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Shrnutí obsahu

Cílem tohoto informačního měsíčníku je pravidelně po-
pisovat dezinformační aktivity a informační vlivové ope-
race v českém informačním prostoru, zejména ty které 
mají za úkol podporovat zájmy Ruské federace (RF), ale 
i Číny (ČLR). Zpracovatelé se snaží odfiltrovat aktivity, 
které vypadají obdobně, ale jejichž cílem je podpora čistě 
vnitrostátních politických nebo ekonomických zájmů. Je 
to možné do určité míry, protože všechny vlivové opera-
ce využívají obdobné „citlivé body“ v české společnosti 
(uprchlíci, xenofobie, rasismus, antisemitismus, sudetští 
Němci, obavy z globalizace, nedůvěra k elitám a EU, do-
mnělá mediální manipulace ze strany elit, konspirační teo- 
rie aj.). Pokud jsou aktivity v informačním prostoru pro-
vázány s aktivitami ve fyzickém prostoru, jsou zmíněny 
i tyto.

Materiál je připravován hnutím Českých elfů a tyto pře-
hledy můžete získat také na www.cesti-elfove.cz.

Dezinformační obsah byl v on line prostoru šířen těmi-
to kanály: 1) řetězové e-maily, 2) weby, 3) sociální sítě. 
U webů sledujeme přehledovou formou, s pomocí séman-
tické analýzy, všechen obsah internetových medií a po-
drobněji monitorujeme weby, které patří k nejčastějším 
šiřitelům dezinformačního obsahu a informačních vlivo-
vých aktivit.

Tyto kanály byly Českými elfy monitorovány kvantitativ-
ně (za použití IT analýzy a umělé inteligence) a kvalitativ-
ně (sběr a analýza elfími pracovníky).

Postupně připravujeme ke zveřejnění podrobnější popisy 
všech kanálů. Nově přidáváme podrobnější popis vybra-
ných FCB skupin a vybraných webů, které patří k nejčas-
tějším šiřitelům informačních vlivových aktivit, shrnutí je 
v těle tohoto přehledu, více podrobností v příloze.

http://www.cesti-elfove.cz
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Nejdůležitější témata a zjištění

Témata v říjnu

Migrace: hrozba, organizovaná invaze, přibývá rasismus 
a xenofobie, je zdůrazněna neslučitelnost migrantů s ev-
ropskou kulturou, hoaxy o tajném vyzbrojování migrantů, 
výzvy k obraně země „se zbraní v ruce“.

Úpadek Západu: rozklad EU (byrokracie, útlak ze strany 
„Bruselu“, Německa a Francie, EU neschopná řešit problé-
my migrace) a očekávaný rozpad NATO. Agresivní USA, 
které jsou současně neschopné („ponížení v Syrii“). Západ 
ČR v minulosti zradil.

Rusko: silné, dokonalé zbraně a schopní vojáci (Specnaz), 
mírumilovné (krásná bílá a modrooká děvčata), válka 
s ním by byla „strašlivá“, obránce „tradičních hodnot“. 
Rusko (SSSR) vyhrálo samo 2. sv. válku a pozitivně půso-
bí ve světě (Afrika, Sýrie…). Doznívají protesty týkající 
se záměru na odstranění sochy Koněva v Praze 6 a obje-
vují se protesty ohledně údajného odstraňování pomníků 
rudoarmějců v ČR.

Domácí politika: Milion chvilek podvrací demokracii 
a hnutí je organizováno ze zahraničí, Z. Bakalou, ka-
tolickou církví a na Letnou chodí demonstrovat sprostí 
lidé. Sociální problémy zejména seniorů, Romové „od-
mítají pracovat“, nostalgie po komunismu. Útoky na ve-
řejnoprávní media, zejména ČT a jejich redaktory. Útoky 
na elity (využita smrt K. Gotta) a neziskové organizace, 
především Člověka v tísni.

Klima: útoky na aktivisty, kritika jejich životního stylu, 
konspirační teorie o tom, kdo organizuje aktivity.

Ukrajina: „fašistický režim“ (Banderovci), řada konspi-
račních teorií a hoaxů (např. řídí ji Židé a Mossad).

Trendy v šíření

 » Základní trendy zůstávají stejné, jsou vzájemně 
propojené jednotlivé komunikační kanály, které od 
sebe přebírají jak témata a cílové osoby a subjekty 
(na něž útočí nebo které podporují) tak i přímo texty, 
tyto kanály jsou: dezinformační weby, sociální sítě, 
systém řetězových e-mailů. Témata jsou sdílena napříč 
kanály i uvnitř kanálů. Uživatel jednoho kanálu je 
tak utvrzován v šířené propagandě nebo dezinformaci 
i z jiných zdrojů.

 » Největší množství dezinformací a propagandy 
šíří několik málo dezinformačních webů, ale 
celkově je takovýchto webů značné množství 
a propaganda a dezinformace jsou sdíleny i na blozích 
mainstreamových medií, což je sílící trend.
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Monitoring tisku

Monitoring tisku zahrnuje všechna v českém jazyce pro-
vozovaná online media kromě diskusí a blogů. Monito-
ring je prováděn s pomocí IT analýzy významu a jazyku 
článku, což umožní hrubý odhad množství vlivových ope-
rací a identifikaci nejaktivnějších šiřitelů tohoto obsahu. 
Kromě 23 podrobných kategorií popisujících propagandu 
a vlivové operace (na základě smyslu článku a použitého 
jazyka) se zaměřujeme také na 4 hlavní narativy používa-
né Ruskou federací v jejich informačních vlivových ak-
tivitách (Proti EU, Proti NATO, Proti USA a Proruský). 
Není možné říci, že každý takto identifikovaný článek byl 
přímo vytvořen pracovníkem nebo naverbovaným spolu-
pracovníkem RF, lze ale říci, že takovýto článek odpovídá 
narativům, které RF šíří.

Nejvýkonnější dlouhodobé zdroje těchto informačních 
operací identifikované touto analýzou sledujeme i „ručně“ 
s pomocí elfích pracovníků. Souhrn jimi šířeného obsahu 
je v této kapitole, podrobnější informace najdete v příloze.

Kategorie propagandy

Úpadek EU a Evropy, Hrozící fašismus, Kritika Německa, 
LGBT, Kritika liberalismu, Kritika Merkel, kritika NATO, 
Podpora Putina, Oslava Ruska a podpora jeho vidění světa, 
Tendenční články (podpora ruského vidění světa) týkající 
se bezpečnosti, Proruské články týkající se Sýrie, Turecka 
a Venezuely, Články zaměřené proti Ukrajině, Články kri-
tizující USA, Články hrozící válkou a další.

Narativy

Proti NATO: jde o tendenční obsah zaměřený proti NATO 
(zejména jako agresivního uskupení, jehož cílem je zniče-
ní Ruska).

Protievropský: podporuje protievropské nálady nemalé 
části české veřejnosti (ztráta suverenity ČR, diktát Ně-
mecka, vnucování přijetí migrantů, nesmyslné výmysly 
bruselské byrokracie, dekadentní organizace soustředící 
se na práva gayů atp.)

Ruská propaganda a dezinformace v českých on line mediích v říjnu 2019 se zaměřením na šířené narativy celkově (počty článků, 
v nichž byl použit uvedený narativ, v jednom článku může být použito více narativů).



Pravidelný přehled  
české dezinformační scény říjen 2019

4

Protiamerický: líčení našeho hlavního spojence a garan-
ta bezpečnosti coby imperialistické mocnosti nepřátelské 
nejen vůči Rusku, ale i vůči skutečným životním zájmům 
ČR.

Proruský: podporuje vidění světa současného ruského ve-
dení (Rusko je obětí a nezbývá mu jako hrdé velmoci nic 
než se bránit, Rusko jako poslední bašta ochrany konzer-
vativních a křesťanských hodnot, jako protipól dekadence 
Západu atp.) a glorifikuje prezidenta Putina coby osvíce-
ného silného vůdce.

Kvantitativní souhrn

Přehled za říjen 2019:

 » v říjnu 2019 bylo zpracováno v našem systému 
128 615 článků v českém jazyce

 » do alespoň jedné z 23 podrobných kategorií 
zaměřených na propagandu a vlivové operace bylo 
zařazeno IT analýzou podle jejich významu a jazyka 
418 článků

 » alespoň jeden ze 4 vybraných narativů (Proti EU, Proti 
NATO, Proti USA a Proruský) zazněl ve 111 článcích

Příklady článků podle hlavních narativů  
s anotacemi obsahu:

Proti EU
Titulek: Merkelová tvrdila, že německý multikulturalis-
mus selhal. Že by dcera A. Hitlera tuhle skutečnost nevě-
děla dopředu? No hloupá je na to dost
https://tadesco.cz/merkelova-tvrdi-ze-nemecky-multikul-
turalismus-selhal-ze-by-dcera-a-hitlera-tuhle-skutecnost-
nevedela-dopredu-no-hloupa-je-na-to-dost/

Ruská propaganda a dezinformace v českých on line mediích v říjnu 2019 se zaměřením na šířené narativy po dnech.

https://tadesco.cz/merkelova-tvrdi-ze-nemecky-multikulturalismus-selhal-ze-by-dcera-a-hitlera-tuhle-skutecnost-nevedela-dopredu-no-hloupa-je-na-to-dost/
https://tadesco.cz/merkelova-tvrdi-ze-nemecky-multikulturalismus-selhal-ze-by-dcera-a-hitlera-tuhle-skutecnost-nevedela-dopredu-no-hloupa-je-na-to-dost/
https://tadesco.cz/merkelova-tvrdi-ze-nemecky-multikulturalismus-selhal-ze-by-dcera-a-hitlera-tuhle-skutecnost-nevedela-dopredu-no-hloupa-je-na-to-dost/
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Proti NATO
Titulek: Zatímco svět sleduje Sýrii, NATO se připravuje 
na válku v Evropě, píší média
https://ac24.cz/-/zatimco-svet-sleduje-syrii-nato-se-pri-
pravuje-na-valku-v-evrope-pisi-media
K tak pěknému materiálu lze snad jen dodat: „Vzhůru do 
války s Ruskem, milé NATO!“

Proruský narativ
Titulek: Jste připraveni zemřít?
http://www.novarepublika.cz/2019/10/jste-pripraveni-ze-
mrit.html
Darebáci z CIA mohou bez velkých problémů popíchnout 
některého z ukrajinských nacistů, či gruzínských bláznů, či 
z podplacených rumunských vazalů k vyrobení  incidentu, 
který se poté připíše Rusku – a to zase pochopitelně v zá-
jmu zvýšeného západního strachu z Rusů, který pak nakrmí 
rozpočet onoho nám už známého komplexu.

Ukázka článku jedné z 23 podrobných kategorií zamě-
řených na propagandu a vlivové operace Manipulativ-
ně o bezpečnosti
Titulek: Šílený svět a nemocná společnost
https://pravyprostor.cz/sileny-svet-a-nemocna-spolecnost/
„Šílený svět. Vložky nejsou jen pro ženy. Paní Zuzana Ma-
jerová  interpelovala  pana  Hamáčka.  Epidemie  znásilně-
ní v Německu, migranti se u soudu smějí a pan Hamáček 
chce hlavně blaho cizinců? Zakáže  se už  i  tleskat? Lidé 
tvrdí,  že  jsou  zvířata. Panenky  jen černé a  v muzeích  je 
moc vycpaných samců. Dávat děti pedofilům?“

Media nejčastěji šířící proruskou 
propagandu

Média šířící proruskou propagandu

V říjnu byly nejaktivnější tyto dezinformační weby, řazeno 
dle četnosti dezinfa:

Novarepublika, Vlasteneckenoviny, Pravyprostor, Sput-
niknews, Protiproud, Svobodnenoviny, Prvnízpravy.

Další: Parlamentnilisty, Aeronet, Zvedavec, Ousidermedia, 
Ceskoaktualne, Tydenikobcanskepravo.

Dlouhodobě sledujeme tyto weby, které se ve výsledcích 

IT analýzy objevují nejčastěji:

Aeronet, Parlamentní listy, Sputniknews, Novarepublika, 
Protiproud

Kvalitativní souhrn

Zde najdete souhrn popisující aktivity těchto serverů, po-
drobnější informace naleznete v příloze.

Aeronet, Parlamentní listy, Sputniknews, Novarepublika, 
Protiproud

V říjnu dominovala na uvedených serverech  
tato témata

Objevovala se témata spjatá s úmrtím Karla Gotta, kdy 
byly kritizovány elity, „pražská kavárna“ a vybrané osob-
nosti (P. Halík)

Byly připomínány ruské historické vojenské úspěchy 
(2. sv. válka), osvobozování Československa a byly zmi-
ňovány současné ruské vojenské technologie jako převrat-
ně. Je zmíněn plán na společnou PVO Ruska a Číny.

Byla chválena ruská politika v Africe a v Sýrii a stažení 
USA bylo popisováno jako „ponížení USA“ a jeho půso-
bení v Sýrii jako negativní. Je zpochybňováno zabití Abů 
Bakra al Bagdádího. Pokračuje téma „obrany pomníků ru-
doarmějců v ČR“.

Vedle podpory politiky D. Trumpa a útoků na Demokra-
tickou stranu USA se objevují tvrzení o hrozící občanské 
válce v USA.

Sílí témata klimatických změn, která jsou používána k úto-
kům na aktivisty (Extinction Rebellion, Greta Thurnberg) 
a vyostřování diskuse v rámci tohoto tématu.

Pokračují útoky na veřejnoprávní media, zejména na ČT, 
jsou návrhy na jejich zestátnění. Objevují se obvinění 
z neefektivního nebo dokonce nezákonného využívání 
prostředků ČT. Pokračují útoky na veřejnoprávní media, 
která „neinformují objektivně o Rusku“.

Pokračuje téma migrace a uprchlíků, které je dáváno do 

https://ac24.cz/-/zatimco-svet-sleduje-syrii-nato-se-pripravuje-na-valku-v-evrope-pisi-media
https://ac24.cz/-/zatimco-svet-sleduje-syrii-nato-se-pripravuje-na-valku-v-evrope-pisi-media
http://www.novarepublika.cz/2019/10/jste-pripraveni-zemrit.html
http://www.novarepublika.cz/2019/10/jste-pripraveni-zemrit.html
https://pravyprostor.cz/sileny-svet-a-nemocna-spolecnost/
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souvislosti s hrozbami Turecka na propuštění Syřanů 
v uprchlických táborech, toto téma je v souvislosti s té-
matem upadajícího vlivu a síly NATO a je předpovídáno 
rozpadnutí NATO. Dále se objevují obvinění EU z nového, 
maskovaného, zavádění povinného příjmu uprchlíků. Ob-
jevují se lživé informace o katastrofální situaci ve Švédsku.

Je využíváno téma zbraní a diskusí o zákazu olověných 
střel ke kritice EU a k prezentaci EU jako slabé, neschop-
né a byrokraticky dusící státy. Dále je EU obviňována z in-
doktrinace dětí (v oblasti kultury, sexuální výchovy atp.). 
Západ (myšleno západní Evropa) je obviňován ze zrád-
ného chování, je připomínána Mnichovská dohoda a na-
cismus.

Zůstává téma menšin, na něž se útočí (Židé, LGBT, čer-
noši a další) a téma nebezpečí islámu a muslimů, které 
je v souvislosti s tématem „dekadentního“ a zhrouceného 
Západu. Antisemitismus je spojen i s tématem války na 
Ukrajině, kde je spekulováno o „židovském a sionistic-
kém spiknutí s podporou Mossadu“.

Je útočeno na české zpravodajské služby (BIS) v souvis-
losti s rozbitím sítě ruských operativců v ČR.

Osoby a subjekty, na něž bylo útočeno

ČR, ČRo, G. Thunberg, G. Soros, USA, EU, NATO, 
Ukrajina, G. Soros, V. Havel, papež František, 
Piráti, neziskové organizace, primátor Z. Hřib, BIS, 
plk. M. Koudelka, J. Hřebejk, J. Kmenta, N. Friedrichová, 
doc. M. Stehlík (nabídl T. Okamorovi doučování z historie), 
V. Zelenský (prezident Ukrajiny), Milion chvilek, J. Janda 
(Evropské hodnoty), Š. Pánek (Člověk v tísni), Z. Bakala, 
J. Fišer, T. Halík, státní zastupitelství ČR, Ústavní soud, 
Zelení v Evropském parlamentu

Osoby a subjekty, které byly podporovány

Rusko, Čína, T. Okamura, V. Klaus ml., V. Orbán, V. Putin, 
P. Žantovský, X. Veselý, M. Zeman, J. Ovčáček, Trikolora, 
D. Trump, V. Klaus, J. Assange, Národní domobrana.
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Monitoring řetězových e-mailů

Vzhledem k metodice sběru řetězových e-mailů, které zís-
káváme zejména od informátorů a od veřejnosti (sběrný 
e-mail: posli.retezak@seznam.cz) je nutné uvést, že syste-
maticky nemapujeme celou síť řetězových e-mailů, ani její 
převážnou část. Přes tato omezení se domníváme, že pokrý-
váme všechna nebo drtivou většinu témat komunikovaných 
tímto kanálem, protože témata komunikovaná řetězovými 

e-maily sledujeme i na dezinformačních webech, z nichž 
jsou často přebírány texty řetězových e-mailů nebo kde 
tyto texty končí. Dále rozšiřujeme síť informátorů tak, aby 
byla ČR geograficky rovnoměrně pokryta. Jakmile dojde 
k rovnoměrnému a statisticky ještě relevantnějšímu pokrytí 
bude možné např. jednoznačně říct, zda jsou v jednotlivých 
regionech dominantní specifická témata nebo ne.

Graf sítě řetězových e-mailů k 24. 11. 2019

mailto:posli.retezak@seznam.cz
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Některé odpovědi zpracované elfími pracovníky na vybra-
né e-maily lze nalézt na: https://manipulatori.cz/lexikon/
hoax/ Jsou vystaveny v sekci Hoaxy a řetězové maily, 
uvozeny v titulku „řetězový mail“. Dále je přebírají me-
dia i zájemci z řad veřejnosti, zejména ti, co nám posílají 
řetězové e-maily.

Za říjen jsme zachytili 115 řetězových e-mailů.

V topologii monitorované sítě jsme nezaznamenali změnu. 
Podle grafu je vidět, že se skládá z jednotlivých soustav 
(mailingových skupin), kdy středem je aktivní rozesílač, 
který pravidelně obesílá více méně pasivní příjemce, přes-
tože v některých skupinách dochází relativně často i k pře-
posílání mezi příjemci.

Zatímco v minulosti tyty skupiny nesloužily primárně 
k rozesílání dezinformací, nyní tento obsah u některých 
aktivních rozesílačů převládá a prakticky v každé sku-
pině je tento obsah přítomen. Skupiny spolu komunikují 
zejména prostřednictvím aktivních rozesílačů, ale dochází 
i k přeposílání mezi příjemci z jednotlivých soustav.

Texty řetězových e-mailů jsou často přebírány z dezin-
formačních webů nebo jsou naopak na těchto webech 
následně publikovány.

