÍNY“, KTERÉ PŘIROZENOU IMUNITU JENOM NIČÍ! RIZIKO INFEKCE
U “OČKOVANÝCH” JE 27 KRÁT VYŠŠÍ A HOSPITALIZACE 8 KRÁT VYŠŠÍ!
https://cz24.news/velka-studie-izraelskych-a-americkych-vedcu-prirozena-imunita-je-nesrovnatelne-ucinejsi-jako-jakekoliv-vakciny-ktere-prirozenou-imunitu-jenom-nici-riziko-infekce-u-ockov/

Cílem tohoto monitoringu je dlouhodobé vyhodnocování témat,
kterými se konkrétní weby zabývají. Pouze dlouhodobé vyhodnocení totiž dává komplexní obraz o míře manipulací daného zdroje.
Jednotlivé články samy o sobě bez kontextu být dezinformační
nutně nemusí. Monitoring nepostihuje vztah jednotlivých autorů
publikovaných textů nebo osob weby zmiňovaných vůči danému
webu – zda jsou zmiňováni vědomě nebo proti své vůli apod. Cítí-li konkrétní osoba případně dotčena negativní publicitou, může
to díky tomu monitoringu zjistit a následně řešit vůči původnímu

Citace: Nová studie mezitím vyvolala obavy ohledně účinnosti mRNA vakcín, což odhalilo, že vakcína od společnosti Pfizer je proti variantě Delta účinná pouze ze 42 %.
O čem úředníci nemluví je skutečnost, že jsou tu lidé, kteří
byli plně očkování proti COVID-19 a přesto se nakazili variantou delta, a kteří ještě přenáší infekci na neočkované
lidi. Podle světově proslulého vědce ze Stanfordovy univerzity prof. doktora Jayanty Bhattacharyi a špičkového
ekonoma Donalda Boudreauxe je myšlenka vymýcení Covid nebezpečnou a nákladnou fantazií!

zdroji. Tento monitoring jen zpětně zachycuje samotný fakt, že informace na webu vyšla.
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Titulek: Prolhané svině ze Seznamu se snaží ovlivnit výsledky voleb, běsní Okamura
https://cz.sputniknews.com/20210930/prolhane-svine-ze-seznamu-se-snazi-ovlivnit-vysledky-voleb-besni-okamura-16016027.html
Citace: „Vážené dámy a pánové, teď jsem byl upozorněn
na vymyšlený článek zveřejněný na Seznam Zprávách,
který říká, že sháníme odborníky do Babišovy vlády. Rozesmála mě drzost těchto novinářů. Seznam Zprávy se
chovají jako prolhané svině, které se pomocí lživých spekulací snaží ovlivnit výsledek voleb,“ obul se Okamura do
reportérů… „Je vidět, že probruselské a anti-vlastenecké
Seznam Zprávy mají strach z volebního výsledku SPD.
Zdravím vás z benzínové pumpy u Ostravy a přeji, ať se
daří všem, kdo se na toto video díváte,“ vzkázal svým
stoupencům Okamura.

Titulek: Proč Facebook smazal Lubomíru Volnému účet
se 100 000 návštěvníků pouhý měsíc před volbami?
Důvodem je údajně Ivermektin!
https://volnyblok.cz/proc-facebook-smazal-lubomiru-volnemu-ucet-se-100-000-navstevniku-pouhy-mesic-pred-volbami-duvodem-je-udajne-ivermektin/
Citace: Důvodem je prý hrozba „legalizace“ Ivermektinu
v ČR v případě vstupu Volného bloku do sněmovny! Farma lobby zřejmě rozhoduje už i o mazání účtů českých
poslanců! Facebook není soukromá stránka soukromé
firmy, je to veřejná platforma, na které Facebook těží vaše
osobní údaje, údaje všech vašich přátel, čtenářů a sdílečů,
a poté je za velké peníze prodává! Nemáte z toho přitom
ani 1 cent, ale po vašem zablokování vaše data Facebooku zůstávají!

jiným než velkým podvodem a falešným lákadlem pro
mladé voliče bez patřičných životních zkušeností. Zejména prvovoliči jsou náchylní volit tzv. proti proudu, jenže
také oni mohou brzy hořce litovat neuváženou volbu. Stačí se jen pro příklad podívat, jakým způsobem řídí Pirát
Hřib naše hlavní město. To je jeden velký festival tupé
arogance, nekompetentnosti, mediálního sebezviditelňování, odvádění pozornosti od neřešených problémů směrem k banalitám. Nejhorší na tom je, že toto vše se děje
na úkor tvrdé práce ve prospěch rozvoje Prahy. Rozvoj
města se pod pirátskou vlajkou prakticky zastavil, zato
hloupostem se daří. Likvidace soch a pamětních desek,
přepisování historie 2. sv. války, provokace vůči významným zemím na východ od našich hranic, hraní si na vlastní nezávislou zahraniční politiku, podpora veřejnému
promenádování agresivních uřvaných menšin. To je celá
pirátská správa Prahy. Trošku málo, že ano. Když prezident republiky nedávno Hřiba veřejně vyzval, aby okamžitě začal řešit katastrofální dopravní situaci v hlavním
městě, reagoval tento arogantní přepisovač historie jako
uražený puberťák. Nebyl schopen adekvátní reakce, ani
sebemenší sebekritiky. Pražané mají nyní v čele města
asi nejslabšího primátora od převratu. Tento člověk měl
být již dávno odvolán pro naprostou neschopnost zastávat řádně svou funkci. Mnoha vlivným lidem však právě
on jako primátor zjevně plně vyhovuje, jinak se to dá těžko vysvětlit. Předseda Pirátů přesto v minulosti opakovaně Hřiba veřejně pochválil, že svou práci dělá dobře. Pan
Bartoš asi příliš dlouho pobýval na ostrém letním slunci nebo hulí něco skutečně hodně silného, jinak by totiž
takový výrok vůbec nemohl vypustit z úst. Ve střízlivém
stavu by toto prostě nemohl prohlásit. Vše zlé je ale vždy
pro něco dobré. Aspoň občan v praxi a v přímém přenosu
vidí, jak by to dopadlo, kdyby se Piráti náhodou dostali do
vládních křesel.

Titulek: Arogantní mocichtiví neumětelové žádnou
změnu nepřinesou
http://www.infokuryr.cz/n/2021/09/25/arogantni-mocichtivi-neumetelove-zadnou-zmenu-neprinesou/
Citát: Piráti stavící se do role nové dravé progresivní síly
schopné zmodernizovat Českou republiku, nejsou ničím
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V grafu a kvalitativním souhrnu
najdete souhrn popisující aktivity vybraných webů, podrobnější
informace naleznete na našem
webu (www.cesti-elfove.cz).
Sledovanými zdroji jsou Aeronet,
Sputniknews, Nová republika,
NWOO, Parlamentní listy, Pravý
prostor, Protiproud. Vedle témat
jsou sledovány také osoby a subjekty, které jsou danými zdroji
podporovány, případně, jejichž
názorům je na těchto webech
dáván prostor, a rovněž osoby
a subjekty, na které tyto zdroje útočí. V případě podporovaných osob a subjektů, resp. těch,
kteří dostávají na sledovaných
webech prostor, se nemusí jednat přímo o šiřitele dezinformací, ale může se jednat o osoby
a subjekty, jejichž názory souzní
s cíli sledovaných webů a narativy, které chtějí tyto weby propagovat. Může se stát, že se ten
samý subjekt může stát ve sledovaném období jak cílem podpory,
tak cílem útoku.
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Kvalitativní souhrn
V září obsahu webů již zcela dominuje volební kampaň.
Konkrétně se jedná o setrvalé útoky na Piráty, kteří jsou
označováni za příznivce nelegální migrace, „vlastizrádci“ ve službách Bruselu nebo levicoví extrémisté. Na
konci měsíce přichází útoky i na Starosty nebo koalici
SPOLU, zejména v podobě útoků na údajně problematické obchodní aktivity některých reprezentantů těchto
stran. Dezinformační weby naopak podporovaly strany SPD, Volný blok, Trikolóra-Soukromníci-Svobodní
a také ANO nebo Přísahu. Dílčí podpory dostaly i později volebně neúspěšné menší subjekty jako je například Aliance národních sil nebo Švýcarská demokracie.
Téma migrace nebo odporu vůči EU pak zapadá do
dlouhodobých narativů dezinformační scény a kampaň
proti jednotlivým uskupením jich dále využívá.