V říjnu velmi často šlo o tyto dezinformační weby:

Jako zdroje dominovaly

 » Aeronet, Rukojmi, Zvedavec, Narodnisjednoceni, 
Vlasteneckenoviny, Skrytapravda, Novarepublika

 » Dále se často objevovaly tyto weby a blogy: 
Vidlakovapravda, Hoppner, Severoceskapravda, 
Parlamentni listy, Svobodny-svet, Hlavnespravy, 
Infovojna, Halonoviny

 » Dále se mezi zdroji řetězových e-mailů objevují 
tyto dezinformační weby zmíněné v kapitole Media 
nejčastěji šířící proruskou propagandu: 
Aeronet, Novarepublika, Parlamentnilisty, 
Vlasteneckenoviny, Zvedavec

Témata řetězových e-mailů v říjnu

Obecná zjištění:

Řetězové e-maily si drží jako jedno z hlavních témat téma 
migrantů a nebezpečí islámu zdůrazňované hrozbou „pře-
číslení muslimy v Evropě a v Česku“. K tomu se v čím 
dále větší míře připojuje antisemitismus. Zůstávají útoky 
na neziskové organizace, zejména na Člověk v tísni. Zů-
stávají útoky na Západ (EU, USA), přibývají útoky na 
mladé lidi („staří dělají vše za ně) a útoky na klimatické 
aktivisty. Zůstává akcent na sociální hodnoty a nostalgie 
po minulém režimu. Upozorňuje se na korupci (několik 
zevně vymyšlených příkladů neexistujcích podniků), zů-
stává podpora A. Babiše. Drží se kritika České televize 
jako zdroje „neobjektivního zpravodajství“, které neinfor-
muje o výše uvedených problémech.

V říjnu dominovala v zachycených řetězových e-mai-
lech témata:

V říjnu zcela dominovala témata spjatá s uprchlíky, mig-
ranty a islámem. Tito lidé jsou líčeni jako méněcenní (líní, 
nevzdělaní a nevzdělatelní), agresivní a neslučitelní s ev-
ropskou kulturou. Objevují se hoaxy o jejich vyzbrojování 
a o tom, že jde o řízenou invazi. Jsou dáváni do kontextu 
s ohrožením sociálních jistot (například pro seniory). Ob-
jevují se výzvy k násilí na uprchlících a migrantech. Toto 
téma je spjato s odporem k EU a Západu. Objevil se hoax, 
že Brno zavedlo na úřadech arabštinu a hoax o povinnos-
ti ubytovat migranty, pokud máte prázdný byt. Obvině-
ní neziskových organizací, že na migrantech vydělávají 

„ohromné peníze“. Opakuje se hoax o úmyslně způso-
beném požáru Notre Dam (muslimy). Téma bývá spjato 
s úpadkem EU, která je neschopná problém migrace řešit 
a současně ČR nutí řešení.

Další téma je srovnávání s minulým režimem, které dopa-
dá ve prospěch komunismu (je poukazováno na sociální 
jistoty, současný „úpadek školství“). Objevují se útoky na 
V. Havla a jeho rodinu („nemravný život, kolaboranti, pro-
minenti, homosexuálové, spolupracovníci StB…“).

Další témata

Doznívá téma K. Gotta, které se využívá k útoku na elity.

https://manipulatori.cz/lexikon/hoax/
https://manipulatori.cz/lexikon/hoax/
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Téma klimatických změn a aktivit spjatých s nimi – ak-
tivisté, mladí, jsou kritizováni za svůj životní styl.

Kritika EU, hoax že chce zrušit národní armády, zrušit hra-
nice a vytvořit superstát a ČT to tají. EU je dále spojová-
na s dominantním tématem migrantů a muslimů – hoaxy 
o přečíslení Angličanů ve vlastní zemi aktivními muslimy, 
což má být důvod odchodu z EU. Zachytili jsme hoaxy, že 
EU zakazuje tradiční české výrobky (Sedlčanský sýr).

 » Obhajoba Ruska (respektive SSSR) a zdůrazňování 
jeho role v 2.sv válce („šlo především o vítězství 
SSSR). Stížnosti na „strašení Ruskem“. Připomínky 
velkých bojů na území ČSR během 2. sv. války (Dukla) 
a role SSSR a komunistů. Útoky na Německo (opakuje 
se jeho role v 2.sv. válce a snaha vyhubit Slovany) 
a šířeji Západ. 

Objevují se opět útoky na Romy („nepracují, zneužívají 
sociální dávky“).

 » Útoky na Milion chvilek a demonstrace na Letné 
(„demonstrují sprostí lidé jako R. Banga“, podporuje je 
Z. Bakala, Landsmanschaft, katolická církev).

 » Útoky na ČT, která „nemístně“ podporuje opozici, 
požadavek odebrání koncesionářských poplatků. 
Obžaloba, že je ČT protiruská.

 » Podpora „tradičních hodnot“, spjato s podporou 
M. Kotleby, ale i s útoky na vybrané strany (Piráti), 
kdy se poukazuje na „výstřední zjev“ mladých politiků 
(piercing, tetování, dredy).

 » Útoky na inkluze, úpadek školství, objevuje se zmínka 
o norské Barnevernetu a únosech českých dětí, útoky 
a neziskové organizace, především Člověk v tísni 
(„vydělávají velké peníze“).

Cíle útoků řetězových e-mailů

Napadané instituce, státy:

Německo, EU, USA, Piráti, TOP09, ODS, Milion chvilek, 
Člověk v tísni, obecně neziskové organizace

Napadané osoby:

I. Bartoš, K. Schwarzenberg, R. Banga, A. Merkel, 
G. Thunberg, V. Havel, T. Halík, A. Mitrofanov, G. Soros, 
Z. Svěrák, M. Minář

Podporované osoby:

V. Putin, M. Kotleba, A. Babiš

Podporované státy a instituce:

Rusko, Čína, KSČ
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Sociální sítě

Na sociálních sítích, v ČR se jedná především o Facebook, 
v daleko menší míře o Twitter, působí řada organizovaných 
skupin a jednotlivců, kteří šíří dezinformační obsah a pro-
pagandu cílenou na členství ČR v západních strukturách 
(EU, NATO). Dále tyto subjekty podporují politiku Ruska 
a organizují informační útoky na vybrané instituce a jednot-
livce v kyberprostoru. Útoky spočívají především v šíření 
dezinformací (jsou velmi často sdíleny články z dezinfor-
mačních serverů, které monitorujeme), ale i cíleného zastra-
šování a cíleného nahlašování stránek s požadavkem jejich 
blokace. Útočníci jsou schopni působit cíleně i plošně.

Zpravidla agresivně využívají citlivých bodů ve spo-
lečnosti (obavy z migrace a islámu, obavy z politického 
vývoje, využívají historických reminiscencí důležitých 
především pro seniory, jako jsou témata sudetských Něm-
ců, nacismu, nově přibylo téma klimatických změn, atp.) 
a organizují akce jak v kyberprostoru tak ve fyzickém pro-
storu, kde jde o lobbying ať u vybraných klíčových osob 
nebo politických stran, organizaci demonstrací, pochodů, 
shromáždění.

Stále častěji jsou sdíleny posty ze Slovenska.

Podrobnější monitoring některých sledovaných skupin na-
leznete v příloze.

Témata za říjen

Oslavné popisy ruských zbraní a jednotek (Specnaz), úto-
ky na Ukrajinu (používání označení Ukrajinců jako Ban-
derovci), kritika Vlasovců (ROA) a plánu na postavení 
pomníku v Řeporyjích, podpora politiky V. Putina, popi-
sování NATO jako útočné a agresivní organizace, popisy 

„strašného konce“ v případě války s Ruskem

Opakují se témata spjatá s migrací, která je prezentována zá-
sadně jako (bezprostřední) ohrožení bezpečnosti a migranti 
jako agresivní a líní lidé, jejichž cílem jsou české a evropské 
sociální dávky. Lživé případy násilí v Německu a Švédsku. 
S tímto tématem je spjaté české téma „syrských sirotků“, 
také prezentovaných jako riziko, dále se objevuje podpo-
ra domobran a (německých) neonacistů „připravených se 
zbraní hájit svoji zemi“. Útoky na neziskové organizace 

pracující s migranty a na poslance EP, kteří údajně podporu-
jí přijímání migrantů (líčeni jako „vlastizrádci“). S migranty 
jsou spjaté útoky na islám, který je líčen jako náboženství 
automaticky potlačující svobody a ženy.

Doznívá oslava Karla Gotta spjatá s kritikou elit. V. Havel 
je líčen jako alkoholik a morálně závadová osoba (kolabo-
rant, prominent). Oslava minulého režimu (sociální jistoty, 
kvalitnější potraviny).

Šíří se lživé zprávy o Milionu chvilek (zaplacení demon-
stranti).

Kritika podpory Tibetu a vypovězení smlouvy Prahy s Čínou.

Kritika a různá obvinění klimatického hnutí (nástroj propagan-
dy Západu, negativní popis psychického stavu G. Thunberg).

Kritika Turecka a jeho tažení proti Kurdům.

Útoky na Českou televizi („neobjektivní zpravodajství“ – 
to je spjato s výše uvedenými tématy o nichž ČT nereferu-
je podle představ autorů).

Útoky na neziskové organizace obecně („okrádají stát“).

Oslava „tradičních hodnot“.

Doznívá odpor k přemístění sochy maršála Koněva na 
Praze 6.

Napadané osoby a subjekty (říjen)

A. Merkel, Milion chvilek, Z. Hřib (primátor Prahy), 
G. Thunberg, Německo, Francie, EU, USA, ČT, Zuzana 
Čaputová, Václav Havel, Emmanuel Macron, TOP 09, Pi-
ráti, ODS, neziskové organizace, P. Novotný (starosta Ře-
poryjí), M. Minář, P. Procházková (ta až v listopadu).

Podporované osoby a subjekty (říjen)

Rusko, Čína, M. Zeman, V. Putin, T. Okamura, J. Ovčáček, 
SPD, J. Černohorský, M. Salvini, Specnaz (ruské speciální 
síly), V. Klaus, ml.
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Trollové – vybrané skupiny a osoby pro tento měsíc

Troll – Šampion měsíce

Troll zde už není přesné označení. Původní označení „in-
ternetový troll“ znamenalo subjekt (mohla to být fyzická 
osoba nebo profil na sociálních sítích, případně diskusní 
nick spravovaný skupinou osob), který narušuje, většinou 
nesmyslnými, příspěvky diskusi na sociálních sítích nebo 
diskusích fórech. Zde se jedná spíše o subjekty, které ak-
tivně podporují informační vlivové operace (zejména RF) 
a to nejrůznějšími způsoby, které mohou zahrnovat i fun-
gování klasického internetového trolla.

Report Lubomír Čáslava alias Jean Leroux

1. KDO:

Lubomír Čáslava alias Jean Leroux

Civilní zaměstnanec ministerstva obrany, pracující 
v Agentuře bezpečnosti informací, známý díky svému 
nesnášenlivému postoji vůči NATO a naopak jasným ná-
zorovým příklonem k Ruské federaci. Současně má udě-
lenou bezpečnostní prověrku pro zacházení s utajovanými 
skutečnostmi pro stupeň Tajné. Jeho aktivity na sociálních 
sítích byly již několikrát předmětem zájmu médií:

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/zamestnanec-mi-
nisterstva-obrany-facebook-havloidi_1803261130_rez

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/na-obrane-fandi-kre-
mlu-vic-lidi-nejen-strazce-bezpecnosti-po/r~3f17ef-
2638c111e8b8310cc47ab5f122/

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/nato-je-agresivni-
-pakt-a-rusove-zabranili-puci-v-cssr-tvrdi/r~9d0a40a-
6305711e89509ac1f6b220ee8/

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/slechtova-zada-vy-
svetleni-proc-armadni-pocitace-chrani-kriti/r~963d519e-
30d611e8ac3d0cc47ab5f122/

Tato odhalení zřejmě vedla k tomu, že jeho osobní profil pod 
skutečným jménem je již nedostupný a místo něj má alterna-
tivní profil Jean Leroux: www.facebook.com/JeanLerouxxx

Že jde o stejnou osobu, není pochyb. Jeho profil 
obsahuje mimo jiné rodinné příslušníky, kteří odpovídají 
skutečnému Čáslavovi.

Osobní údaje:

Narozen: 18. 01. 1970

Bydliště: dříve Praha, aktuálně Březenec. Na druhé adrese 
vlastní spolu s manželkou rodinný dům, na který dostali 
stavební povolení v roce 2013, splácí hypotéku.

Čáslava jako státní zaměstnanec nefiguruje v obchodním 
ani živnostenském rejstříku.

2. KDE:

Primárně působí na FB: www.facebook.com/JeanLerouxxx

Zejména potom ve skupině Českoslovenští vojáci v záloze: 
https://www.facebook.com/%C4%8Ceskosloven%C5% 
A1t%C3%AD-voj%C3%A1ci-v-z%C3%A1loze-14576- 
39797894030/

Kromě toho je však nesmírně aktivní všude možně po 
internetu. Pod svým jménem často vystupuje v diskusích 
pod články, píše recenze atd.

Např.:

„Lubomír Čáslava

Rusko by se proti podobným sračkám mělo už konečně 
začít bránit. Média ovládají zdegenerovaní idioti a zrádci. 
Havloidní špína nejhlubšího kalibru. Sebranka k pozvra-
cení v čele s celou TOP09, různými obludkami typu Pes-
zynski a pod.“

V diskusi na Aeronetu: https://aeronet.cz/news/skandalni-
mi-vyroky-v-poradu-strepiny-na-tv-nova-se-bude-zaby-
vat-ruske-ministerstvo-zahranici-podnet-podala-redakce-

-ae-news/

Zejména v poslední době a v naší zemi zejména v těchto 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/zamestnanec-ministerstva-obrany-facebook-havloidi_1803261130_rez
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/zamestnanec-ministerstva-obrany-facebook-havloidi_1803261130_rez
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/na-obrane-fandi-kremlu-vic-lidi-nejen-strazce-bezpecnosti-po/r~3f17ef2638c111e8b8310cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/na-obrane-fandi-kremlu-vic-lidi-nejen-strazce-bezpecnosti-po/r~3f17ef2638c111e8b8310cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/na-obrane-fandi-kremlu-vic-lidi-nejen-strazce-bezpecnosti-po/r~3f17ef2638c111e8b8310cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/nato-je-agresivni-pakt-a-rusove-zabranili-puci-v-cssr-tvrdi/r~9d0a40a6305711e89509ac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/nato-je-agresivni-pakt-a-rusove-zabranili-puci-v-cssr-tvrdi/r~9d0a40a6305711e89509ac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/nato-je-agresivni-pakt-a-rusove-zabranili-puci-v-cssr-tvrdi/r~9d0a40a6305711e89509ac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/slechtova-zada-vysvetleni-proc-armadni-pocitace-chrani-kriti/r~963d519e30d611e8ac3d0cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/slechtova-zada-vysvetleni-proc-armadni-pocitace-chrani-kriti/r~963d519e30d611e8ac3d0cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/slechtova-zada-vysvetleni-proc-armadni-pocitace-chrani-kriti/r~963d519e30d611e8ac3d0cc47ab5f122/
https://www.facebook.com/Českoslovenští-vojáci-v-záloze-1457639797894030/
https://www.facebook.com/Českoslovenští-vojáci-v-záloze-1457639797894030/
https://www.facebook.com/Českoslovenští-vojáci-v-záloze-1457639797894030/
https://aeronet.cz/news/skandalnimi-vyroky-v-poradu-strepiny-na-tv-nova-se-bude-zabyvat-ruske-ministerstvo-zahranici-podnet-podala-redakce-ae-news/
https://aeronet.cz/news/skandalnimi-vyroky-v-poradu-strepiny-na-tv-nova-se-bude-zabyvat-ruske-ministerstvo-zahranici-podnet-podala-redakce-ae-news/
https://aeronet.cz/news/skandalnimi-vyroky-v-poradu-strepiny-na-tv-nova-se-bude-zabyvat-ruske-ministerstvo-zahranici-podnet-podala-redakce-ae-news/
https://aeronet.cz/news/skandalnimi-vyroky-v-poradu-strepiny-na-tv-nova-se-bude-zabyvat-ruske-ministerstvo-zahranici-podnet-podala-redakce-ae-news/
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dnech se stále více ukazuje pokrytectví a faleš součas-
ného systému. Smrt dvou vůdců a symbolů, v dokonalé 
synchronizaci, nastavuje lidem zrcadlo. Někteří se do něj 
zatím nedokáží podívat ale dlouho jim to nevydrží. Uka-
zuje se v plné nahotě že slova pravda a láska si patentovali 
nenávistní lháři a vrazi. Svět se změní. Jsem si tím jist. 
Vzdávám se své virtuální identity a přeji všem lidem nale-
zení té skutečné pravdy a lásky uvnitř sebe. Krásné svátky. 
Lubomír Čáslava

Z diskuse na serveru zvedavec, příspěvek z roku 2011 
a Čáslava už tehdy používal přezdívku Laroux: http://www.
zvedavec.org/nazory_4773.htm Všechny jeho komentáře 
na tomto serveru jsou zde: http://www.zvedavec.org/
showname/259139/4773/1/a/

„Švindlu je všude plno ale i tak se musíme rozhodnout. 
KOHO MAJÍ lidé volit? ČSSD? ANO? ODS? TOP09? 
A zlý pryč!. Tohle všechno jsou bandy prošpikované sku-
tečnými oportunisty a převlékači kabátů, kteří si za korunu 
nechají vrtat koleno a za dvě prodají i svou matku. Nemá-
me volit? Pozor. oni ti jejich skalní příznivci volit budou. 
A pak Brusel zavelí a máme tu do dvaceti let chalifát. Naše 
vnučky a možná i dcery ještě stihnou zážitek s pojídáním 
kebabu pod burkou. Místo do divadla nebo do IKEi si pů-
jdeme s devítiletou dcerkou či manželkou (taky devítile-
tou) užít kulturu na Staromák, kde se budou kamenovat 
popírači Mohamedova odkazu. KDO se neposere z vyhro-
žování EUrošmejdů, kteří si tam tu pakáž pozvali a teď se 
potřebují zbavit toho nejhoršího co se jim tam nahrnulo? 
Sorry. Jediný kdo v této věci mluví pořád stejně je Okamu-
ra. NIKDO. Opakuji NIKDO jiný (když nepočítám vygu-
movaného pseudoodborníka na Islám Konvičku, kterého 
jsem argumentačně dostal během deseti minut) nevaruje 
před nebezpečím migrace. Mám na mysli představitele 
politické strany. Pro mě je účelově Okamura jediná volba 
a SERE mě takovéhle pomlouvání, které má odradit voli-
če. Kam půjdou? K Babišovi?“

Napsal Čáslava před dvěma lety v diskusi na Občanském týde-
níku: https://www.obcansky-tydenik.cz/tak-si-vyberte-podni-
katelskou-svindl-stranu-spd-a-nebo-pentou-rizeni-realiste/

Čáslava je dále k nalezení na Pinterestu, kde má alba 
zaměřeá primárně na rybářství: https://cz.pinterest.com/
lubomircaslava/

Zdá se, že je také autorem této reportáže z výroby karima-
tek: https://www.vybaven.cz/bivakovani-v-prirode/jak-se-
vyrabi-samonafukovaci-karimatky/#comment-20460

Pod článkem na webu Slobodný výběr s titulkem „Rusi 
informujú o tisícke amerických inštruktorov v sýrskej pro-
vincii Idlib“ připojil Čáslava jednoslovný komentář: „Po-
střílet.“

https://slobodnyvyber.sk/rusi-informuju-o-tisicke-americ-
kych-instruktorov-v-syrskej-provincii-idlib/

Pracuje dle médií na Ministerstvu obrany. Jsou dohle-
datelné smlouvy, z nichž je patrné, že konkrétně pracuje 
v Agentuře bezpečnosti informací, což je podřízený útvar 
odboru bezpečnosti MO.

http://www.zvedavec.org/nazory_4773.htm
http://www.zvedavec.org/nazory_4773.htm
http://www.zvedavec.org/showname/259139/4773/1/a/
http://www.zvedavec.org/showname/259139/4773/1/a/
https://www.obcansky-tydenik.cz/tak-si-vyberte-podnikatelskou-svindl-stranu-spd-a-nebo-pentou-rizeni-realiste/
https://www.obcansky-tydenik.cz/tak-si-vyberte-podnikatelskou-svindl-stranu-spd-a-nebo-pentou-rizeni-realiste/
https://cz.pinterest.com/lubomircaslava/
https://cz.pinterest.com/lubomircaslava/
https://slobodnyvyber.sk/rusi-informuju-o-tisicke-americkych-instruktorov-v-syrskej-provincii-idlib/
https://slobodnyvyber.sk/rusi-informuju-o-tisicke-americkych-instruktorov-v-syrskej-provincii-idlib/
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Čáslava má též profil na LinkedIn: https://www.
linkedin.com/authwall?trk=gf & trkInfo=AQEqJ
qush7DwbAAAAW3GDuFYE1voU2YfuKwJlg
KXQy6Np0if5_6oOLnTLAWuAp-a-hc0BF2ieO-
1 3 l w 9 h 4 l B P L P N L O X M K e 7 i C l h o o x 5 i 5 _ 2 R -
WddCiq l l z JPEJUd8C1dc ibP3r0=&or ig ina lRef
e re r=&sess ionRedi rec t=h t tps%3 A%2F%2Fcz .
l inked in .com%2Fin%2Flubom%25C3%25ADr-
%25C4%258D%25C3%25A1slava-ba511225

Mimo to je Čáslava aktivní také v diskusích na zive.cz

Všechny komentáře zde: https://www.zive.cz/diskuze/uzi-
vatel/uc-1/default.aspx?nick=%c4%8c%c3%a1slava+Lu-
bom%c3%adr

3. CO: 

Čáslava je zjevně protizápadně zaměřený (proti EU a proti 
NATO), podporuje politiku Ruské federace, která označu-
je NATO za protivníka a vystupuje proti stávajícímu de-
mokratickému zřízení. Zároveň ovšem přichází do kontak-
tu s citlivými informacemi z oblasti národní bezpečnosti 
a disponuje bezpečnostní prověrkou na stupeň Tajné.