spektra. Z domácích témat se jedná o útoky na celou
řadu institucí demokratického státu – jmenovat můžeme strany demokratické opozice a jejich představitele,
neziskové organizace, veřejnoprávní média, zpravodajské služby, aj., z témat zahraničních se pak jedná
o vedle útoků na fungování Evropské unie a protiunijní
narativy, také o útoky na NATO, USA a další spojence,
a rovněž narativy spojené s na jedné straně úpadkem
Západu a na straně druhé vzestupem a superioritou
Ruska. Výše jmenovaná témata tvoří agendu sledovaných dezinformačních webů bez ohledu na aktuální
dění, naopak je jimi aktuální dění velmi často rámováno.
Z dlouhodobé perspektivy tak může toto rámování rozmělnit hodnoty, na kterých stojí česká státnost a pozice
ČR v mezinárodním prostředí.

Druhým tématem je stále pandemie COVID-19. Nejsilnější jsou protivakcinační narativy, které jsou koncentrované kolem útoků na západní vakcíny, přičemž jsou
výrazně nadhodnocovány jejich negativní efekty, včetně
těch život ohrožujících. Protivakcinační narativy jsou
stále posílené o prvky konspirací – má se jednat o výsledek tlaku západní farmaceutické lobby a globálních
elit, která prostřednictvím vakcín chce zotročit a ovládat lidstvo v jakési „koronatotalitě“, „apartheidu“ očkovaných a neočkovaných a podobně. Weby rovněž podněcují neposlušnost vůči protiepidemickým opatřením.

Osoby a subjekty, které dezinformační zdroje podporovaly (netříděno dle četnosti, pouze vybrané, úplnější
seznam v příloze u týdenního monitoringu sledovaných
zdrojů): Rusko, SPD, Trikolóra-Svobodní-Soukromníci,
Tomio Okamura (SPD), Andrej Babiš (ANO), Volný Blok,
Hana Lipovská (VB), Donald Trump, Zuzana Majerová
Zahradníková (Trikolóra), odpůrci vakcinace, příznivci
Czexitu, KSČM Miloš Zeman

Z dílčích témat můžeme zmínit na počátku září útoky
na USA a NATO v souvislosti s vývojem v Afghánistánu,
útoky na spolupracovníky ČR z řad místních sil. Obecně
posílilo téma migrace jako bezpečnostní hrozby, což je
téma dále využívané v předvolební kampani. Útoky na
EU jsou vedeny zejména u tématu energetiky a zdražování energií, přičemž je rámováno jako důsledek ekologické politiky EU.
Dlouhodobé rámce, které můžeme na dezinformačních
webech sledovat, pak korespondují s útoky směřovanými proti demokracii, jejím institucím a západním liberálním hodnotám, a naopak obhajující autoritářství. Autoritářství je manipulativně prezentováno jako ochrana
konzervativních a tradičních hodnot proti nesmyslnému a úpadkovému „neomarxismu“ a dekadenci Západu. Jako příklady hodné následování jsou vykreslovány
Rusko a v kontextu EU také Maďarsko, Polsko nebo političtí vůdci koncentrovaní na krajní části ideologického