4. KDY: průběžně

5. PROČ: Potenciální riziko pro bezpečnost státu

6. JAK: průběžný monitoring

https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQEqJqush7DwbAAAAW3GDuFYE1voU2YfuKwJlgKXQy6Np0if5_6oOLnTLAWuAp-a-hc0BF2ieO-13lw9h4lBPLPNLOXMKe7iClhoox5i5_2R-WddCiqllzJPEJUd8C1dcibP3r0=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fcz.linkedin.com%2Fin%2Flubom%25C3%25ADr-%25C4%258D%25C3%25A1slava-ba511225
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQEqJqush7DwbAAAAW3GDuFYE1voU2YfuKwJlgKXQy6Np0if5_6oOLnTLAWuAp-a-hc0BF2ieO-13lw9h4lBPLPNLOXMKe7iClhoox5i5_2R-WddCiqllzJPEJUd8C1dcibP3r0=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fcz.linkedin.com%2Fin%2Flubom%25C3%25ADr-%25C4%258D%25C3%25A1slava-ba511225
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQEqJqush7DwbAAAAW3GDuFYE1voU2YfuKwJlgKXQy6Np0if5_6oOLnTLAWuAp-a-hc0BF2ieO-13lw9h4lBPLPNLOXMKe7iClhoox5i5_2R-WddCiqllzJPEJUd8C1dcibP3r0=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fcz.linkedin.com%2Fin%2Flubom%25C3%25ADr-%25C4%258D%25C3%25A1slava-ba511225
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQEqJqush7DwbAAAAW3GDuFYE1voU2YfuKwJlgKXQy6Np0if5_6oOLnTLAWuAp-a-hc0BF2ieO-13lw9h4lBPLPNLOXMKe7iClhoox5i5_2R-WddCiqllzJPEJUd8C1dcibP3r0=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fcz.linkedin.com%2Fin%2Flubom%25C3%25ADr-%25C4%258D%25C3%25A1slava-ba511225
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQEqJqush7DwbAAAAW3GDuFYE1voU2YfuKwJlgKXQy6Np0if5_6oOLnTLAWuAp-a-hc0BF2ieO-13lw9h4lBPLPNLOXMKe7iClhoox5i5_2R-WddCiqllzJPEJUd8C1dcibP3r0=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fcz.linkedin.com%2Fin%2Flubom%25C3%25ADr-%25C4%258D%25C3%25A1slava-ba511225
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQEqJqush7DwbAAAAW3GDuFYE1voU2YfuKwJlgKXQy6Np0if5_6oOLnTLAWuAp-a-hc0BF2ieO-13lw9h4lBPLPNLOXMKe7iClhoox5i5_2R-WddCiqllzJPEJUd8C1dcibP3r0=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fcz.linkedin.com%2Fin%2Flubom%25C3%25ADr-%25C4%258D%25C3%25A1slava-ba511225
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQEqJqush7DwbAAAAW3GDuFYE1voU2YfuKwJlgKXQy6Np0if5_6oOLnTLAWuAp-a-hc0BF2ieO-13lw9h4lBPLPNLOXMKe7iClhoox5i5_2R-WddCiqllzJPEJUd8C1dcibP3r0=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fcz.linkedin.com%2Fin%2Flubom%25C3%25ADr-%25C4%258D%25C3%25A1slava-ba511225
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQEqJqush7DwbAAAAW3GDuFYE1voU2YfuKwJlgKXQy6Np0if5_6oOLnTLAWuAp-a-hc0BF2ieO-13lw9h4lBPLPNLOXMKe7iClhoox5i5_2R-WddCiqllzJPEJUd8C1dcibP3r0=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fcz.linkedin.com%2Fin%2Flubom%25C3%25ADr-%25C4%258D%25C3%25A1slava-ba511225
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQEqJqush7DwbAAAAW3GDuFYE1voU2YfuKwJlgKXQy6Np0if5_6oOLnTLAWuAp-a-hc0BF2ieO-13lw9h4lBPLPNLOXMKe7iClhoox5i5_2R-WddCiqllzJPEJUd8C1dcibP3r0=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fcz.linkedin.com%2Fin%2Flubom%25C3%25ADr-%25C4%258D%25C3%25A1slava-ba511225
https://www.zive.cz/diskuze/uzivatel/uc-1/default.aspx?nick=Čáslava+Lubomír
https://www.zive.cz/diskuze/uzivatel/uc-1/default.aspx?nick=Čáslava+Lubomír
https://www.zive.cz/diskuze/uzivatel/uc-1/default.aspx?nick=Čáslava+Lubomír
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Přílohy:

1) ukázka řetězového e-mailu

2) monitor vybraných FCB skupin

3) monitor vybraných dezinformačních webů

PŘÍLOHY Příloha – ukázka řetězového e-mailu

Řetězový e-mail ID 1735

Děti jsou v první linii boje za zničení národa. Současné 
zneklidňující téma inkluze českého školství je POUHÝM 
detailem v naplňování OFICIÁLNÍCH plánů, jak zničit 
český národ. Není to nic „osobního“, jak vám řeknou „od-
borníci“, jde prostě jen o zničení naší země – stejně jako 
všech okolních zemí – které je plánované. Jede se podle 
harmonogramu EU a OSN. Podívejme se na vše podrob-
něji a pro větší nadhled v pouhých sedmi bodech, které 
dokonale odhalují komplexní plán genocidy národů.

1. Richard Coudenhove-Kalergi, rakouský politik s čes-
koslovenským občanstvím (1894–1972) založil v roce 
1922 hnutí

2. „Panevropan“, které předjímalo nastolení Nového svě-
tového řádu, založeného na Federaci národů řízené Spoje-
nými státy. Sjednocení Evropy mělo být prvním krokem 
k jediné světové vládě. Podstata plánu spočívá v tom, že 
obyvatelé budoucích „Spojených států evropských“ již 
nebudou původními národy, ale bude to druh zvířeckých 
podlidí vzniklých míšením ras. Tvrdil, že je nezbytné „kří-
žit“ evropské národy s asiaty a černochy, aby vzniklo mno-
haetnické stádo bez specifických vlastností, snadno ovla-
datelné elitami u moci. Je pokládán za otce Maastrichtu 
a multikulturalismu. Na jeho počest byla ustanovena 
Evropská cena a jako první ji získala Angela Merkelová 
v roce 2010. Teze prosazující genocidu evropských náro-
dů pomocí masové imigrace tvoří základ oficiální politiky 
evropských vlád - a tedy i té naší.

3. EU zahájila již v roce 1995 postupnou imigraci 50 až 
80 milionů muslimů ze Středozemí do roku 2050. Projekt 
se jmenuje „Euro-Med“ a byl připravován s vyloučením 
veřejnosti. Počet „potřebných“ imigrantů do Evropy od-
haduje Eurostat. Pod záminkou, aby prý bylo z čeho živit 
evropské důchodce.

4. Thomas Barnett, poradce bývalého amerického minis-
tra obrany Donalda Rumsfelda, již v roce 2002 oficiálně 
sdělil toto: „Konečným cílem globalizace je homogeni-
zace všech států na zeměkouli. Toho musí být dosaženo 
smíšením ras s cílem vzniku světlé hnědé rasy v Evropě. 



Pravidelný přehled  
české dezinformační scény říjen 2019

15

Proto musí Evropa přijmout ročně 1,5 milionu přistěho-
valců z třetího světa. Výsledkem tak bude vznik populace 
s průměrným IQ 90, tedy lidí, kteří budou příliš hloupí na 
to, aby chápali, ale dost inteligentní, aby pracovali.“

5. OSN prosazuje oficiálně genocidu svým neustálým vy-
bízení k přijímání miliónů uprchlíků, aby se „kompenzo-
vala nízká porodnost v Evropě“. Zpráva OSN z roku 2000 
má název „Migrace k náhradě původního obyvatelstva: ře-
šení pro stárnoucí a upadající populace“ a uvádí, že Evro-
pa bude v roce 2025 „potřebovat“ 159 miliónů imigrantů.

6. Projekt OSN „Agenda 21“, kterou ČR podepsala v roce 
1997, je komplexní plán akcí, jak vytvořit celosvětovou 
vládu a ukončit dosavadní suverenitu národních států. Jak 
říkají autoři projektu: „Je pouze nutné, aby stát ukradl 
jednu generaci dětí a následně je indoktrinoval.“ V této 
souvislosti je důležitá právě inkluze, která má za cíl dělat 
i z normálních dětí analfabety. Podle dokumentů Agendy 
21 ve škole nemají platit ani přírodní zákony – vše má 
být pouze věcí „konsensu“. Jak praví inspirátoři těchto 
metodických textů: „Více vzdělaní lidé mají větší příjmy 
a spotřebují více zdrojů, než ti chudí s nižším vzděláním.“ 
Příkladem naprosté degradace vzdělávání je norská ško-
la - literatura tam není, historie není, fyzika není, chemie 
není, zeměpis není. Ve školách visí oznámení typu: „Jest-
liže tě rodiče nutí dělat úkoly, zavolej nám. My ti pomů-
žeme zbavit se od takových rodičů.“ Pro lidstvo Agenda 
21 plánuje život bez soukromého vlastnictví a počítá se 
zrušením rodiny – děti mají patřit vládě.

7. Pilotní projekty státního odebírání dětí rodičům nyní 
probíhají v Norsku i v ostatních severských zemích a po-
stupně se rozšiřují do Anglie, Německa a dál a dál. Norská 
Barnevern, finská Lastensuoelu, německá Jugendamt atd. - 
proti rodičům a dětem působí dobře organizovaná světová 
kriminální síť. Čísla odebraných dětí: 200 tisíc v Norsku, 
300 tisíc ve Švédsku, 250 tisíc ve Finsku – takové obrov-
ské množství svědčí o ukradeném pokolení!

8. V Evropě existují tzv. „sexuální standardy“, v nichž 
je přímo napsáno, že rodiče jsou povinni spolu s dětský-
mi vychovateli učit maličké děti „různým druhům lásky“ 
a konstatují, proč mají rodiče a vychovatelé ve školkách 
učit děti masturbovat a to do čtyřech let a v žádném přípa-
dě ne později – protože novorozenec musí prý poznat svoji 

„pohlavní identitu“. Přikázanou sexuální osvětou je nutné 
už v době porodu zjistit, kdo to vlastně je: gay, lesbička, 
bisexuál, transsexuál nebo transvestita. Z rovnoprávnosti 
pohlaví jsou vyňata slova „muž“ a „žena“, „otec“ a „mat-
ka“. Jaký je cíl? Například materiály sociologů Minister-
stva mládeže v Norsku „plánují“, že k roku 2050 bude 
Norsko z 90 % homosexuálním státem.

9. Velký propagátor a realizátor celosvětového očkování 
Bill Gates v roce 2010 otevřeně přiznal, že vakcíny a sou-
časná zdravotní péče mají za cíl depopulaci planety. Řekl: 

„Dnešní svět čítá 6,8 miliard lidí. Spěje k devíti miliardám. 
Jestliže odvedeme velký kus práce díky novým vakcínám, 
zdravotní péči a reprodukčnímu zdravotnictví, mohli by-
chom to snížit možná o deset nebo patnáct procent.“ Gates 
dále tvrdil, že očkovací látky mají sloužit k tomu, aby se 
snížil počet obyvatel, čímž se sníží i emise CO2. Stejný cíl 
má podle něj i současný systém zdravotní péče a repro-
dukčního zdravotnictví. Mimochodem, poslední novinkou 
je očkování těhotných žen.

Nejprve jsou schváleny zákony, že očkování je povinné 
a všechny děti ho musí podstoupit. Potom jsou vyrobeny 
vakcíny, které pomalu usmrcují. Mentalita světové „elity“ 
vychází z toho, že je to „fér“, neboť údajně mají přežít 
jen ti nejodolnější. Problém je ovšem v tom, že se to musí 
provést tak, aby proočkované generaci již nebylo pomo-
ci. Proto se neustále zkracují očkovací termíny. Dnešní 
kojenec dostane tři dávky hexavakcíny již v prvním roce 
života. Je to zásah, který zabrání přirozenému rozvoji imu-
nitního systému dítěte v samém zárodku. Farmaceutický 
průmysl tak získává svého celoživotního klienta a systém 
moci trvale poškozeného otroka, který předčasně zemře 
a vyklidí prostor těm, kteří si planetu chtějí přivlastnit jen 
sami pro sebe.

Například Norsko je první země na světě, která sleduje se-
bevraždy dětí od 0 do 7 let. Jak ale může být novorozenec 
vůbec schopný ukončit svůj život? Jestliže děti skutečně 
umírají, pak to orgány oficiálně svedou na „sebevraždu“. 
Ti lidé nemají duši a asi proto věří, že jim to projde.

Pohoršujeme se nad agresívním chováním ilegálních mi-
grantů, ale oni jsou skutečně jen pouhým nástrojem OFI-
CIÁLNÍCH A DLOUHODOBÝCH plánů na likvidaci ev-
ropských národů a tedy i naší země. A jako vrchol všeho 
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všechny ty zničující direktivy EU a OSN naše vláda i náš 
parlament postupně naplňují!!! Copak jsou všichni šílení? 
Copak nevědí, že se to týká také jejich dětí?

Komentář k řetězovému e-mailu ID 1735

Konspirační teorie o tajném plánu na genocidu Evro-
py (případně i celého přilehlého světa) je jedním z vel-
mi oblíbených námětů řetězových mailů a objevuje se 
v mnoha variantách. Tato verze spojuje několik motivů: 
podporu migrace a míšení „evropské rasy“ s asiaty a čer-
nochy, násilné odebírání dětí za účelem jejich analfabe-
tizace, podporu výchovy k homosexualitě a zabíjení dětí 
povinným očkováním. Autor kupodivu zapomněl na 
chemtrails; chybí také obvyklá pointa v podobě výzvy 
k okamžitému vystoupení z EU. První část mailu publi-
koval v Parlamentních listech v roce 2016 Ing. Věstislav 
Křenek, Krajský zastupitel Plzeňského kraje za KSČM 
pod názvem „Migrace je řízený globalizační proces“ 
(https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Ing-Vestislav-

-Krenek-10574/clanek/Migrace-je-rizeny-globalizacni-
-proces-67012). Další části, z nichž je mail seskládán, se 
objevily např. na serverech Národní demokracie (https://
narodnidemokracie.cz/nejsou-to-zadni-zoufali-imigranti-

-ale-placeni-zoldaci-je-nutne-ptat-se-kym/), E-republika 
(http://e-republika.cz/article3257-Thomas-P-M-Barnett-

-a-jeho-americky-Mein-Kampf) a mnoha jiných, kuriozi-
tou je informace o 90 % homosexuálů v Norsku v roce 
2050 na stránkách Ukrajinské ortodoxní církve (http://
uogcc.org.ua/cz/letters/article/?article=10631). Finál-
ní podobu textu vytvořila v březnu 2016 PhDr. Vladi-
míra Vítová, PhD., předsedkyně extrémně pravicového 
hnutí Aliance národních sil a pilná přispěvatelka Parla-
mentních listů, Sputniku ČR a Nové Republiky (https://
cs.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADra_V%C3%AD-
tov%C3%A1), text byl publikován např. v Severočeské 
pravdě (http://severoceskapravda.cz/index.php/kam-jsme-
se/1238-c%C3%ADl-likvidace-n%C3%A1rod%C5%AF-

-a-kultur) a v Parlamentních listech.

Následují stručné poznámky alespoň k některým bodům 
této snůšky nepravd a nesmyslných nápadů:

1.–2. Hnutí „Paneuropa“ (nikoli Panevropan) nikdy nepro-
sazovalo záměrné křížení Evropanů s imigranty; v opač-
ném případě by se asi těžko zaštiťovalo heslem „Evropu 

Evropanům“. Bylo to konzervativní hnutí, vyrostlé z trau-
matizující zkušenosti 1. světové války, které chtělo zabrá-
nit dalšímu kontinentálnímu konfliktu vytvořením dob-
rovolného, demokratického svazku evropských států na 
křesťanském základě. S touto myšlenkou se plán masové 
migrace, křížení a degenerace ras opravdu neslučuje. Je 
paradoxem, že zakladatel hnutí R. Coudenhove-Kalergi by 
se v odporu k migraci asi shodl s těmi, kteří proti němu 
dnes vystupují. Lze dodat, že Panevropské hnutí podpo-
rovaly takové osobnosti jako A. Einstein, S. Freud, Ch. de 
Gaulle, W. Churchill, T. G. Masaryk či K. Adenauer, které 
by z antihumánních snah obviňoval asi málokdo. (viz htt-
ps://globe24.cz/svet/39730-kalergiho-plan-tajna-dohoda-

-na-krizeni-evropanu-s-migranty).