Osoby a subjekty, jejichž názor byl v těchto zdrojích
prezentován (netříděno dle četnosti, pouze vybrané,
úplnější seznam v příloze u týdenního monitoringu sledovaných zdrojů): SPD, ANO, ODS, Petr Štěpánek, Jaroslav Bašta, Zdeněk Zbořil, Jiří Ovčáček, KSČM, ČSSD,
Zuzana Majerová Zahradníková (Trikolóra), Přísaha, Róbert Šlachta (Přísaha), Czexit scéna, odpůrci vakcinace,
Andrej Babiš (ANO), Luboš Xaver Veselý, Benjamin Kuras, Trikolóra-Svobodní-Soukromníci, Volný Blok
Osoby a subjekty, na něž dezinformační zdroje útočily (netříděno dle četnosti, pouze vybrané, úplnější seznam v příloze u týdenního monitoringu sledovaných
zdrojů): Piráti, Starostové, TOP09, ODS, USA, NATO, EU,
EU Green Deal, muslimové, Petr Pavel, Česká televize,
elektromobilita, covid-19, vakcíny, neziskové organizace
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B. Monitoring řetězových e-mailů
Za září 2021 jsme zachytili a zpracovali celkem
284 řetězových e-mailů.
V zářijové várce řetězových e-mailů dominuje opět téma
#politikačeská, pozorujeme nástup tématu #uprchlíci,
a #EU. Obecně se řetězové e-maily za září zdají býti relativně průměrné (jak je vidět z níže přiloženého grafu);
výskyty sledovaných tagů se od dlouhodobých průměrů
o mnoho neliší, s jedinou (o to překvapivější) výjimkou,
kterou je velmi podprůměrný výskyt tématu #COVID.
Září bylo posledním předvolebním měsícem; v zachycených e-mailech vidíme patrně jednu z posledních snah
„předvolebního“ nasazování diskuse, konkrétně velmi
opakovaný narativ o údajném zneužívání peněz na provoz neziskové organizace jejím zakladatelem, Petrem
Fialou.
Mezi nejčastěji podporované subjekty patřili:

Témata a e-maily, které podle nás stojí za pozornost:
ID11842: ODS - budoucí premiér prof. P. Fiala…!!! A my
mu to platíme…
Video: https://www.youtube.com/watch?v=eDVzldwwCAU
Xaver Veselý cituje výdaje ze zprávy neziskovky, kterou
v 90. letech zakládal Petr Fiala z ODS (Centrum pro studium demokracie a kultury) a ukazuje tak údajné miliony, které Fiala využívá
Pozn.: Tvrzení bylo ještě během září označeno jako lež
factcheckingovým týmem Českého rozhlasu

ID10645: Budoucí ministryně kultury za Piráty „Krásná
a chytrá“
Video, kde se žena snaží anglicky počítat. Vzhledem
k tomu, že je potetovaná je automaticky zařazena
k Pirátům.
Pozn.: Žena ve videu má východoevropský přízvuk.
Pozn. 2: Video bylo posíláno jako příloha e-mailů. Pro
shlédnutí použijte naši veřejně dostupnou databázi.

Mezi nejčastěji napadané subjekty patřili:

ID11788: MALÝ UPRCHLÍČEK UŽ SI HRAJE V NĚMECKU - co uprchlíček hajzl je to, pryč od našich hranic!!!
V příloze video (0’51’’) s malým dítětem oblečeným jako
jihádista, kterak upižlává útočným nožem hlavu plyšovému medvědovi – údajně v Německu. V pozadí vlajky
(Daeš – ISIL) s nápisy v arabštině.
Pozn.: Video bylo posíláno jako příloha e-mailů. Pro
shlédnutí použijte naši veřejně dostupnou databázi.
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C. Monitoring sociálních sítí
Září 2021: příklady zmiňovaných narativů uvnitř monitorovaných
facebookových skupin šířících dezinformace
Češi, táhněte za jeden provaz

29100

Fanklub Tomia Okamury a SPD

25300

Fórum vlastenců.cz

9300

Českoslovenští vojáci v záloze/Československí vojáci…

10500

Přátelé Ruska v České republice

16600

Na svobodu nám nesahejte!!! Češi a Slováci jednotně!

14200

CZEXIT

5900
0

Anti-NATO, anti-USA,
anti-Západ
Usáčtí agresoři a jejich vojenský
násilnický pakt, který ohrožuje světový
mír a angažuje se v ilegálních válkách.
NATO dělá ze světa hřbitov. USA je jasný
agresor. Rusko a Čína musí vynakládat
nemalé prostředky, aby zajistily vlastní
obranu proti agresivní politice USA a
NATO. My se na tom bohužel
nedobrovolně musíme podílet. Nuceně
nakupujeme předražená děla z Francie, i
když bychom si je byli schopni vyrobit
sami.