3. Žádný imigrační projekt EuroMed neexistuje. Jde prav-
děpodobně o výmysl publicisty Břetislava Olšera, který 
ani v jednom ze svých mnoha zmatených textů nepřinesl 
jediný důkaz, že by nepříliš úspěšná regionální ekonomic-
ká iniciativa Euro-Mediterranean partnership měla tento 
cíl. O EUROMED podrobně zde: https://carnegieeurope.
eu/2015/05/18/20-years-of-euro-mediterranean-partner-
ship-pub-60337

4. Neoliberální americký politik Thomas Barnett výrok 
o cílené migraci a vzniku hnědé rasy v Evropě nikdy ne-
pronesl. Jde jasně o úmyslné překroucení jiného výroku, 
který Barnett publikoval roku 2005 v knize Blueprint for 
Action: A Future Worth Creating (str. 289). Výrok zní: 
„Should this process (globalization) be feared by the wor-
ld  for  its homogenization of culture?  I guess  that would 
depend on whether you think California is a carbon copy 
of Alabama or that Texas and Massachusetts are indistin-
guishable.  Convergence  does  not  result  in  homogeneity, 
but in a superficial blending of external similarities, much 
like that light brown face that will someday define the bulk 
of  the American population.“ (překlad: „Měl by se svět 
tohoto procesu (tj. globalizace) obávat? Řekl bych, že by 
to záviselo na tom, jestli si myslíte, že Kalifornie je přes-
nou kopií Alabamy nebo že Texas je nerozlišitelný od Ma-
ssachusetts. Konvergence nesměřuje k homogenitě, ale 
k povrchnímu smíšení vnějších podobností, asi jako světle 
hnědý obličej, který bude jednoho dne definovat většinu 
americké populace.“). Je otázkou, zda se Barnett ukáže 
být v otázce vzniku světle hnědých Američanů dobrým 
prognostikem či nikoli, ale rozhodně u něj nenajdeme ani 

https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Ing-Vestislav-Krenek-10574/clanek/Migrace-je-rizeny-globalizacni-proces-67012
https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Ing-Vestislav-Krenek-10574/clanek/Migrace-je-rizeny-globalizacni-proces-67012
https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Ing-Vestislav-Krenek-10574/clanek/Migrace-je-rizeny-globalizacni-proces-67012
https://narodnidemokracie.cz/nejsou-to-zadni-zoufali-imigranti-ale-placeni-zoldaci-je-nutne-ptat-se-kym/
https://narodnidemokracie.cz/nejsou-to-zadni-zoufali-imigranti-ale-placeni-zoldaci-je-nutne-ptat-se-kym/
https://narodnidemokracie.cz/nejsou-to-zadni-zoufali-imigranti-ale-placeni-zoldaci-je-nutne-ptat-se-kym/
http://e-republika.cz/article3257-Thomas-P-M-Barnett-a-jeho-americky-Mein-Kampf
http://e-republika.cz/article3257-Thomas-P-M-Barnett-a-jeho-americky-Mein-Kampf
http://uogcc.org.ua/cz/letters/article/?article=10631
http://uogcc.org.ua/cz/letters/article/?article=10631
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladimíra_Vítová
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladimíra_Vítová
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladimíra_Vítová
http://severoceskapravda.cz/index.php/kam-jsme-se/1238-cíl-likvidace-národů-a-kultur
http://severoceskapravda.cz/index.php/kam-jsme-se/1238-cíl-likvidace-národů-a-kultur
http://severoceskapravda.cz/index.php/kam-jsme-se/1238-cíl-likvidace-národů-a-kultur
https://globe24.cz/svet/39730-kalergiho-plan-tajna-dohoda-na-krizeni-evropanu-s-migranty
https://globe24.cz/svet/39730-kalergiho-plan-tajna-dohoda-na-krizeni-evropanu-s-migranty
https://globe24.cz/svet/39730-kalergiho-plan-tajna-dohoda-na-krizeni-evropanu-s-migranty
https://carnegieeurope.eu/2015/05/18/20-years-of-euro-mediterranean-partnership-pub-60337
https://carnegieeurope.eu/2015/05/18/20-years-of-euro-mediterranean-partnership-pub-60337
https://carnegieeurope.eu/2015/05/18/20-years-of-euro-mediterranean-partnership-pub-60337
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stopu po záměru homogenizovat světové státy a umělou 
migrací snižovat IQ jejich obyvatel. Knihu lze nalézt zde: 
http://library.aceondo.net/ebooks/HISTORY/Blueprint_
for_Action__A_Future_Worth_Creating.pdf

5. V Agendě 21, důležitém dokumentu OSN, který byl zá-
kladem světového uvažování o udržitelném rozvoji a vy-
váženém vztahu mezi ekonomikou a životním prostředím, 
pochopitelně nejsou žádné věty o indoktrinaci dětí a je-
jich odebírání z rodin. V dokumentu se např. objevuje toto 
doporučení: „Měly by být vytvářeny vhodné socio-ekono-
mické politiky pro mládež a staré lidi, ve smyslu systémů 
rodinné i státní podpory.“ (oddíl 5.32). Celý dokument lze 
najít  zde:  https://ma21.cenia.cz/cs-cz/%c3%bavod/pro-
ve%c5%99ejnost/mezin%c3%a1rodn%c3%adkontext-
agenda21.aspx

V tomto smyslu bychom mohli pokračovat až do konce, 
ale i z toho, co bylo řečeno, je asi zřejmé, že celý text 
řetězového mailu je postaven na zcela vymyšlených „dů-
kazech“.

http://library.aceondo.net/ebooks/HISTORY/Blueprint_for_Action__A_Future_Worth_Creating.pdf
http://library.aceondo.net/ebooks/HISTORY/Blueprint_for_Action__A_Future_Worth_Creating.pdf
https://ma21.cenia.cz/cs-cz/úvod/proveřejnost/mezinárodníkontext-agenda21.aspx
https://ma21.cenia.cz/cs-cz/úvod/proveřejnost/mezinárodníkontext-agenda21.aspx
https://ma21.cenia.cz/cs-cz/úvod/proveřejnost/mezinárodníkontext-agenda21.aspx
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Skupina 1  
Fanklub Tomia Okamury (uzavřená 
skupina)

1) Link na skupinu

https://www.facebook.com/groups/466506326891811/
permalink/1012771335598638/

2) Témata a akce

Témata:

První týden
Kritika Ondřeje Koláře (TOP 09) za podporu odstranění 
sochy maršála Koněva.
Podpora domobran, podpora ozbrojených neonacistů 
v Německu – členové fb skupiny zastávají názor, že by 
měli být ozbrojeni a bránit svou zemi.

Druhý týden
Sdílení článků o slovenské ministryni vnitra, která omítá 
politiku EU o přijímání migrantů.
Posty ohledně vypovězení sesterského partnerství mezi 
Pekingem a Prahou. Kritika postoje rady hlavního města 
Prahy (odsouhlasení přerušení partnerství). Obavy z ome-
zení spolupráce s Čínou. Následně kritika přijetí tibetské-
ho vůdce pražským primátorem Hřibem.
Posty o napadení Sýre Tureckem. Vyzývání syrských mig-
rantů k navrácení do Sýrie a bránění své vlasti.

Třetí týden
Negativní posty proti Gretě Thunberg, její úsilí spojováno 
s propagandou.

Čtvrtý týden
Komentáře ohledně blížící se akce na Letné – Milion chvi-
lek / Letná pro demokracii - názory, že umělci jsou podpla-
cení, aby účinkovali, že bude shromáždění zmanipulované. 
Šíření fb „plakátu“, který informuje o vypravených auto-
busech, zajištěném občerstvení a poplatku pro účastníky 
ve výši 500 Kč (viz printscreen).

Příloha – monitor vybraných FCB skupin

https://www.facebook.com/groups/466506326891811/permalink/1012771335598638/
https://www.facebook.com/groups/466506326891811/permalink/1012771335598638/
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Témata pro celý měsíc:
Václav Havel je členy fb skupiny vykreslován jako kola-
borant, alkoholik, prominent.
Členové fb skupiny si stěžují na dnešní dobu – před rokem 
1989 nebyli bezdomovci, všichni měli práci, potraviny 
byly kvalitnější ve srovnání s dnešní dobou.
Kritika Německa / Angely Merkel za kladný postoj k přijí-
mání uprchlíků a plánování migrační politiky EU.
Negativní postoj k migrantům – vykreslováni jako někdo, 
kdo má vše zadarmo, nechce pracovat; převládá názor, že 
migranti jsou agresoři a jsou nebezpeční pro společnost.

Stále častěji jsou sdíleny články / posty pocházející ze Slo-
venska.

Akce:

Protest proti povinné maturitě z matematiky (4. 10. 2019)

Velká demonstrace proti Turecké agresi v Rojavě 
(14. 10. 2019)

Veřejná diskuse s občany proti zvýšení daně z nemovitosti 
Prahy 10 (24. 10. 2019)

Proti klimatickému komunismu (25. 10. 2019)

3) Napadané instituce / státy

Německo, USA
Česká televize

4) Napadané osoby

Jan Hamáček (za pozitivní postoj k přijímání migrantů), 
Ondřej Kolář, Václav Havel, Zuzana Čaputová, Angela 
Merkel, Greta Thunbergová, Magda Vašáriová (kritizuje 
nepřijetí migrantů Slovenskem)

5) Podporované instituce / státy

Čína, Rusko
Národní demokracie, Czexit
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6) Podporované osoby

Vladimir Putin, Miloš Zeman

7) Propojení na následující weby / skupiny

Sputniknews.com, Ľuboš Hrica



Pravidelný přehled  
české dezinformační scény říjen 2019

21

Skupina 2  
STOP (zlegalizované) ilegální migraci 
(uzavřená skupina)

1) Link na skupinu

https://www.facebook.com/groups/407984762727130/ 
?ref=group_browse_new

2) Témata a akce

Témata:

První týden
Gretě Thunberg považována za nástroj k propagandě Zá-
padu.
Hojně komentována agresivita migrantů, generalizování, 
vykreslováni jako agresoři, nepracující.

Druhý týden
Kritika genderově orientované výuky.
Stále jsou sdíleny články týkající se agrese migrantů (pri-
márně v Německu, Švédsku), v jejichž spojitosti jsou mus-
limové vykreslováni jako nepřizpůsobiví, netolerantní, ne-
bezpeční pro společnost.

Třetí týden
Kritika neziskových organizací zabývajících se imigranty.

Čtvrtý týden
Kritika České televize za neobjektivitu.

Akce:

3) Napadané instituce / státy

Německo, USA

4) Napadané osoby

Zuzana Čaputová, Václav Havel, Angela Merkel, 
Emmanuel Macron, Greta Thunbergová
TOP 09, Piráti, ODS

https://www.facebook.com/groups/407984762727130/?ref=group_browse_new
https://www.facebook.com/groups/407984762727130/?ref=group_browse_new
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5) Podporované instituce / státy

Rusko, Čína

6) Podporované osoby

Vladimir Putin, Miloš Zeman, Jiří Ovčáček

7) Propojení na následující weby / skupiny

Přátelé Miloše Zemana

Chceme zachovat tradiční rodinu, odmítáme ratifikaci Li-
sabonské smlouvy.

Často sdílené články Parlamentních listů, Svobodných no-
vin, Aeronet.cz, Raptor-TV.cz
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Skupina 3  
PROTI ISLÁMU V EVROPĚ/GEGEN 
DEN ISL (uzavřená skupina)

1) Link na skupinu

https://www.facebook.com/groups/111329019069942/ 
?ref=group_browse_new

2) Témata a akce

První týden
Sdílení článků o Gretě Thunberg, vykreslována jako ně-
kdo, kdo je využit k propagandě.
Komenty a posty proti LGBT.
Sdílení článků o agresivitě migrantů, mimo jiné ve Švéd-
sku.
Sdílení článků o odstoupení doktora Jaroslava Matýsa 
z funkce předsedy dětské sekce České psychiatrické spo-
lečnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Pur-
kyně, který musel údajně odstoupit za popis psychického 
stavu Grety Thunbergové a kvůli kritice neziskových or-
ganizací za údajné okrádání státu.

Druhý týden
Sdílení článků o Německu, které se týkají agrese migran-
tů – poté generalizování, migranti vykreslení jako příživ-
níci, agresoři.
Kritika turecké agrese proti Kurdům.

Třetí týden
Negativní posty proti Gretě Thunberg, její úsilí spojováno 
s propagandou.
Sdílení příspěvků / článků týkajících se informace, že Čes-
ká televize manipuluje s diváky, okrádá české občany atp.
Kritika genderové výuky ve školkách. Obhajoba tradič-
ních hodnot.

Čtvrtý týden
Téma týkající se udílení státních vyznamenání preziden-
tem Milošem Zemanem – kritika novinářů a jiných osob-
ností za jejich názory proti udělení vyznamenání např. bý-
valým agentům Stb.
Kritika islámu – převažující názor, že ženy jsou již z pod-
staty náboženství utlačovány, generalizování.
Sdílení fake news – článek vyobrazující europoslance, 

https://www.facebook.com/groups/111329019069942/?ref=group_browse_new
https://www.facebook.com/groups/111329019069942/?ref=group_browse_new
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kteří údajně hlasovali pro přijímání migrantů. Ve sdíleném 
příspěvku označeni jako „vlastizrádci“.

Témata pro celý měsíc:
Sdílení článků týkajících se agrese migrantů, trestných 
činů, kterých se migranti dopustili, poté generalizování, že 
všichni migranti jsou agresoři a nebezpeční pro společnost.
Kritika islámu, vyobrazován jako agresivní náboženství, 
které podporuje agresi vůči ženám.

Stále častěji jsou sdíleny články / posty pocházející ze Slo-
venska.

3) Napadané instituce / státy

Evropská unie, NATO
Německo, Švédsko, Francie

4) Napadané osoby

Angela Merkel, Greta Thunberg

5) Podporované instituce / státy

SPD,
Rusko

6) Podporované osoby

Vladimir Putin, Jiří Černohorský (v souvislosti se sochou 
maršála Koněva), Matteo Salvini

7) Propojení na následující weby / skupiny

Sdílení příspěvků od Moniky Pilloni, Ľuboše Hrici, slo-
venských médií, Raptor TV, Národní domobrana ČB – Již-
ní Čechy, Czexit
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Skupina 5  
Přátelé Ruska v České republice (otevřená 
skupina)

1) Link na skupinu

https://www.facebook.com/groups/pratele.ruska.v.cr/ 
?ref=group_browse_new

2) Témata a akce

Témata:

Oslavné popisy ruských zbraní a jednotek (Specnaz), úto-
ky na Ukrajinu (používání označení Ukrajinců jako Ban-
derovci), podpora politiky V. Putina, popisování NATO 
jako útočné a agresivní organizace, popisy „strašného 
konce“ v případě války s Ruskem. Popisy muslimů jako 
netolerantních a nebezpečných.

3) Napadané instituce / státy

EU jako celek, Evropský parlament, Německo, NATO, 
Ukrajina

4) Napadané osoby

Bratři Mašínové, Greta Thunbergová, Václav Havel

5) Podporované instituce / státy

Slovensko (v souvislosti s M. Kotlebou)

6) Podporované osoby

M. Kotleba, Matteo Salvini

7) Propojení Propojení na následující skupiny

Parlamentní listy, Ortel, Náš generál Hynek Blaško – Za 
naši vlast

https://www.facebook.com/groups/pratele.ruska.v.cr/?ref=group_browse_new
https://www.facebook.com/groups/pratele.ruska.v.cr/?ref=group_browse_new
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Skupina 6  
Rusko – záruka míru a naší svobody 
(uzavřená skupina)

1) Link na skupinu

https://www.facebook.com/groups/570357379839697/ 
?ref=group_browse_new

2) Témata a akce

Témata:

Přelom říjen/listopad:
Příspěvky o historii Ruska, např. krátký životopis Sapož-
nikova:

Opět narativ o fašistech na UA:

Podpora protizápadních narativů a sdílení článků z dezin-
formačních webů:

Krásné ruské holky…

https://www.facebook.com/groups/570357379839697/?ref=group_browse_new
https://www.facebook.com/groups/570357379839697/?ref=group_browse_new
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Protiislámský narativ

Slovenská část publika vytvořila koláž s Mikulášem Dzu-
rindou s tím, že on povolil bombardování Srbska:

Zpochybňování smrti Bagdádího:

Útok na Piráty:
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Velké množství ruského obsahu:

3) Napadané instituce / státy

NATO, EU, Česká televize
USA, Německo, Ukrajina

4) Napadané osoby

Greta Thunbergová, Angela Merkel, Václav Havel

5) Podporované instituce / státy

Rusko, Čína, SpecNaz (ruské speciální síly)

6) Podporované osoby

Vladimir Putin, Miloš Zeman, Marián Kotleba, maršál 
Malinovskij

7) Propojení na následující skupiny

Přátlé Ruska v České republice, Přátelé Miloše Zemana, 
Sputnik.cz, AC24, Aeronet, Raptor-TV
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Skupina 7 
CZEXIT!!! (uzavřená skupina)

1) Link na skupinu

https://www.facebook.com/groups/198969230693691/ 
?ref=group_browse_new

2) Témata a akce

Nově toto dezinformačně-konspirační video. Narativ: svět 
je řízen korporacemi, lidé jsou jen baterie z Matrixu, vol-
by jsou fikce atd. Nepřináší jasné řešení, pouze apel, aby 
se lidé vydali vlastní cestou. https://morezprav.cz/videa/
lzi-ve-kterych-zijeme-toto-video-musite-videt-otevira-o-
ci-vsem-po-celem-svete

Nový kšeft: trička s motivem přeškrtnuté mešity a slogan 
„Tato země patří Čechům“.

Události žádné.

Témata: migrace, odpor proti Bruselu, dezinformace na 
adresu různých skupin a osob (milion chvilek, Angela 
Merkel, Michaela Šojdrová, Olga Richterová atd.)

3) Napadané instituce / státy

EU – Istanbulská úmluva
Evropská komise = migranti
Deník N

4) Napadané osoby

Novinářka Petra Procházková
Pavel Novotný, starosta Řeporyjí
Angela Merkel
Aktéři demonstrací 16. 11. a koncertu 17. 11.
Michaela Šojdrová
Olga Richterová
Romové
Mikuláš Minář

5) Podporované instituce / státy

6) Podporované osoby

Miloš Zeman
Tomio Okamura
VKml

7) Propojení na následující skupiny

viz prtscr

Ukázky fungování skupiny, šířených témat a napadaných 
a podporovaných osob

https://www.facebook.com/groups/198969230693691/?ref=group_browse_new
https://www.facebook.com/groups/198969230693691/?ref=group_browse_new
https://morezprav.cz/videa/lzi-ve-kterych-zijeme-toto-video-musite-videt-otevira-oci-vsem-po-celem-svete
https://morezprav.cz/videa/lzi-ve-kterych-zijeme-toto-video-musite-videt-otevira-oci-vsem-po-celem-svete
https://morezprav.cz/videa/lzi-ve-kterych-zijeme-toto-video-musite-videt-otevira-oci-vsem-po-celem-svete
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Příloha – monitor vybraných 
dezinformačních webů

Zde jsou uvedeny podrobné monitory působení webů, kte-
ré jsou dlouhodobě nejaktivnější v podpoře proruských in-
formačních operací, kdy podporují šíření ruských narativů. 
Formáty zpracování se budou postupně zpřesňovat.

Aeronet, Parlamentní listy, Sputniknews, Novarepublika, 
Protiproud

Aeronet

Říjen 2019

Nejčastější téma Židé a antisionismus, útočí se na Izrael

 » Chasidští Židé přebírají kontrolu nad Ukrajinou 
stejně, jakou mají nad Kremlem a nad Bílým 
domem, V Kyjevě od úterý vypukl nový Majdan, 
lidé obviňují prezidenta z velezrady, kapitulace 
a lokajství k ruským Židům, Česká republika je 
zemí pod egidou Židů a židů.

 » videa střelce z Halle odhaluje zinscenovanou 
provokaci v režii Mossadu

 » Sněmovna během hlasování připomínala spíše izraelský 
Knesset než český parlament! A izraelský velvyslanec 
poslal pochvalu za usnesení!

 » Sionisté spustili masivní útok proti Židům na obou 
stranách Atlantiku, poteče politická krev a na konci 
bude Donald Trump podruhé prezidentem USA 
a v Evropě bude Izrael triumfovat na celé frontě! 

Téma „strpěnci“

 » Snaží se navodit téma lidí (cizinců, migrantů), kteří 
sice nezískají trvalý pobyt, ale EU je musí na svém 
území nechat v režimu tzv. strpěnců (Česko bude muset 
přijmout zákon o strpění odmítnutých žadatelů o azyl 
na svém území). V jiném článku kde černoch pobodal 
Brity jsou opět zmínění „strpěnci“.

 » Když neprošly kvóty na přerozdělování migrantů, tak 
se budou místo běženců přijímat strpěnci! 

Téma genderismus

 » Ministerstvo Jany Maláčové spustilo indoktrinační 
program pro děti v jeslích

 » Soud v Texasu zabránil matce 7-letého syna 
v provedení změny pohlaví jejího syna Jamese, ze 
kterého chce udělat dívku jménem „Luna“ a otec se 
dlouho marně dožadoval spravedlnosti! 

Téma migranti a NATO

 » NATO stojí před neřešitelným problémem, sankce 
proti Turecku zvednou stavidla migrantů do Evropy, 
vyloučení Turecka z NATO nepřipadá v úvahu, ale 
tolerování vojenské intervence Turecka v Sýrii 
přivede rozpad NATO!

 » Migrace bude, ať se nám to líbí nebo ne! 

Téma Česká televize

 » České vládě chybí vlastní mediální platforma, 
zestátnění České televize by to vyřešilo

 » Politizace veřejnoprávní televize je zjevná, ale nikdo 
nechce odkrýt procesy finančních toků v řádech miliard 
korun ročně!(téma schválené zprávy o hospodaření 
televize) 

Téma: zabití Bakr al-Bagdádího a USA v Sýrii

 » Komedie plná dezinformací začíná nabírat na 
obrátkách. Americká armáda však neuveřejnila žádné 
fotografie, video, těla dětí, žádné důkazy (ze zabítí 
Bagdádího). Donald Trump však poděkoval Rusku 
a Turecku za spolupráci. Zdálo by se, že jde o skvělou 
spolupráci USA, Ruska a Turecka, ale má to jeden 
háček. Rusko i Turecko spolupráci na této operaci 
kategoricky popírají.

 » Abú Bakr al-Bagdádí je plukovníkem izraelského 
Mossadu a je již v bezpečí v Jordánsku!

 » Americká armáda zahájila plundrování ropných nalezišť 
na východě Sýrie
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Útočí se na:

 » Vlastu Chramostovou (spolupráce s StB)
 » kongresmanku Alexandria Ocasia-Cortez (že 
neodsoudila nápad kanibalismu za účelem snížení 
lidské populace)

 » Michala Stehlíka (docent historie a člen KDU-ČSL, 
který nabídl Tomio Okamurovi doučování z historie)

 » Extinction Rebellion a jeho sponzory
 » Jana Hamáčka v tématech migrace a na jeho pozici 
ministra vnitra 

 » Hamáčkovo vnitro chystá zavedení občanských 
průkazů pro děti již od 6 let!

 » Všechny články VK

Parlamentní listy

Říjen 2019

Monitoring 1. týden PL

V tomto týdnu rezonovalo hlavně téma smrti Karla Gotta 
a jeho obhajoba coby signatáře anticharty. Respondenti 
často urážejí kněze Tomáše Halíka, který Gotta kritizoval. 
Již klasickým tématem je klima a dokázování nekompe-
tentnsti Grety Thunberg. Autoři se snaží dokázat, že se 
mýlí nebo ji označují za nemocnou a oběť svých rodičů. 
Objevují se články, které zpochybňují postavení České 
televize a doporučují rušit placení koncesionářských po-
platků.

témata: migrační politika, pohřeb Karla Gotta, vztahy 
USA a Ukrajina, koncesionářské popolatky a Česká tele-
vize, klima

kdo dostavá prostor: Jiří Šedivý (bývalý náčelník gen.
štábu), Markéta Šichtařova (ekonomka), Jiří Čunek (KDU-

-ČSL), Vojtěch Bednář (sociolog), Jiří Mikeš (bývalý pre-
zident rady pro reklamu), Jaroslav Doubrava (ústecký se-
nátor), Štěpán Křeček (ekonom společnosti BH Securities), 
Hynek Blaško (SPD), Zdeněk Nytra (ostravský senátor), 
Jiří Kobza (SPD), Martin Šmída (Pirát), Romuald Štěpán 
Rob (kněz), Tomáš Vyoral (komentátor), Jan Kůrka (SPO), 
Lucie Groene Odkolek (novinářka), Vladislav Rogozov 
(lékař), Jiří Ovčáček (mluvčí prezidenta), Jan Burian (ře-
ditel Národního divadla), Tereza Spencerová (analytička), 
Jana Černochová (ODS), Vadim Petrov (analytik), Karo-
lina Stonjeková (komentátorka), Oskar Krejčí (politolog), 
Petr Štěpánek (spisovatel), Daniel Novák (člen RRTV), 
Jiří Paroubek (expremiér), Roman Šmucler (stomatolog), 
Jaroslav Zvěřina (psycholog), Ivan Holoubek (profesor), 
Vladimír Merta (písničkář)

autoři článků: (vef, nab), Zuzana Koulová, Jiří Hroník, 
Daniela Černá, Oldřich Szaban, Marek Korejs, Jonáš Kříž, 
Václav Fiala, Jiří Hroník, Radim Panenka, Barbora Rich-
terová, Jaroslav Polanský, Jakub Vosáhlo, David Hora

útoky: migrační politika, Greta Thunberg, Tomáš Halík, 
Česká televize
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obrana: Trikolora, Karel Gott, Miloš Zeman

Chtěli nachytat Xavera, ale chytili se do sítě sami. Pod-
le experta Mikeše Rosího parta zkušeného rozhlasáka 
těžce podcenila

Bývalý prezident Rady pro reklamu, lektor na Vysoké ško-
le ekonomické v Praze a dlouholetý ředitel Asociace ko-
munikačních agentur Jiří Mikeš promluvil o sporu Luboše 
Xavera Veselého s tvůrci pořadu České televize Newsro-
om.

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Chte-
li-nachytat-Xavera-ale-chytili-se-do-site-sami-Podle-ex-
perta-Mikese-Rosiho-parta-zkuseneho-rozhlasaka-tezce-

-podcenila-598177

Zvratky, alkohol a tisíce nakoupených šprcgum. Zís-
kali jsme šílené svědectví z prostředí Masarykovy uni-
verzity v Brně

Masarykova univerzita, konkrétně Fakulta informati-
ky, uzavřela se společností SPEED PRESS plus smlou-
vu o výrobě a dodávce reklamních předmětů v hodnotě 
228 151 korun. Na tom by nebylo nic neobvyklého, kdy-
by mezi reklamními předměty nebylo pět tisíc kondomů, 
devadesát menstruačních kalíšků nebo třeba tisíc pět set 
plácaček na mouchy. To vše samozřejmě s logem Masary-
kovy univerzity.

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zvratky-
-alkohol-a-tisice-nakoupenych-sprcgum-Ziskali-jsme-si-
lene-svedectvi-z-prostredi-Masarykovy-univerzity-v-Br-
ne-598398

Promísit? Ne! Nižší IQ… Zastáncům migrace zaskočí. 
Olympionik Kůrka drsně o Africe a muslimech

V různorodosti je kouzlo, nikoliv v zglajšaltování do něja-
kého evropského národa. Jsou etnika, která se pro některé 
aktivity prostě nehodí – třeba Afričané. Dobře kopají fot-
bal, ale na propracovanější sporty ještě nemají. Na rozdíl 
třeba od Indů.

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Promi-
sit-Ne-Nizsi-IQ-Zastancum-migrace-zaskoci-Olympio-

nik-Kurka-drsne-o-Africe-a-muslimech-597783

Rozloučení s Gottem? Schwarzenbergův názor Čechy 
nezajímá. Kreatury ho nyní urážejí. Když zemřel Havel… 
Lucie Groene Odkolek vzpomíná na Mistra

„Karel Gott byl jen jeden. Naprosto výjimečná osobnost, 
což chápe až na pár výjimek naštěstí skoro každý. I ti, kteří 
jeho hudbu neposlouchali. Myslím, že to ve skrytu duše 
chápou i tyhle kreatury, které ho urážejí i ve chvíli, kdy 
je mnoho lidí strašně smutných a on se už nemůže bránit,“ 
říká Lucie Groene Odkolek na adresu těch, kteří dnes na 
Gottovi nenechávají nit suchou. A na řadu přišlo i srovná-
ní s Václavem Havlem.

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Roz-
louceni-s-Gottem-Schwarzenberguv-nazor-Cechy-nezaji-
ma-Kreatury-ho-nyni-urazeji-Kdyz-zemrel-Havel-Lucie-
Groene-Odkolek-vzpomina-na-Mistra-598352

Monitoring 2. týden PL

Druhý týden v říjnu se PL věnovaly hlavně Karlu Gottovi. 
Obhajovali jeho život a velmi hlasitě kritizovali Tomáše 
Halíka. PL take velmi tvrdě bojují s Českou televizí. Bě-
hem týdne se objevilo několik článků, které ji nebo jejího 
ředitele kritizovaly. Opřeli se i do Českého rozhlasu a jeho 
financování nábytku věnovali asi dva dny.

témata: klima, smrt Karla Gotta, smlouva univerzity Karlovy

kdo dostává prostor: Markéta Šichtařová (ekonomka), Petr 
Štěpánek (bývalý předseda Alternativy pro Česko), Václav 
Ziegler (biolog), Jan Veleba (bývalý senátor), Patrik Nacher 
(ANO), Jaroslav Foldyna (ČSSD), Josef Pospíšil (hudebník), 
Marek Černoch (poslanec za Úsvit), Petr Žantovský (medi-
ální odborník), Lucie Šafránková (SPD), Jan Kodeš (tenis-
ta), Jiří Kimla (spisovatel), Radek Mezuláník (bývalý radní 
ČT), Martin Šimandl (bubeník), Pavel Černý (zbrojař), Pavel 
Černocký (první český diskžokej), Zbyněk Passer (býva-
lý starosta Kolodějí), Tomáš Vyoral (komentátor), Ladislav 
Jakl, František Nistor, Jan Skopeček (poslanec), Tereza Spen-
cerová (komentátorka), Martin Komárek (ANO), Miroslav 
Macek (doktor), Karolina Stonjeková (komentátorka), Petr 
Hannig (politik a hudebník), Tomáš Kňourek (radní Čes-
ký rozhlas), Jaroslav Ortman (advokát), Zuzana Majerová 

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Chteli-nachytat-Xavera-ale-chytili-se-do-site-sami-Podle-experta-Mikese-Rosiho-parta-zkuseneho-rozhlasaka-tezce-podcenila-598177
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Chteli-nachytat-Xavera-ale-chytili-se-do-site-sami-Podle-experta-Mikese-Rosiho-parta-zkuseneho-rozhlasaka-tezce-podcenila-598177
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Chteli-nachytat-Xavera-ale-chytili-se-do-site-sami-Podle-experta-Mikese-Rosiho-parta-zkuseneho-rozhlasaka-tezce-podcenila-598177
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Chteli-nachytat-Xavera-ale-chytili-se-do-site-sami-Podle-experta-Mikese-Rosiho-parta-zkuseneho-rozhlasaka-tezce-podcenila-598177
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zvratky-alkohol-a-tisice-nakoupenych-sprcgum-Ziskali-jsme-silene-svedectvi-z-prostredi-Masarykovy-univerzity-v-Brne-598398
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zvratky-alkohol-a-tisice-nakoupenych-sprcgum-Ziskali-jsme-silene-svedectvi-z-prostredi-Masarykovy-univerzity-v-Brne-598398
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zvratky-alkohol-a-tisice-nakoupenych-sprcgum-Ziskali-jsme-silene-svedectvi-z-prostredi-Masarykovy-univerzity-v-Brne-598398
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zvratky-alkohol-a-tisice-nakoupenych-sprcgum-Ziskali-jsme-silene-svedectvi-z-prostredi-Masarykovy-univerzity-v-Brne-598398
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Promisit-Ne-Nizsi-IQ-Zastancum-migrace-zaskoci-Olympionik-Kurka-drsne-o-Africe-a-muslimech-597783
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Promisit-Ne-Nizsi-IQ-Zastancum-migrace-zaskoci-Olympionik-Kurka-drsne-o-Africe-a-muslimech-597783
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Promisit-Ne-Nizsi-IQ-Zastancum-migrace-zaskoci-Olympionik-Kurka-drsne-o-Africe-a-muslimech-597783
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Rozlouceni-s-Gottem-Schwarzenberguv-nazor-Cechy-nezajima-Kreatury-ho-nyni-urazeji-Kdyz-zemrel-Havel-Lucie-Groene-Odkolek-vzpomina-na-Mistra-598352
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Rozlouceni-s-Gottem-Schwarzenberguv-nazor-Cechy-nezajima-Kreatury-ho-nyni-urazeji-Kdyz-zemrel-Havel-Lucie-Groene-Odkolek-vzpomina-na-Mistra-598352
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Rozlouceni-s-Gottem-Schwarzenberguv-nazor-Cechy-nezajima-Kreatury-ho-nyni-urazeji-Kdyz-zemrel-Havel-Lucie-Groene-Odkolek-vzpomina-na-Mistra-598352
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Rozlouceni-s-Gottem-Schwarzenberguv-nazor-Cechy-nezajima-Kreatury-ho-nyni-urazeji-Kdyz-zemrel-Havel-Lucie-Groene-Odkolek-vzpomina-na-Mistra-598352
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Zahradníková (Trikolora), Ivo Budil (filozof), Zdeněk Zbořil 
(politolog), Bořek Riess (podnikatel v energetice), Jiří Holík 
(hokejista), Petr Hampl (sociolog), Jaroslav Šesták (profesor), 
Tomáše Grygara (Trikolora), Erik Best (US novinář)

autoři článků: (mp), Jakub Vosáhlo, Jiří Hroník, Václav 
Fiala, David Hora, Zuzana Koulová, Jakub Vosáhlo, Ma-
rek Korejs, Oldřich Szaban, B. Richterová, T. A. Nový, 
Daniela Černá, Radim Panenka

útoky: Česká televize, ekologický aktivismus, Petr Dvo-
řák (ředitel ČT), Petr Pavel

obrana: Karel Gott, Miloš Zeman, Trikolora, Andrej Ba-
biš (ANO)

Bordel v ČT? Je jasno. Nahrávka, na kterou se čekalo. 
„Lidé ČT věří a mají ji rádi,“ padlo na ní

V Poslanecké sněmovně se v týdnu konal seminář k finan-
cování České televize. Za zavřenými dveřmi se z iniciativy 
ředitele ČT Petra Dvořáka celkem čtyři hodiny rozebíraly 
podrobnosti z činnosti a hospodaření veřejnoprávní televi-
ze a rovněž z Rady ČT, která má televizi jménem občanů 
kontrolovat, ačkoliv někteří poslanci vyjádřili o způsobu, 
jakým to provádí, dost zásadní pochybnosti. Parlamentní-
Listy.cz získaly nahrávku celého semináře.

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Bordel-v-
-CT-Je-jasno-Nahravka-na-kterou-se-cekalo-Lide-CT-ve-
ri-a-maji-ji-radi-padlo-na-ni-599434

„Vezměte syna radši k hrobu Havla.“ Patrik Nacher ve 
střetu s kritiky Gotta: Na svoji svobodu si nedají sáh-
nout a druhým budou říkat, kde zapálit svíčku?!

Mám ke Karlu Gottovi rodinnou vazbu. Táta ho měl hodně 
rád. Na prvním Gottově koncertu ve Sportovní hale jsem 
byl s tátou někdy v sedmi letech. Beru to tedy citlivě. Tak-
že když si prostřednictvím Karla Gotta někdo začne vyři-
zovat účty se Zemanem nebo s Babišem, tak mi to přijde 
jako zbabělé, trapné, ubohé, pitomé,“ vysvětluje pražský 
poslanec Patrik Nacher (ANO).

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/-Vez-
mete-syna-radsi-k-hrobu-Havla-Patrik-Nacher-ve-stretu-

-s-kritiky-Gotta-Na-svoji-svobodu-si-nedaji-sahnout-a-
-druhym-budou-rikat-kde-zapalit-svicku-599366

Tohle ohrozí bezpečnost Česka. Zbraňový expert varu-
je před „mňamkou“ z EU

„Nepodlehnout nějakému ekofanatismu, který by nás 
a naše občany a dokonce naše bezpečnostní složky uvr-
hl do těžko řešitelné situace. To není ani o politice, ani 
o stranách, ale o zdravém rozumu,“ vysvětlil svůj postoj 
k případnému zákazu užívání olova prezident organizace 
LIGA LIBE Pavel Černý.

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Tohle-
-ohrozi-bezpecnost-Ceska-Zbranovy-expert-varuje-pred-
-mnamkou-z-EU-597983

Český rozhlas nakupoval dárkové předměty. Dvě ob-
jednávky ve stejný den, cena vyšší jak 700 tisíc korun

Jak jsme již v minulých dnech několikrát informovali, za-
měřili jsme se na hospodaření veřejnoprávního Českého 
rozhlasu. Nejdříve jsme se věnovali utrácení za pohoštění,

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Cesky-
-rozhlas-nakupoval-darkove-predmety-Dve-objednavky-
-ve-stejny-den-cena-vyssi-jak-700-tisic-korun-598845

Monitoring 3. týden PL

Velkým tématem tohoto týdne bylo Turecko a konflikt 
v Sýrii. Několik rozhovorů varovalo před jeho členstvím 
v NATO. Objevilo se několik článků, které kritizovaly 
Českou televizi a její kompetentnost.

témata: Turecko, Česká televize

kdo dostává prostor: Markéta Šichtařová (ekonomka), 
Radovan Vích (SPD), Ivan Vyskočil (herec), Petr Sokol 
(politolog), Petr Žantovský (mediální odborník), Mazen 
Maialeh (podporovatel syrské opozice), Ján Čarnogur-
ský (bývalý slovenský politik), Tomáš Vyoral (komentá-
tor), Jana Bobošíková (moderátorka), Markéta Šichtařová 
(ekonomka), Mojmír Mikuláš (Trikolóra), David Prachař 
(herec), Jan Korseska (ODS), Jaroslav Štefec (vojenský 
analytik), Tereza Spencerová (analytička), Waldemar 

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Rozlouceni-s-Gottem-Schwarzenberguv-nazor-Cechy-nezajima-Kreatury-ho-nyni-urazeji-Kdyz-zemrel-Havel-Lucie-Groene-Odkolek-vzpomina-na-Mistra-598352
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Rozlouceni-s-Gottem-Schwarzenberguv-nazor-Cechy-nezajima-Kreatury-ho-nyni-urazeji-Kdyz-zemrel-Havel-Lucie-Groene-Odkolek-vzpomina-na-Mistra-598352
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Rozlouceni-s-Gottem-Schwarzenberguv-nazor-Cechy-nezajima-Kreatury-ho-nyni-urazeji-Kdyz-zemrel-Havel-Lucie-Groene-Odkolek-vzpomina-na-Mistra-598352
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/-Vezmete-syna-radsi-k-hrobu-Havla-Patrik-Nacher-ve-stretu-s-kritiky-Gotta-Na-svoji-svobodu-si-nedaji-sahnout-a-druhym-budou-rikat-kde-zapalit-svicku-599366
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/-Vezmete-syna-radsi-k-hrobu-Havla-Patrik-Nacher-ve-stretu-s-kritiky-Gotta-Na-svoji-svobodu-si-nedaji-sahnout-a-druhym-budou-rikat-kde-zapalit-svicku-599366
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/-Vezmete-syna-radsi-k-hrobu-Havla-Patrik-Nacher-ve-stretu-s-kritiky-Gotta-Na-svoji-svobodu-si-nedaji-sahnout-a-druhym-budou-rikat-kde-zapalit-svicku-599366
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/-Vezmete-syna-radsi-k-hrobu-Havla-Patrik-Nacher-ve-stretu-s-kritiky-Gotta-Na-svoji-svobodu-si-nedaji-sahnout-a-druhym-budou-rikat-kde-zapalit-svicku-599366
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Tohle-ohrozi-bezpecnost-Ceska-Zbranovy-expert-varuje-pred-mnamkou-z-EU-597983
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Tohle-ohrozi-bezpecnost-Ceska-Zbranovy-expert-varuje-pred-mnamkou-z-EU-597983
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Tohle-ohrozi-bezpecnost-Ceska-Zbranovy-expert-varuje-pred-mnamkou-z-EU-597983
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Cesky-rozhlas-nakupoval-darkove-predmety-Dve-objednavky-ve-stejny-den-cena-vyssi-jak-700-tisic-korun-598845
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Cesky-rozhlas-nakupoval-darkove-predmety-Dve-objednavky-ve-stejny-den-cena-vyssi-jak-700-tisic-korun-598845
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Cesky-rozhlas-nakupoval-darkove-predmety-Dve-objednavky-ve-stejny-den-cena-vyssi-jak-700-tisic-korun-598845
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Janeček (voják), David Bohbot (expert na Izrael), Jan Kel-
ler (sociolog), Pavel Gruber (ředitel české pobočky Lékařů 
bez hranic), Bohuslav Vaněk-Úvalský (spisovatel), Štěpán 
Kotrba (analytik), Lukáš Černohorský (Piráti), Antonín 
Staněk (ČSSD), Otto Černý (politický vězeň), Jiří Hrdina 
(bývalý hokejista), Andor Šándor (bezpečnostní analytik), 
Jiří Adamec (režisér), Zdeněk Zbořil (politolog)

autoři článků: Jiří Hroník, Oldřich Szaban, David Hora, 
Václav Fiala, Jonáš Kříž, Daniela Černá, Radim Panenka, 
Zuzana Koulová

útoky: Česká televize, Evropská unie, Greta Thunberg,

obrana:

Turci nám vyhrožují vypuštěním milionů uprchlíků, to 
jsou spojenci? Dost! Poslanec Vích navrhuje ráznou 
reakci

„NATO nemůže zůstat zticha, nebo tuto invazi dokonce 
omlouvat, ale podle mého názoru by měl být svolán mi-
mořádný summit, na kterém by mělo být Turecko vylou-
čeno z NATO,“ myslí si v rozhovoru pro ParlamentníListy.
cz místopředseda sněmovního výboru pro obranu Rado-
van Vích (SPD).