5000

ČR, vlastenectví, Suverenita
tradiční hodnoty
ČR je v politickém rozpadu, žijeme v
totalitě. Odvolání Lipovské, kauza
Vrbětice, dostavení jaderné elektrárny
bez Rosatomu nebo odstranění sochy
Koněva vedou k postupné ztrátě české
suverenity. Jen volba SPD tomuto
zamezí. SPD interpretace vlastenectví
není extremismem. Je třeba bránit naše
tradiční hodnoty, ctít a bojovat za naši
kulturu a tradice. Nenechat si nikým
přepisovat a měnit naši bohatou historii.
ČR trpí, ztrácí tradiční hodnoty, folklór a
samostatnost, je totalitním státem,
otrokem a kolonií autoritářské EU. ČR by
měla být vždy na prvním místě.

15000

20000

Anti-Green Deal:
Green New Deal aneb zelené peklo.
Zakážou nám jezdit na naší milované
motorce. Je třeba GD zastavit, dokud je
to ještě možné. TSS, SPD a Volký Blok
proti GD. iž probíhající plan EU Zelený
úděl (Green deal) zlikviduje pěněženky
českých obanů a ekonomiku ČR.
Zahradníková: Green Deal je čiré
šílenství. Jakmile bude přijat Green Deal,
budou výpadky elektřiny běžné, v
Německu už na to trénují občany.

25000

30000

Globální spiknutí, Great
Reset:
Fronty u čerpacích stanic v Británii jsou jen
začátkem procesu, který čeká všechny z nás.
Přechod na elektromobily má za cíl absolutní
kontrolu pohybu lidí, kteří se stanou otroky.
Lidé v Melbourne jsou absolutně odstřižení
od příjmů a nemají co jíst. Proč se snaží
globalisté vyměnit Evropany za Afričany? Po
celém světě se staví nové vyhlazovací tábory,
ve kterých budou i spalovny, mobilní
spalovny atd. Na zřizování táborů
spolupracuje s vládami i FEMA (americká
federální agentura zřízená pro zvládání krizí).

Anti-migrace

Anti-EU, proti zavedení Eura
Britové se zbavili covid pasů a jsou
konečně svobodní, protože nejsou v EU.
Maďarsko jde příkladem, uvažuje o
vystoupení z EU. EU nic není do vnitřních
záležitostí ČR. EU je totalita. Už Beneš
říkal: Hitlerové odcházejí, avšak snaha o
ovládnutí Evropy Německem zůstává.
Tusk bude trestat přirovnávání EU k
hitlerovskému Německu. Svět má na
vybranou mezi nezávislými státy a
univerzálním impériem. Zavedení eura
bude pro českou ekonomiku i suverenitu
katastrofa. Po Czexitu by se ČR mohla
stát ekonomickým tygrem. Česká koruna
je silnější než euro, jsme Češi, máme
platit korunou. Slabikář EU: Ema má
burku, Máma je táta, Gréta má pravdu,
Ahmed je tu doma.

10000

Volby a anti-demoblok:
Bartoš je anarchista, radikální antifašista
a feťák. Piráti podporují masivní migraci
a vyvlastňování bytů. Celý demoblok je
banda vykutálených parazitů a jde jim jen
o peníze. Rozkradli státní peníze a chtějí
více. Pokud vyhrají kandidáti STAN, je
nejvyšší čas na emigraci do Ruska. Voliči
SPOLU vulgárně o důchodcích – neúcta
a degenerace.

Přijetí AFG tlumočníků byla zásadní
chyba, za kterou zaplatíme. Afghánce
nepřijímat, nikdo je neprověřil, za jejich
rodiny nikdo neručí. Pokud nebude
Czexit, bude z nás jeden velký uprchlický
tábor. Piráti podporují migraci, chtějí
přijmout milion uprchlíků. Nechceme
čtvrtou islámskou říši. AČR by se měla
stáhnout ze všech misí a bránit vlastní
hranice. Je třeba hlídat a chránit svou
zem, dokud to jde – státní hranice musí
být chráněny! Evropské hodnoty už
dávno neexistují a islamizace Evropy je
neodvratná. Islám je kultura plná
otevřeného násilí a znásilňování žen.