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Turci-
-nam-vyhrozuji-vypustenim-milionu-uprchliku-to-jsou-
-spojenci-Dost-Poslanec-Vich-navrhuje-raznou-reak-
ci-599968

Takový odpad si lidé platí na ČT! Petr Žantovský nevě-
děl, jestli se smát, či plakat

Poslanecká sněmovna by se měla zabývat tím, jak z České 
televize udělat efektivní veřejnoprávní médium, a ne tím, 
jestli ČT fandí té, či oné straně, drží jí palce a zve její 
představitele do svých diskusních pořadů. Petr Žantovský 
si v souvislosti s projednáváním výročních zpráv o hospo-
daření ČT všiml článku řešícího, jestli poslanci zvládnou 
Českou televizi podržet.

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Takovy-
-odpad-si-lide-plati-na-CT-Petr-Zantovsky-nevedel-jestli-
se-smat-ci-plakat-600121

Turci se Kurdů chtějí zbavit, vědí moc. Jenže ve hře je 
Putin… Syřan Maialeh o nové válce

Evropská Unie v turecko-syrském konfliktu „hraje druhé 
housle“. Spojené státy přistupují ke konfliktu amorálně, 
takže karty má v rukou Rusko. Nastěhování statisíců Sy-
řanů do oblasti k hranicím Turecka ničemu dobrému nepo-
může, vykořenění obyvatelé jiné části této válkou zmítané 
a kdysi prosperující země nebudou v této části své země 
šťastni, i zde budou uprchlíky a jen budou figurkami pro 
šachovou hru Turecka. To říká o současné situaci bývalý 
podporovatel syrské opozice Ing. Mazen Maialeh, který 
žije se svou rodinou již několik desítek let v naší republice.

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Turci-se-
-Kurdu-chteji-zbavit-vedi-moc-Jenze-ve-hre-je-Putin-Sy-
ran-Maialeh-o-nove-valce-599975

NATO je mrtvé. Turecko útočit smí, ale Rusko ne, pro-
tože… Analytik Štefec i k obří „tsunami“ 3,6 milionů 
migrantů

Zatímco členské zemi Severoatlantické aliance je umožně-
no libovolně útočit na okolní země, jak jsme toho svědky 
dnes a denně už téměř běžně, tak zaútočit někomu na člen-
skou zemi Severoatlantické aliance by mohlo znamenat 
značnou ostudu na úrovni válečného konfliktu poměrně 
velkého rozsahu,“ říká na rovinu vojenský analytik Jaro-
slav Štefec k útoku Turecka v Sýrii.

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/NA-
TO-je-mrtve-Turecko-utocit-smi-ale-Rusko-ne-protoze-

-Analytik-Stefec-i-k-obri-tsunami-3-6 milionu-migran-
tu-599950

Monitoring 4. týden PL

Tento týden ještě doznívaly články o Karlu Gottovi. Vel-
kým tématem byla Česká televize. V rozhovorech zpochy-
bňovali její hospodaření a koncesionářské poplatky. Člán-
ky se věnovaly o problémům v Pirátské straně. Objevily 
se i články, které zdůrazňovaly problémy a cílily na strach 
a nejistotu lidí.

témata: Česká televize, krize v pirátské straně, Karel Gott
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kdo dostává prostor: Radek Suchý (advokát Trikolóry), 
Petr Žantovský (mediální odborník), Alexandra Udženi-
ja (ODS), Tomáš Vyoral, Tomio Okamura (SPD), Pavel 
Cimbal, Martin Konvička, Petr Pelikán (arabista), Štěpán 
Kotrba (analytik), Pavel Zítko (odborník na kryptoměny), 
Tereza Spencerová (analytička), Jan Vítek (publicista), 
Libor Rouček (místopředseda EP), Zdeněk Kolíbal (pro-
fesor), Lubomír Volný (poslanec), Waldemar Janeček (vo-
ják), Jaroslav Němec (Pirát), Jana Zwyrtek Hamplová (ad-
vokátka), Milan Feranec (ANO), Tomáš Martínek (Pirát), 
Václav Vlk (publicista), Martin Vopěnka (spisovatel), Aleš 
Trdla (producent), Milan Šarapatka (bývalý diplomat), 
John Bok (aktivista), Miroslav Švarc (sběratel bankovek), 
Markéta Šichtařová (ekonomka), Cyril Svoboda (bývalý 
ministr zahraničních věcí), Olin Jurman (spisovatel)

autoři článků: Jiří Hroník, Zuzana Koulová, Marek Ko-
rejs, Jakub Vosáhlo, Jonáš Kříž, Tomáš A. Nový, Jaroslav 
Polanský, Daniela Černá, Oldřich Szaban, Václav Fiala, B. 
Richterová, David Hora, Lucie Bartoš

útoky: Tomáš Halík, Česká televize, čeští elfové, klima, 
Evropská unie, česká armáda, Jaroslav Hutka, Václav Havel

obrana: Trikolóra, Karel Gott

Profesně zlikvidují člověka a ještě z toho mají legraci. 
Sonda do uvažování „elfů“ od pedagoga ČVUT Cim-
bala, kterého mají v oblibě

Jak naložit s člověkem, jehož názory vám nevoní? Lze 
mu zničit život. „Profesní likvidace názorových oponen-
tů jako legrace,“ komentuje nový fenomén Pavel Cimbal, 
programátor a pedagog Českého vysokého učení technic-
kého v Praze. A přidává konkrétní případ z nedávné doby, 
kdy se výroky Martina Konvičky řešily na základě podně-
tu zvenčí na půdě jeho zaměstnavatele, tedy Jihočeské uni-
verzity. Ostatně, Pavel Cimbal je sám v hledáčku českých 
elfů. A o nich toho může říci opravdu hodně.

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Pro-
fesne-zlikviduji-cloveka-a-jeste-z-toho-maji-legraci-Son-
da-do-uvazovani-elfu-od-pedagoga-CVUT-Cimbala-kte-
reho-maji-v-oblibe-600746

Libor Rouček pro PL: ČT je jedna z nejlepších na 

světě. Chtějí ji zničit, třeba zadlužený Soukup

„Česká televize je jednou z nejlepších veřejnoprávních te-
levizí na světě,“ přidává do debaty o kvalitě vysílání svůj 
názor bývalý místopředseda Evropského parlamentu Li-
bor Rouček, který poukazuje na ekonomický i politický 
tlak vůči ČT. Podle Roučka si musíme uvědomit, co vlast-
ně v naší zemi chceme. „Jestli chceme, aby tady byly jen 
soukromé televize, které budou ovládat domácí oligarcho-
vé, nebo jako ve všech vyspělých zemích veřejnoprávní 
nezávislé médium.“

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Libor-
-Roucek-pro-PL-CT-je-jedna-z-nejlepsich-na-svete-Chte-
ji-ji-znicit-treba-zadluzeny-Soukup-600508

Bojí se tmy, nemají fyzičku, nemohou střílet. Česká ar-
máda prý přijímá i úplně neschopné jedince. Zkušený 
voják odkryl naprosté peklo

Bojíte se tmy? Nevadí, naše armáda vás ráda přijme! Ne-
uběhnete s plnou polní ještě donedávna potřebný počet 
kilometrů? Nač a k čemu, svezete se přece hromadně au-
tem! Šokující informace o současném stavu naší armády 
předkládá bývalý voják a účastník misí v bývalé Jugoslá-
vii Waldemar Janeček.

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Boji-se-
-tmy-nemaji-fyzicku-nemohou-strilet-Ceska-armada-pry-
prijima-i-uplne-neschopne-jedince-Zkuseny-vojak-od-
kryl-naproste-peklo-600528

Velká premiéra na území ČR: Pirátský politik poprvé 
otevřeně o dění uvnitř strany. Krausová, Michálek, ex-
trémní buzerace, vyhazovy. Pouze na PL

„Proto jsem vyzval paní Krausovou k odstoupení z man-
dátu zastupitelky. Nechci, aby za Piráty vládli Praze lidi 
s tak malým morálním kreditem, bez politické autority,“ 
říká kromě jiného pirátský politik Jaroslav Němec, který 
působí mimo jiné jako zastupitel na Praze 2.

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Velka-
-premiera-na-uzemi-CR-Piratsky-politik-poprve-otevre-
ne-o-deni-uvnitr-strany-Krausova-Michalek-extremni-bu-
zerace-vyhazovy-Pouze-na-PL-600634
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Václav Havel byl zrádce a jidáš. A převrat v roce 1989 
neudělali lidé v ulicích. K výročí Sametu přichází vý-
bušná kniha. Spisovatel promluvil

Václav Havel byl zrádce a jeden z českých jidášů, kteří 
zradili národ, říká v rozhovoru spisovatel literatury fak-
tu Olin Jurman. „Jako vítěz převratu byl Havel bezesporu 
úspěšný. Ovšem jeho vnitrostátní politika byla tragédie. 
Dopustil, aby se rozkradla republika,“ říká Jurman, pod-
le kterého je Havel pro Čechy historicky spíše negativní 
figurou.

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Vaclav-
-Havel-byl-zradce-a-jidas-A-prevrat-v-roce-1989-neu-
delali-lide-v-ulicich-K-vyroci-Sametu-prichazi-vybusna-

-kniha-Spisovatel-promluvil-600930

Sputniknews

Říjen 2019

Monitoring říjen 1. týden sputniknews

Úmrtí Karla Gotta, většina článků k tomu dodá útok na 
pražskou kavárnu. Mnichovská dohoda jako argument, že 
Západ zdradil (Okamura). Kritika odstranění sochy Koně-
va v několika článcích. Různé šťouchání do USA např za 
obchodní válku s Čínou nebo za působení v Sýrii. Oslava 
Ruských technologií.

témata: Andrej Babiš – stíhání, v OSN, migrační politi-
ka, Mnichovská dohoda, Brexit, Sýrie, socha Koněva, vo-
jenská přehlídka v Číně, úmrtí Karla Gotta, úmrtí Vlasty 
Chramostové, bitva o Dukelský průsmyk

kdo dostavá prostor: Andrej Babiš, Tomio Okamura, 
František Matějka (Strana nezávislosti ČR), Jiří Ovčáček, 
Luboš Xaver Veselý (moderátor), Milan Skála (ukrajini-
sta), Stanislav Novotný (Předseda Asociace nezávislých 
médií), Petr Štěpánek (hudebník a spisovatel), Petr Nečas 
(ODS, bývalý předseda vlády)

autoři článků: Jan Cambell, Alena Novotná, Vladimír 
Franta, Andrej Koc, Tatjana Naronskaja, Ivan Danilov, Al-
fia Jenikejeva, Dmitrij Korněv, Viktor Dorožnyj

útoky: Eugenie Číhalová, pražská kavárna, Pavel Šafr, 
Pavel Rychetský, státní zastupitelství

obrana: Jaroslav Matýs, Karel Gott,

„Jsme pro ně jenom kolonie.“ Okamura o ponaučení 
z Mnichova: Nemůžeme spoléhat na dnes již zdegene-
rovaný takzvaný Západ

Třicátého září předseda SPD Tomio Okamura na svém Fa-
cebooku uveřejnil článek, v němž v souvislosti s výročím 
Mnichova zdůraznil, že je nutné si pamatovat, že Česko 
zradily západní mocnosti dvakrát.

https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/20190930- 
10757154-jsme-pro-ne-jenom-kolonie-okamura-o-ponau-
ceni-z-mnichova-nemuzeme-spolehat-na-dnes-jiz/

https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2019093010757154-jsme-pro-ne-jenom-kolonie-okamura-o-ponauceni-z-mnichova-nemuzeme-spolehat-na-dnes-jiz/
https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2019093010757154-jsme-pro-ne-jenom-kolonie-okamura-o-ponauceni-z-mnichova-nemuzeme-spolehat-na-dnes-jiz/
https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2019093010757154-jsme-pro-ne-jenom-kolonie-okamura-o-ponauceni-z-mnichova-nemuzeme-spolehat-na-dnes-jiz/
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Smrt Karla Gotta odhalila skutečnou tvář havlistů, 
říká mediální expert

Mediální expert okomentoval úmrtí zpěváka Karla Gotta. 
Havlistům, pražské kavárně a pravdoláškařům vystavil ne-
kompromisní účet za jejich chování po odchodu Mistra.

https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/20191004- 
10774667-smrt-karla-gotta-odhalila-skutecnou-tvar-ha-
vlistu-rika-medialni-expert/

Bývalý premiér: V Česku o vládě rozhodují státní zá-
stupci. Novináře považuji za pitomce

Bývalý český premiér Petr Nečas v rozhovoru prohlásil, 
že v České republice o vysokých politicích rozhodují po-
licisté se státními zástupci. České novináře prý považuje 
za neschopné pitomce. V kauze zastaveného vyšetřování 
Andreje Babiše se za premiéra postavil. Je nutné utnout 
zvůli státních zástupců, řekl.

h t tps : / /cz .sputniknews.com/pol i t ika/20191005- 
10777549-byvaly-premier-v-cesku-o-vlade-rozhoduji-
-statni-zastupci-novinare-povazuji-za-pitomce/

Monitoring říjen 2. týden sputniknews

Klasický mix proruských nárorů, ruských postojů a útoků 
na stale stejné skupiny – klimatické aktivisty, příznivce 
EU, LGBT. Začínají se objevovat články podporující sta-
noviska hnutí Trikolory (útoky na neziskové organizace, 
komunitu LGTB, klimatické aktivisty). Ostré útoky na ČT 
v podání Xavera Veselého a Petra Štěpánka.

témata: klima, Rusko – zbraně, technologie, aktuální dění, 
Sýrie/Turecko, nordstream 2, Praha vs Čína, pohřeb Karla 
Gotta, migrační politika, USA/Trump, ČT, dění na Sloven-
sku

kdo dostává prostor: Tomio Okamura (SPD), Xaver 
Veselý (mediální kritik), Luboš Blaha, Radek Ondrá-
ček (SPD), Vladimír Just (mediální kritik), Jiří Ovčáček 
(mluvčí prezidenta), Jiří Šedý, Petr Štěpánek (hudebník 
a spisovatel), Václav Klaus ml. (Trikolora), Zuzana Maje-
rová Zahradníková (Trikolora)

autoři: Vladimír Franta, Dmitrij Korněv, Alena Novotná, 
Jana Petrova, Roman Michelko, Michal Pavelka, Ivan Da-
nilov, Tatjana Naronskaja, Irina Alksnis

útoky: Z. Hřib (Piráti, primátor Prahy), ČT, pražská ka-
várna, opozice, americký dolar, Michal Stehlík

obrana: Karel Gott, Tomio Okamura, Eva Filipi, Xaver 
Veselý

Zahradníková z Trikolóry: Stát či neziskové organi-
zace by neměly poučovat děti v jeslích o genderových 
stereotypech

Poslankyně a místopředsedkyně hnutí Trikolóra Zuzana 
Majerová Zahradníková poskytla portálu Parlamentní listy 
obsáhlý rozhovor, v němž se vyjádřila například ke sněmu 
hnutí, k dění za posledních 14 dnů či ke genderismu.

https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/20191008- 
10794063-zahradnikova-z-trikolory-stat-ci-neziskove-or-
ganizace-by-nemely-poucovat-deti-v-jeslich-o/

Mediální expert: Česká televize by měla platit divá-
kům za sledovanost, ne obráceně

Mediální expert Petr Štěpánek prohlásil, že některé pořady 
České televize jsou tak strašné, že ČT by měla platit divá-
kům za to, že ji sledují, a ne naopak.

https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/20191007- 
10785661-medialni-expert-ceska-televize-by-mela-platit-
divakum-za-sledovanost-ne-obracene/

„Druhá republika vstala z hrobu.“ Ovčáček se ostře 
pustil do opozice. Není schopná uspět v demokratické 
soutěži, tvrdí

Oficiální mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček se na 
svém Facebookovém účtu pustil do opozice. Ta prý dle 
jeho slov není schopná uspět ve férové demokratické sou-
těži. Mluvčí se rovněž vyjádřil k jejím metodám.

https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/20191009- 
10798007-druha-republika-vstala-z-hrobu-ovcacek-se-ostre-
-pustil-do-opozice-neni-schopna-uspet-v-demokraticke/

https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2019100410774667-smrt-karla-gotta-odhalila-skutecnou-tvar-havlistu-rika-medialni-expert/
https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2019100410774667-smrt-karla-gotta-odhalila-skutecnou-tvar-havlistu-rika-medialni-expert/
https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2019100410774667-smrt-karla-gotta-odhalila-skutecnou-tvar-havlistu-rika-medialni-expert/
https://cz.sputniknews.com/politika/2019100510777549-byvaly-premier-v-cesku-o-vlade-rozhoduji-statni-zastupci-novinare-povazuji-za-pitomce/
https://cz.sputniknews.com/politika/2019100510777549-byvaly-premier-v-cesku-o-vlade-rozhoduji-statni-zastupci-novinare-povazuji-za-pitomce/
https://cz.sputniknews.com/politika/2019100510777549-byvaly-premier-v-cesku-o-vlade-rozhoduji-statni-zastupci-novinare-povazuji-za-pitomce/
https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2019100810794063-zahradnikova-z-trikolory-stat-ci-neziskove-organizace-by-nemely-poucovat-deti-v-jeslich-o/
https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2019100810794063-zahradnikova-z-trikolory-stat-ci-neziskove-organizace-by-nemely-poucovat-deti-v-jeslich-o/
https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2019100810794063-zahradnikova-z-trikolory-stat-ci-neziskove-organizace-by-nemely-poucovat-deti-v-jeslich-o/
https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2019100710785661-medialni-expert-ceska-televize-by-mela-platit-divakum-za-sledovanost-ne-obracene/
https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2019100710785661-medialni-expert-ceska-televize-by-mela-platit-divakum-za-sledovanost-ne-obracene/
https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2019100710785661-medialni-expert-ceska-televize-by-mela-platit-divakum-za-sledovanost-ne-obracene/
https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2019100910798007-druha-republika-vstala-z-hrobu-ovcacek-se-ostre-pustil-do-opozice-neni-schopna-uspet-v-demokraticke/
https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2019100910798007-druha-republika-vstala-z-hrobu-ovcacek-se-ostre-pustil-do-opozice-neni-schopna-uspet-v-demokraticke/
https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2019100910798007-druha-republika-vstala-z-hrobu-ovcacek-se-ostre-pustil-do-opozice-neni-schopna-uspet-v-demokraticke/
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Monitoring říjen 3. týden sputniknews