COVID-19
Italové masivně stávkují proti zavedeným
proti-covidovým opatřením. Probíhá
biologická válka. Chtějí brutálně snížit
populaci a plánují brutální kontrolu nad
zbylými lidmi. Čím dříve přestaneme
poslouchat nesmyslná nařízení, tím dříve
bude po všem tečka. Záchvaty, třes,
křeče – nesnesitelné a přetrvávající
vedlejší účinky vakcín. SPD ve vládě by
mohla zastavit kovidistické choutky
(testy, roušky, zákazy), covid by zmizel.
Brutální zbití policisty za nenošení
roušky. Brutální zasahování proti anticovidovým demonstrantům. Znásilnění
injekcí je zločin – vakcíny jsou čisté jedy.
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Anti-NATO, anti-USA, anti-Západ
Použité narativy:
» Sýrie se snad jako jediná nepoddala fašizoidním
choutkám usáckých agresorů, požádala raději
o pomoc RF.
» Po rozpuštění Varšavské smlouvy se mělo rozpustit
i NATO – to si teď hledá jiné uplatnění v ilegálních
válkách.
» Je třeba zrušit oslavné Dny NATO = 72 let smrti,
bolesti, utrpení. Je to oslava fašistů.
» NATO dělá ze světa hřbitov.
» AČR nakupuje drahou západní techniku, i když by
český průmysl byl schopen zajistit ji sám a levněji.
» Je smutné, kolik prostředků musí Čína a Rusko
vynakládat na zabezpečení vlastní obrany z důvodu
agresivní politiky USA a NATO, na které se i my
aktivně podílíme.
» Každý úspěch nepřátel USA je skvělý.
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Suverenita ČR, vlastenectví, tradiční hodnoty
Použité narativy:
» Poslanec Volný se v PS nepral, záznamy nám
neukázaly pravdu.
» Odvolání Lipovské je jen dalším hřebíčkem do rakve
suverenity našeho státu a společně s kauzami
Vrbětice, Rosatom nebo Koněv důkazem úslužnosti
české vlády EU a Merkelové, Volný Blok a SPD jsou
v tomto naše jediná naděje.
» Jen volba SPD zamezí ničení naší suverenity.
» Demokracii vyhovují lidé, kteří nemají rozhled, ale jen
tituly z vysokých škol, Eurohujerům vadí, když se lidé
dívají za roh.
» Mladí Espéďáci: Vlastenectví není extremismus a na
hájení tradičních hodnot nevidíme nic špatného.
Budeme ctít a bojovat za naši kulturu, tradice
a rozhodně si nenecháme nikým přepisovat a měnit
naši bohatou historii.
» Nenechme umřít folklór a naše tradice.
» Každý stát by si měl chránit své hranice, naši předci
za nás bojovali, mělo by pro nás platit, že Česká
republika je vždy na prvním místě.
» Jak jsme se stali kolonií: Z jedné z nejvyspělejších
zemí Východu na nejzaostalejší zemi Západu.

 ￼
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Anti-Green Deal
Použité narativy:
» Green New Deal aneb zelené peklo – za pár let
nebudete jezdit na své milované motorce nebo ve
svém veteránu.
» Dejte červenou Green Dealu! Věnujte minutu,
zachraňte miliardy!
» TSS, SPD a Volný Blok proti Green Dealu.
» SPD: Již probíhající plan EU Zelený úděl (Green deal)
zlikviduje pěněženky českých obanů a ekonomiku ČR.
» Zahradníková: Green Deal je čiré šílenství.
» Jakmile bude přijat Green Deal, budou výpadky
elektřiny běžné, v Německu už na to trénují občany.

￼
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Globální spiknutí, Great Reset
Použité narativy:
» Fronty u čerpacích stanic v Británii jsou jen
začátkem procesu, který čeká všechny z nás.
Přechod na elektromobily má za cíl absolutní
kontrolu pohybu lidí, kteří se stanou otroky.
» Lidé v Melbourne jsou absolutně odstřižení od příjmů
a nemají co jíst.
» Proč se snaží globalisté vyměnit Evropany za
Afričany?
» Po celém světě se staví nové vyhlazovací tábory, ve
kterých budou i spalovny, mobilní spalovny atd. Na
zřizování táborů spolupracuje s vládami i FEMA
(americká federální agentur zřízená pro zvládání
krizí).
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Anti-EU, proti zavedení Eura
Použité narativy:
» Velká Británie se zbavila Covid pasů a občané jsou
svobodní, je to proto, že nejsou v EU.
» Do voleb nemá co promlouvat EU ani čeští
kolaboranti, kteří by za mrzké Euro zradili i vlastní
voliče.
» Hitlerové odcházejí, avšak snaha o ovládnutí Evropy
Německem zůstává.
» Pokud vyhraje Demoblok, zavede Euro – to znamená
omezení podílu na měnové politice, devalvace měny
a obrovské náklady, které s sebou nese zapojení do
Evropského Stabilizačního Mechanismu.
» Maďarsko vážně uvažuje o vystoupení z EU, neměli
bychom taky?
» Evropská komise vyžaduje pokutu pro Polsko, podle
ní je evropské právo nadřazeno tomu polskému.
» Po Czexitu by se ČR mohla stát ekonomickým
tygrem.
» Tusk: Přirovnávání EU k hitlerovskému Německu
nezůstanou nepotrestána.
» Svět má na vybranou – nezávislé státy, nebo
univerzální impérium.
» Česká koruna je silnější než Euro, Hamáčku, netlač
nás do přijetí Eura.
» Slabikář EU: Ema má burku, Máma je táta, Gréta má
pravdu, Ahmed je tu doma.
» Jsme Češi, máme českou korunu, ať si euro nechají.
» EU je totalita – cenzura internetu = nepřikrášlená
realita islamizované Evropy.
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Anti-demoblok
Použíté narativy:
» Bartoš = anarchista, antifašista.
» Pro Bendu: A co takhle po tlamě bys nechtěl ty jeden
falešný hajzle?
» Celý demoblok je banda vykutálených parazitů
a už to mnohokrát dokázali. Odhalili jsme dotační
království předsedy ODS.
» Jsme Hrozba – rozkradli jsme státní peníze, už nám
došly, takže nás zvolte znovu do PS.
» STAN – vládní tým snů – To už by bylo na emigraci
do Ruska.
» Voliči SPOLU se vulgárně vyjadřují o důchodcích –
neúcta a degenerace.
» Piráti: Vyvlastňování bytů v Německu nás může
inspirovat, patříme na západ.
» Eura se všichni bojí, pro přijetí jsou jen Piráti a STAN.
» Piráti = feťáci.
» Pirát Bartoš na demonstraci a s vlajkou Antify (v USA
je uznána za teroristickou organizaci a její členové
se podílejí na ničení kulturních památek, rabování
a útocích na policisty na celém světě).
» NEVOLITELNÉ!!!
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Anti-migrace
Použíté narativy:
» Proč bychom měli poskytovat azyl někomu, kdo nám
to oplatí kudlou do zad?
» AČR by se měla stáhnout ze všech misí a bránit naše
hranice.
» Afghánce nemáme přijímat, za jejich rodiny nikdo
neručí.
» Měli bychom vystoupit z EU, než z naší země udělají
uprchlický tábor.
» Přijměme milion uprchlíků – Piráti podporují migraci,
vše ostatní jsou jen lži!
» Hlídejme a chraňme svou zem, dokud to jde – státní
hranice musí být chráněny!
» Nechci islámskou 4. říši – Czexit!
» Islám: Cizince usekli hlavu, protože se nenechala
znásilnit.
» Prý patříme na západ, tak to lituji naše vnuky –
Evropské hodnoty už dávno neexistují.
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Covid-19
Použité narativy:
» Italové se bouří, masivně stávkují proti zavedeným
proti-covidovým opatřením. Pokud se jim to podaří,
mají šanci, můžeme zničit zkorumpovaný politický
systém všude s jejich příkladem.
» Probíhá biologická válka. Chtějí brutálně snížit
populaci a plánují brutální kontrolu nad zbylými
lidmi. Čím dříve přestaneme poslouchat nesmyslná
nařízení, tím dříve bude po všem tečka.
» Záchvaty, třes, křeče – dívka sdílí svůj příběh po
aplikaci Pfizeru.
» SPD ve vládě by mohla zastavit kovidistické choutky
(testy, roušky, zákazy), covid by zmizel.
» Očkování způsobuje nesnesitelné vedlejší účinky.
» Brutální zbití policisty za nenošení roušky. Brutální
zasahování proti anti-covidovým demonstrantům.
» Znásilnění injekcí je zločin – vakcíny jsou čisté jedy.

27

28