Na začátku týdne se články zabývají výsledky voleb v Pol-
sku. Mnoho článků se věnuje dění v Sýrii v souvislosti se 
vstupem Turecka do pohraničí. Několik článků se věnuje 
spolupráci Ruska a Saudské Arábie v oblasti energetiky. 
Pokračují útoky na ČT v čele s Xaverem Veselým. Jiří Ov-
čáček útočí na primátora Hřiba. Opět dostávají prostor čle-
nové Trikolory, konkrétně paní Majerová a V. Klaus ml. – 
útok na neziskové organizace a další subjekty, poměrně 
ostrá rétorika. Klasicky dostávají velký prostor postoje 
M. Zemana a Jiřího Ovčáčka útočící na některý z jejich 
oblíbených cílů (ČT, primátor Hřib apod.)

témata: Sýrie/Kurdové, dění na Slovensku, volby do 
Sejmu v Polksu, zahraniční politika USA, pohřeb Vlasty 
Chramostové, EU a sankce proti Rusku, ruské technologie, 
vražda v azylovém domě v Rakousku poblíž českých hra-
nic, ČT, Nord stream 2, dění na Ukrajině, rekondičí pobyt 
Miloše Zemana v nemocnici, články odepisující USD,

kdo dostává prostor: Jiří Ovčáček, Tomio Okamura 
(SPD), Xaver Veselý (mediální kritik), Miloš Zeman, Zu-
zana Majerová Zahradníková (Trikolora), Václav Klaus 
ml. (Trikolora)

autoři: Michal Pavelka, Jana Petrova, Van Minh Nguyen, 
Natalia Dembinskaja, Alena Novotná, Vladimír Franta, 
Jan Campbell, Ivan Danilov, Vladimír Kornilov,

útoky: Z. Hřib, ČT, Karel Schwanzerberg, ČSSD – Jan 
Hamáček, Pavel Šafr

obrana: Miloš Zeman

Zeman chce zlikvidovat ČT? Hysterie pravdoláskařů 
stojí na lži

Prezident Miloš Zeman byl obviněn, že chystá likvidaci 
České televize. Myslí si to člen Rady ČT. Je to hysterie 
jako vyšitá, která, jak se ukázalo, nemá nic společného 
s realitou.

https://cz.sputniknews.com/nazory/2019101510825177-
zeman-chce-zlikvidovat-ct-hysterie-pravdolaskaru-stoji-

-na-lzi/

Video: Kim Čong-un v duchu pohádky Tři oříšky pro 
Popelku v prvním sněhu na bílém koni skáče na nej-
vyšší horu KLDR

https://cz.sputniknews.com/video/2019101810833857-vi-
deo-kim-cong-un-v-duchu-pohadky-tri-orisky-pro-popel-
ku-v-prvnim-snehu-na-bilem-koni-skace-na/

„Vedení ČSSD má bruselský neomarxistický pohled na 
svět.“ Poslanec Volný zhodnotil novelu zákona o azylu

Ministerstvo vnitra nedávno předložilo návrh zákona 
o azylu, kterým se mění stávající pojem „azylant“ a insti-
tut strpění cizince, existující v českém právu. Uděluje tak 
trestně stíhaným cizincům možnost zachovat svůj statut 
do rozhodnutí soudu. Svůj názor o vlivu novely a důvody 
pro její vznik Sputniku prozradil poslanec PSP Mgr. Lu-
bomír Volný.

https://cz.sputniknews.com/nazory/2019101910842793-i-
-clovek-bez-naroku-na-azyl-ma-mit-prava-uprchlika-vol-
ny-varoval-pred-novelou-zakona-o-azylu/

Monitoring říjen 4. týden sputniknews

Pokračují útoky na Jiřího Koudelku a BIS v souvislosti 
s odhalením ruských aktivit v ČR. Články opětovně vy-
chvalující ruské vojenské technologie. Pozornost se také 
věnuje Vladimíru Putinovi na návštěvě v Srbsku při vý-
ročí osvobození Bělehradu. Již několik týdnů pokračuje 

„boj o pomníky“, nově byl poškozen pomník rudoarměj-
cům v Brně, Jiří Ovčáček útoky spojuje Jiný článek do-
konce přidává útok na sovětský pomník v Rize. Opět se 
objevují články s informacemi o slabé kondici ekonomiky 
USA. Václav Klaus ml. útočí na Člověka v tísni. Opako-
vané téma tohoto měsíce je kritika postojů médií a politiků 
k Rusku.

témata: Sýrie, EU, vražda Jána Kuciaka a vyšetřování 
Kočnera, odstoupení USA od smlouvy INF, BIS, dění na 
Slovensku, ČT, ruské rakety, azylový zákon, výročí osvo-
bozeí Bělehradu, vojenská spolupráce Ruska a Číny, vyjá-
dření Stanislava Grospiče k srpnu 68, ekonomická situace 
v USA, neziskové organizace, zabití al-Bagdádího, Greta 
Thunberg,

https://cz.sputniknews.com/nazory/2019101510825177-zeman-chce-zlikvidovat-ct-hysterie-pravdolaskaru-stoji-na-lzi/
https://cz.sputniknews.com/nazory/2019101510825177-zeman-chce-zlikvidovat-ct-hysterie-pravdolaskaru-stoji-na-lzi/
https://cz.sputniknews.com/nazory/2019101510825177-zeman-chce-zlikvidovat-ct-hysterie-pravdolaskaru-stoji-na-lzi/
https://cz.sputniknews.com/video/2019101810833857-video-kim-cong-un-v-duchu-pohadky-tri-orisky-pro-popelku-v-prvnim-snehu-na-bilem-koni-skace-na/
https://cz.sputniknews.com/video/2019101810833857-video-kim-cong-un-v-duchu-pohadky-tri-orisky-pro-popelku-v-prvnim-snehu-na-bilem-koni-skace-na/
https://cz.sputniknews.com/video/2019101810833857-video-kim-cong-un-v-duchu-pohadky-tri-orisky-pro-popelku-v-prvnim-snehu-na-bilem-koni-skace-na/
https://cz.sputniknews.com/nazory/2019101910842793-i-clovek-bez-naroku-na-azyl-ma-mit-prava-uprchlika-volny-varoval-pred-novelou-zakona-o-azylu/
https://cz.sputniknews.com/nazory/2019101910842793-i-clovek-bez-naroku-na-azyl-ma-mit-prava-uprchlika-volny-varoval-pred-novelou-zakona-o-azylu/
https://cz.sputniknews.com/nazory/2019101910842793-i-clovek-bez-naroku-na-azyl-ma-mit-prava-uprchlika-volny-varoval-pred-novelou-zakona-o-azylu/
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kdo dostává prostor: Jiří Ovčáček, Miloš Zeman, Václav 
Klaus ml. (Trikolora), Xaver Veselý, Alifa Jenikejeva, To-
mio Okamura (SPD), Zdeněk Ondáček (KSČM)

autoři: Tatjana Naronskaja, Jana Petrova, Jan Campbell, 
Van Minh Nguyen, Vladimír Franta, Ljubinka Milinčić, 
Alena Novotná, Ivan Danilov, Roman Michelko, Dmitrij 
Korněv

útoky: Nora Fridrichová, Jiří Koudelka, ČT, neziskové 
organizace, Piráti, Greta Thunberg

obrana: Miloš Zeman,

„Sluníčkářská mediální žumpa.“ Okamura na tiskovce 
rozšlapal redaktora České televize

Tomio Okamura se na tiskové konferenci nemazal s od-
povědí redaktorovi ČT, který poukázal na výsledky Úřadu 
pro dohled nad hospodařením politických stran věnované 
jeho hnutí. Novináři podle Okamury v tomto případě ma-
nipulují a „předvádějí mediální žumpu“.

https://cz.sputniknews.com/politika/2019102310861401-
slunickarska-medialni-zumpa-okamura-na-tiskovce-roz-
slapal-redaktora-ceske-televize/

Rusům vše připomínat, ale Němce raději nedráždit. 
Analytik Štefec poukázal na servilní logiku památných 
dnů v Česku

Analytik Jaroslav Štefec se pozastavil nad rozhodnutím 
Poslanecké sněmovny vyhlásit památný den obětí invaze 
vojsk Varšavské smlouvy. Podle něj poslanci neměří jed-
ním metrem a na oběti nynějšího spojeneckého Německa 
se zapomíná.

https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/20191027- 
10881562-rusum-vse-pripominat-ale-nemce-radeji-ned-
razdit-analytik-stefec-poukazal-na-servilni-logiku/

Monitoring říjen 5. týden sputniknews

Neustávající útoky na ČT. Objevují se články zpochybňu-
jící či napadající politiku „Západu“ – např. „Prohrává Zá-
pad Afriku?“, „Irácký prezident zpochybnil spolehlivost 

USA jako spojence“ atp. „Odborník“ na toto téma je pře-
devším Ivan Danilov. Některé články zpochybňují zabití 
al-Bagdádího. Klasicky se objevují články ohledně dění 
v Rusku a působení Ruska ve světě. Již delší dobu se ob-
jevuje téma sporu Xavera Veselého s portálem Hlídací pes, 
články obsahují téměř vždy informaci, že se jedná o dílo 
George Sorose. Také dostávají prostor útoky M. Zemana 
na BIS a ČT. Již od ustavující schůze Trikolory dostáva-
jí prostor V. Klaus ml. a Zuzana Majerová Zahradníko-
vá, kteří prezentují svoje útoky na neziskové organizace, 
LGTB komunitu, ostatní politické strany apod.

témata: koupě TV Nova Petrem Kellnerem, 28. října, ak-
tuality ze Slovenska, dění v Sýrii, zahraniční politika USA 
a Západních zemí, sport Praha vs Čína, dění v Rusku, po-
stoje M. Zemana,

kdo dostává prostor: Tomio Okamura (SPD), Zdeněk 
Ondráček (KSČM), Petr Robejšek (politolog), Xaver Ve-
selý, Miloš Zeman, Zuzana Majerová Zahradníková, Ra-
dim Fiala (SPD)

autoři: Tatjana Naronskaja, Vladimír Franta, Ivan Dani-
lov, Jana Petrova, Jelizaveta Isakova, Van Minh Nguyen,

útoky: ČT, Milion chvilek pro demokracii, Zdeněk Baka-
la, Aktualne.cz, ČRo, Piráti

Prohrává Západ Afriku? O rusko-africkém summitu 
v Soči.

Reakce některých médií na ruské úspěchy v Africe svědčí 
o tom, že je interpretují v kontextu „ponížení“, které USA 
zažily v Sýrii. „Putin vstupuje do boje o Afriku po potupě 
USA na Blízkém východě,“ píše katarský list Al-Džazíra. 

„Putin právě udělal vítězné kolečko na Blízkém východě. 
Nyní míří na Afriku,“ zní titulek na CNN.

https://cz.sputniknews.com/svet/2019102910888279-pro-
hrava-zapad-afriku-o-rusko-africkem-summitu-v-soci-nazor/

Sorosovi „hlídači nezávislosti“ novinářů dostali za 
pravdu od Rady pro rozhlasové vysílání. Co udělá Xa-
ver?

Sorosovi „hlídači nezávislosti“ novinářů dostali za pravdu 

https://cz.sputniknews.com/politika/2019102310861401-slunickarska-medialni-zumpa-okamura-na-tiskovce-rozslapal-redaktora-ceske-televize/
https://cz.sputniknews.com/politika/2019102310861401-slunickarska-medialni-zumpa-okamura-na-tiskovce-rozslapal-redaktora-ceske-televize/
https://cz.sputniknews.com/politika/2019102310861401-slunickarska-medialni-zumpa-okamura-na-tiskovce-rozslapal-redaktora-ceske-televize/
https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2019102710881562-rusum-vse-pripominat-ale-nemce-radeji-nedrazdit-analytik-stefec-poukazal-na-servilni-logiku/
https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2019102710881562-rusum-vse-pripominat-ale-nemce-radeji-nedrazdit-analytik-stefec-poukazal-na-servilni-logiku/
https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2019102710881562-rusum-vse-pripominat-ale-nemce-radeji-nedrazdit-analytik-stefec-poukazal-na-servilni-logiku/
https://cz.sputniknews.com/svet/2019102910888279-prohrava-zapad-afriku-o-rusko-africkem-summitu-v-soci-nazor/
https://cz.sputniknews.com/svet/2019102910888279-prohrava-zapad-afriku-o-rusko-africkem-summitu-v-soci-nazor/
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od Rady pro rozhlasové vysílání. Co udělá Xaver?

https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/20191031- 
10901136-sorosovy-hlidaci-nezavislosti-novinaru-dostali-
za-pravdu-od-rady-pro-rozhlasove-vysilani-co-udela/

Novarepublika

Říjen 2019

Monitoring říjen 1. týden novarepublika

Převzaté články z ostatních proruských webů připomínají-
cí výročí bojů v Dukelském průsmyku upozorňují na to, že 
se v současnosti překrucují dějiny a plynule navazují kri-
tikou na odstranění sochy Koněva. V souvislosti se smrtí 
Karla Gotta útok na „pražskou kavárnu“, např. na Jarosla-
va Kmentu, Jana Hřebejka. 80 % obsahu převzato z jiných 
webům převážně, VašeVěc, Outsidermedia, Russian, Ienta, 
Parlamentní Listy, PrvníZprávy apod.

témata: Židé, Ukrajina, Mnichovská dohoda, úmrtí Karla 
Gotta, výročí Dukly, socha Koněva

kdo dostavá prostor: Ivan David (SPD), Paul Craig Ro-
berts

autoři článků: (původní články na webu nebo bez zdro-
je) Marek Obrtel, Lenka Procházková, Stanislav Novotný, 
Lubomír Man, Patrick Ungermann, Jiří Jírovec, Michal 
Brand

útoky: Jan Hamáček, Eugenie Číhalová, pražská kavárna, 
Greta Thunberg, Jan Fisher

obrana: Národní domobrana, MUDr. Jan Matýs, Karel 
Gott

„Zásadní změna v rovnováze sil“: proč se na Ukrajině 
začalo mluvit o „otočení“ Západu směrem k Rusku

Západní země zásadně změnily svou pozici vůči Ukraji-
ně a přešly na stranu Ruska. Tento názor vyslovil ředitel 
Ústavu zahraniční politiky Diplomatické akademie při 
Ministerstvu zahraničních věcí Ukrajiny Grigorij Perepe-
lica. Poznamenal také, že tato tendence je pozorována na 
pozadí oslabení Západu a zesílení Ruska. Ministr zahrani-
čí Ukrajiny Vadim Pristajko dříve konstatoval „degradaci 
sankcí“ proti Moskvě a zaznamenal neochotu Západu do-
držovat dříve zavedená omezení. Experti se domnívají, že 
Ukrajině byla zpočátku vyhrazována role „páky nátlaku“ 
na Rusko, ale nyní přichází na první místo pragmatická 

https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2019103110901136-sorosovy-hlidaci-nezavislosti-novinaru-dostali-za-pravdu-od-rady-pro-rozhlasove-vysilani-co-udela/
https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2019103110901136-sorosovy-hlidaci-nezavislosti-novinaru-dostali-za-pravdu-od-rady-pro-rozhlasove-vysilani-co-udela/
https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2019103110901136-sorosovy-hlidaci-nezavislosti-novinaru-dostali-za-pravdu-od-rady-pro-rozhlasove-vysilani-co-udela/
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pozice, v souladu s níž je třeba dávat do pořádku vztahy 
s Ruskou federací.

http://www.novarepublika.cz/2019/09/zasadni-zmena-v-
-rovnovaze-sil-proc-se.html

Pražská žumpárna aneb Kdo rozděluje společnost?

Zemřel zpěvák Karel Gott. Událost, která zdánlivě „musí“ 
spojit všechny občany této země v úctě před velikou osob-
ností a nádherným člověkem, jakým Karel Gott bezpochy-
by byl. Ani taková událost však není dostatečná na to, aby 
si pražská kavárna nekopla a neohřívala svoji polévku.

http://www.novarepublika.cz/2019/10/prazska-zumparna-
-aneb-kdo-rozdeluje.html

Monitoring říjen 2. týden novarepublika

Převzaté články tvoří opět většinu obsahu (z russian.rt, 
Ienta, VašeVěc atp.). Prezentace proruských názorů pře-
devším na situaci v Sýrii, na Ukrajině a na zahraniční po-
litiku USA. Dozvuky pohřbu Karla Gotta, kde je opětovně 
napadána „pražská kavárna“.

témata: pohřeb Karla Gotta, ČT, konflikt v Sýrii, nezis-
kové organizace, Praha vs. Čína, situace na Ukrajině, EU, 
migrační politika, zahraniční politika USA

kdo dostává prostor: Ivan David (SPD), Petr Štěpánek 
(hudebník a spisovatel), Tereza Spencerová, Rostislav Iš-
čenko, Paul Craig Roberts

autoři: Václav Dvořák, Ivan David, Růžena Chrastekova, 
Zbyněk Fiala, Vladimír Pelc, Jaroslav Tichý, Stanislava 
Kučerová, Michal Brand, Martin Kunštek, Jiří Pondělíček, 
Petr Hampl, Tomáš Vyoral, Martin Koller

útoky: ČT, Eva Holubová, Šimon Pánek, Z. Hřib, EU

obrana: Xaver Veselý, Karel Gott,

Glosář k 40. týdnu ʹ19: Hyeny útočí. Hřib pražský vy-
hlašuje válku Číně. Stát přiznal svou neschopnost. Dů-
věra stranickým představitelům. Postoje obyvatel ČR 
k politickým stranám.

Z řeckého γλώσσα (glóssa), česky poznámka na okraj 
jiných textů, informací, tvrzení k jejich vysvětlení. Zde 
drobné poznámky na lem našeho především politického 
dění; k upřesnění jeho významu, podle výběru autora. Ne-
musí jít jen o produkty uplynulého týdne.

http://www.novarepublika.cz/2019/10/glosar-k-40-tydnu-
19-hyeny-utoci-hrib.html

Vrchol pokrytectví, farizejství, lží

Těžko už asi lze překonat tuhle šílenou faleš, oděnou do 
pláště dobrodiní, humanity, ba až laskavosti. Bok po boku 
Šimon Pánek a Eva Holubová, sehraná dvojka, která boju-
je za projevování toho dobra v každém z nás.

http://www.novarepublika.cz/2019/10/vrchol-pokrytec-
tvi-farizejstvi-lzi.html

Monitoring říjen 3. týden novarepublika

Články, které udávají Rusko jako toho, kdo se snaží 
o urovnání vztahů v Sýrii, naopak útok na USA. Objevují 
se články o Ukrajině ruským propagandistickým pohle-
dem. Začínají se objevovat témata k výročí Sametové re-
voluce. Dozvuky pohřbu Karla Gotta

témata: ČT, OKD, důchody, T.G.M., konflikt v Sýrii, 
Ukrajina, banderovci, romové, dění v Katalánsku, OSN,

kdo dostává prostor: proruské weby, Pavel Žantovský, 
Petr Hampl (sociolog), Tereza Spencerová, Paul Craig Ro-
berts

autoři: Stanislav Novotný, Alena Vitásková, Jaroslav 
Tichý, Stanislava Kučerová, Václav Umlauf, Ivan David, 
Jiří Jírovec, Zdeněk Zbořil, Zdeněk Vydra, Zbyňek Fiala, 
Vasilij Ťomný, Mojmír Grygar, David Dvořák, Tomáš Vy-
oral, Martin Koller,

útoky: ČT, Zelení v EP, Zelenský (prezident Ukrajiny), 
USA, státní zastupitelství, NATO

obrana: Rusko, Karel Gott

http://www.novarepublika.cz/2019/09/zasadni-zmena-v-rovnovaze-sil-proc-se.html
http://www.novarepublika.cz/2019/09/zasadni-zmena-v-rovnovaze-sil-proc-se.html
http://www.novarepublika.cz/2019/10/prazska-zumparna-aneb-kdo-rozdeluje.html
http://www.novarepublika.cz/2019/10/prazska-zumparna-aneb-kdo-rozdeluje.html
http://www.novarepublika.cz/2019/10/glosar-k-40-tydnu-19-hyeny-utoci-hrib.html
http://www.novarepublika.cz/2019/10/glosar-k-40-tydnu-19-hyeny-utoci-hrib.html
http://www.novarepublika.cz/2019/10/vrchol-pokrytectvi-farizejstvi-lzi.html
http://www.novarepublika.cz/2019/10/vrchol-pokrytectvi-farizejstvi-lzi.html
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Sraz inkvizitorů v sídle Ústavního soudu. Mráz vane 
od Pavlů Zemana a Rychetského. Už brousí křesadla 
a sirky k pálení „haterů“?

Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly, zní známé 
úsloví. Nejsem si však jist, zda tady vůbec o dobré úmysly 
jde. „Lidé by měli vědět, že interpret není anonymní, a to, 
co tam napíší, že tam zůstane, že to je dohledatelné a že za 
to mají odpovědnost, mnohdy i tu trestní,“ řekl nejvyšší 
státní zástupce Pavel Zeman. Než jako jakékoliv upozor-
nění na mě tato slova působí jako hrozba a vyhrožování 
občanům této země. Připomíná mi Bobliga z Edelstadtu 
a vykonstruované čarodějnické procesy ve Velkých Losi-
nách. A předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský zná-
mý svým voláním po cenzuře jako třešnička na dortu.

http://www.novarepublika.cz/2019/10/sraz-inkvizitoru-v-
sidle-ustavniho.html

Kavárna a Kurdové: Sedmero lží a iluzí. Jak se s tím 
vším srovnají? Svět je zase naruby. Vše, co si lepšolidé 
o světě mysleli, byla nepravda. Mohou procitnout? Mý-
lit se je normální. Řešením je jít pracovat na zahrádku

PETR HAMPL přemýšlí nad tím, jak si liberální mainstre-
am, jenž má přeci vždy a ve všem pravdu, přebere součas-
nou komplikovanou situaci na Blízkém východě.

http://www.novarepublika.cz/2019/10/kavarna-kurdove-
sedmero-lzi-iluzi-jak.html

Monitoring říjen 4. týden novarepublika

Na začátku týdne rezonuje zpráva BIS o rozbití ruské 
zpravodajské-hackerské sítě působící na území ČR, tato 
zpráva je napadána a označována jako nesmysl. Několi-
krát vystupuje Ivand David se svými názory. Často je také 
zmiňována situace v Sýrii v souvislosti se stažením vojsk 
USA a útokem Turecka na Kurdy. Zajímavý je rozhovor 
se Zdeňkem Zbořilem, kde jsou napadána mainstreamová 
média v souvislosti s informacemi o Rusku, prý se o Rus-
ku informuje neobjektivně, jenom záporně.

témata: zpráva BIS o rozbití ruské hackerské/zpravo-
dajské sítě, politika USA, Sýrie/Kurdové, novela o stát-
ním zastupitelství, NATO, ČT, migrační politika, ruské 

vojenské cvičení v Egyptě a Srbsku

kdo dostává prostor: Radim Valenčík (vysokoškolský 
učitel), proruské weby, Tereza Spencerová, Giorgia Melo-
ni, Zdeněk Zbořil, Paul Craig Roberts

autoři: Ivan David, Alena Vitásková, Jiří Kobza, Oldřich 
Lukáš, Růžena Chrastekova, Stanislav Novotný, Jana Pet-
rova, Lubomír Man, Marta Litvinová, Luboš Blaha, Stani-
slava Kučerová, Josef Skála

útoky: BIS, Greta Thunberg, Jakub Janda, ČT

obrana: Miloš Zeman, Jiří Ovčáček

Co tak zrušit volby, Parlament a ponechat vládnout 
Ústřední výbor Ústavního soudu, pár senátorů z praž-
ských kaváren…?

A aby toho nebylo málo, přec jenom, nějaké Výkonné 
výbory, složené z politologů, politických aktivistů třeba 
z milionchvilkařů, agilně aktivních redaktorů České tele-
vize, politických neziskovek, komentátorů ála Fendrych 
ve spojení s represívními složkami a BIS, která nás bude 
chránit před všemi špióny světa.

http://www.novarepublika.cz/2019/10/co-tak-zrusit-vol-
by-parlament-ponechat.html

Monitoring říjen 5. týden novarepublika

Doznívá téma zprávy BIS o rozbití ruské hackerské/zpra-
vodajské sítě. Objevují se také články o soudu s Julianem 
Assangem, jedná se o zahraniční názory, obhajují Assan-
gem, Craig Murray dokonce vyslovuje podezření, že byl 
mučen. Jinak slabší týden s prakticky nulovou tvorbou 
a převzatými články z ostatních českých desinformačních 
webů a ruských webů jako je Ienta nebo Russian.

témata: situace na Ukrajině, soud s Julianem Assangem

kdo dostává prostor: Paul Craig Roberts

autoři: Jiří Vyvadil, Lubomír Man, Martin Kunštek

útoky: BIS (Jiří Koudelka)

http://www.novarepublika.cz/2019/10/sraz-inkvizitoru-v-sidle-ustavniho.html
http://www.novarepublika.cz/2019/10/sraz-inkvizitoru-v-sidle-ustavniho.html
http://www.novarepublika.cz/2019/10/kavarna-kurdove-sedmero-lzi-iluzi-jak.html
http://www.novarepublika.cz/2019/10/kavarna-kurdove-sedmero-lzi-iluzi-jak.html
http://www.novarepublika.cz/2019/10/co-tak-zrusit-volby-parlament-ponechat.html
http://www.novarepublika.cz/2019/10/co-tak-zrusit-volby-parlament-ponechat.html
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obrana: Julian Assange

Julian možná nepřežije do konce extradičního procesu

Byl jsem hluboce otřesen včerejšími událostmi na soudě 
Westminsterského magistrátu. Soudkyně, která se ani pří-
liš nenamáhala předstírat zájem o argumenty a námitky 
Assangeových právníků, prosadila všechna svá rozhodnutí.

http://www.novarepublika.cz/2019/10/julian-mozna-ne-
prezije-do-konce.html

Protiproud

Říjen 2019

Monitoring říjen 1. týden protiproud

Úmrtí Karla Gotta tak jako na ostatních webech vedlo 
k útokům na některé osoby. Dále dostal prostor proslov 
Václava Klause na ustavujícím sněmu Trikolóry a take 
oslavný článek na V. Klaus ml. Autoři též pilně překláda-
jí články z ruských webů, např. zprávu Sergeje Lavrova, 
který obviňuje Západ z vytváření napětí ve světě a z pře-
pisování dějin.

témata: Karel Gott, Trikolóra, Ruská zahraniční politi-
ka, klimatické změny, migrační politika, dění na Ukrajině, 
Čína

kdo dostavá prostor: Václav Klaus, Václav Klaus ml., 
Petr Štěpánek („mediální expert“), ruské weby

autoři článků: Petr Hájek, Marek Obrtel, Michal Brand, 
Jan Schneider, Sergej Latyšev, Luboš Zálom, Radomír 
Malý, Václav Danda, Soeren Kern

útoky: Jan Hamáček, pražská kavárna, Jan Hřebejk, Jaro-
slav Kmenta, Tomáš Halík

obrana: Národní domobrana, Karel Gott,

Supi se slétají, hyeny štěkají: V kavárně praskla sto-
ka. Nuly si spěchají kopnout. Když se národ v zármut-
ku sjednotí, nesnesou to. Bolševici nové doby radost 
a vlastence nenávidí. Gott s námi!

MICHAL BRAND je znechucen z kavárenských komen-
tářů na adresu Karla Gotta, které o této části našich kultur-
ních a mediálních „elit“ vypovídají téměř vše

http://www.protiproud.cz/politika/4681-supi-se-sletaji-hye-
ny-stekaji-v-kavarne-praskla-stoka-nuly-si-spechaji-kop-
nout-kdyz-se-narod-v-zarmutku-sjednoti-nesnesou-to-bolsev-
ici-nove-doby-radost-a-vlastence-nenavidi-gott-s-nami.htm

VKML: Šok pro kavárnu všech značek. V zemi se něco 
děje. Média globalistů ztrácejí moc? Lidé se nadechují. 

http://www.novarepublika.cz/2019/10/julian-mozna-neprezije-do-konce.html
http://www.novarepublika.cz/2019/10/julian-mozna-neprezije-do-konce.html
http://www.protiproud.cz/politika/4681-supi-se-sletaji-hyeny-stekaji-v-kavarne-praskla-stoka-nuly-si-spechaji-kopnout-kdyz-se-narod-v-zarmutku-sjednoti-nesnesou-to-bolsevici-nove-doby-radost-a-vlastence-nenavidi-gott-s-nami.htm
http://www.protiproud.cz/politika/4681-supi-se-sletaji-hyeny-stekaji-v-kavarne-praskla-stoka-nuly-si-spechaji-kopnout-kdyz-se-narod-v-zarmutku-sjednoti-nesnesou-to-bolsevici-nove-doby-radost-a-vlastence-nenavidi-gott-s-nami.htm
http://www.protiproud.cz/politika/4681-supi-se-sletaji-hyeny-stekaji-v-kavarne-praskla-stoka-nuly-si-spechaji-kopnout-kdyz-se-narod-v-zarmutku-sjednoti-nesnesou-to-bolsevici-nove-doby-radost-a-vlastence-nenavidi-gott-s-nami.htm
http://www.protiproud.cz/politika/4681-supi-se-sletaji-hyeny-stekaji-v-kavarne-praskla-stoka-nuly-si-spechaji-kopnout-kdyz-se-narod-v-zarmutku-sjednoti-nesnesou-to-bolsevici-nove-doby-radost-a-vlastence-nenavidi-gott-s-nami.htm
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Zemanovo „Všichni k pumpám!“ platí víc než dřív. 
Tři pilíře roviny. Třeba bude koho volit (bez skřípění 
zubů)

PETR HÁJEK se zamýšlí nad hlubšími souvislostmi 
průzkumu, který posadil Václava Klause juniora do čela 
důvěryhodnosti šéfů politických stran – a rozumí strachu, 
který to v „bažinách“ působí

http://www.protiproud.cz/politika/4685-vkml-sok-pro-ka-
varnu-vsech-znacek-v-zemi-se-neco-deje-media-globalis-
tu-ztraceji-moc-lide-se-nadechuji-zemanovo-vsichni-k-

-pumpam-plati-vic-nez-driv-tri-pilire-roviny-treba-bude-
koho-volit-bez-skripeni-zubu.htm

Monitoring říjen 2. týden protiproud

Článek Vladimíra Zemana útočí na primátora Hřiba a na 
spor s Čínou, kde se vyskytují perly jako „Nezávislost Ti-
betu chce už snad jenom nějaká skupina aktivistů u nás, ne 
Tibet. Článek z discred.ru obhajuje Trumpa v otázce impe-
achementu a útočí na Demokraty, situaci v USA označuje 
jako krizi a riziko občanské války. Dále se zde objevují 
články kritizující Německo, feministky, papeže Františka 
a migrační politiku Švédska (perly tipu že se ve Švédsku 
odehrálo 120 pumových útoků za první polovinu 2019). 
Článek z russian.rt obviňuje Německo z pokusu ovlivnit 
volby v Rakousku.

témata: Praha vs Čína, impeachement v USA, pohřeb 
Karla Gotta, papež František, feminismus, volby v Ra-
kousku, migrační politika ve Švédsku, jednotný systém 
protivzdušné obrany v Ruska a Číny

kdo dostává prostor: Antonín Moravec, Gatestone Insti-
tute, dicred.ru,

autoři článků: Vladimír Zeman, Petr Hájek, Jiří Kobza 
(SPD), Tomáš Vyoral, Judith Bergman, Kateřina Denisová, 
Marie Tejklová, Luboš Zálom, Alexej Nečajev

útoky: USA, Zdeněk Hřib (Piráti, primátor Prahy), EU, 
Německo, migranti

obrana: Čína a otázka Tibetu, Donald Trump, populistic-
ké strany

Praha chřadne, ale Pirát Hřib bojuje s Čínou: Myš řve, 
v Podnebesí se staví. Triumvirát na pražské radnici vyko-
pal válečnou sekeru, která poškodí celou zemi. Pupek svě-
ta versus červené trenýrky? Dvojí metr Pražské kavárny

Vladimír Zeman se ptá, jaký smysl má současný boj poli-
tických představitelů Prahy proti asijské velmoci a usvěd-
čuje je z krátkozrakosti, dvojího metru a pokrytectví

http://www.protiproud.cz/politika/4688-praha-chradne-a-
le-pirat-hrib-bojuje-s-cinou-mys-rve-v-podnebesi-se-sta-
vi-triumvirat-na-prazske-radnici-vykopal-valecnou-se-
keru-ktera-poskodi-celou-zemi-pupek-sveta-versus-cer-
vene-trenyrky-dvoji-metr-prazske-kavarny.htm

Ústřední výbor EU podle Orwellovy Farmy zvířat: 
Všechna prasata jsou si rovna, některá jsou si však 
rovnější. Vlastenci v obklíčení. Totalita se už neskrý-
vá. Občanská práva jen pro vyvolené. Normálně žít? 
Zakázáno!

Jiří Kobza popisuje, jaká demokracie a názorová plurali-
ta panuje (nejen) ve vrcholných orgánech Evropské unie 

- a volí pro to raději opatrná slova

http://www.protiproud.cz/politika/4690-ustredni-vybor-e-
u-podle-orwellovy-farmy-zvirat-vsechna-prasata-jsou-si-

-rovna-nektera-jsou-si-vsak-rovnejsi-vlastenci-v-obklice-
ni-totalita-se-uz-ani-neskyva-obcanska-prava-jen-pro-vy-
volene-normalne-zit-zakazano.htm

Švédská vláda ztratila kontrolu nad zemí: 120 pumo-
vých útoků za půl roku. Integrace migrantů v praxi. 

„Otevřeli srdce“, a teď to mají. Každý den 20 znásilně-
ných. Okrádání dětí. Proti tomu ale Greta nestávkuje

Judith Bergman přináší další děsivé informace o situaci ve 
Švédsku, z něhož se kvůli „pokrokovému“ přijímání hord 
především muslimských migrantů stává jedna velká no-go 
zóna

http://www.protiproud.cz/politika/4692-svedsko-vlada-
-ztratila-kontrolu-nad-zemi-120-pumovych-utoku-za-pul-
-roku-integrace-migrantu-v-praxi-otevreli-srdce-a-ted-to-
maji-kazdy-den-20-znasilnenych-okradani-deti-proti-to-
mu-ale-greta-nestavkuje.htm

http://www.protiproud.cz/politika/4685-vkml-sok-pro-kavarnu-vsech-znacek-v-zemi-se-neco-deje-media-globalistu-ztraceji-moc-lide-se-nadechuji-zemanovo-vsichni-k-pumpam-plati-vic-nez-driv-tri-pilire-roviny-treba-bude-koho-volit-bez-skripeni-zubu.htm
http://www.protiproud.cz/politika/4685-vkml-sok-pro-kavarnu-vsech-znacek-v-zemi-se-neco-deje-media-globalistu-ztraceji-moc-lide-se-nadechuji-zemanovo-vsichni-k-pumpam-plati-vic-nez-driv-tri-pilire-roviny-treba-bude-koho-volit-bez-skripeni-zubu.htm
http://www.protiproud.cz/politika/4685-vkml-sok-pro-kavarnu-vsech-znacek-v-zemi-se-neco-deje-media-globalistu-ztraceji-moc-lide-se-nadechuji-zemanovo-vsichni-k-pumpam-plati-vic-nez-driv-tri-pilire-roviny-treba-bude-koho-volit-bez-skripeni-zubu.htm
http://www.protiproud.cz/politika/4685-vkml-sok-pro-kavarnu-vsech-znacek-v-zemi-se-neco-deje-media-globalistu-ztraceji-moc-lide-se-nadechuji-zemanovo-vsichni-k-pumpam-plati-vic-nez-driv-tri-pilire-roviny-treba-bude-koho-volit-bez-skripeni-zubu.htm
http://www.protiproud.cz/politika/4685-vkml-sok-pro-kavarnu-vsech-znacek-v-zemi-se-neco-deje-media-globalistu-ztraceji-moc-lide-se-nadechuji-zemanovo-vsichni-k-pumpam-plati-vic-nez-driv-tri-pilire-roviny-treba-bude-koho-volit-bez-skripeni-zubu.htm
http://www.protiproud.cz/politika/4688-praha-chradne-ale-pirat-hrib-bojuje-s-cinou-mys-rve-v-podnebesi-se-stavi-triumvirat-na-prazske-radnici-vykopal-valecnou-sekeru-ktera-poskodi-celou-zemi-pupek-sveta-versus-cervene-trenyrky-dvoji-metr-prazske-kavarny.htm
http://www.protiproud.cz/politika/4688-praha-chradne-ale-pirat-hrib-bojuje-s-cinou-mys-rve-v-podnebesi-se-stavi-triumvirat-na-prazske-radnici-vykopal-valecnou-sekeru-ktera-poskodi-celou-zemi-pupek-sveta-versus-cervene-trenyrky-dvoji-metr-prazske-kavarny.htm
http://www.protiproud.cz/politika/4688-praha-chradne-ale-pirat-hrib-bojuje-s-cinou-mys-rve-v-podnebesi-se-stavi-triumvirat-na-prazske-radnici-vykopal-valecnou-sekeru-ktera-poskodi-celou-zemi-pupek-sveta-versus-cervene-trenyrky-dvoji-metr-prazske-kavarny.htm
http://www.protiproud.cz/politika/4688-praha-chradne-ale-pirat-hrib-bojuje-s-cinou-mys-rve-v-podnebesi-se-stavi-triumvirat-na-prazske-radnici-vykopal-valecnou-sekeru-ktera-poskodi-celou-zemi-pupek-sveta-versus-cervene-trenyrky-dvoji-metr-prazske-kavarny.htm
http://www.protiproud.cz/politika/4688-praha-chradne-ale-pirat-hrib-bojuje-s-cinou-mys-rve-v-podnebesi-se-stavi-triumvirat-na-prazske-radnici-vykopal-valecnou-sekeru-ktera-poskodi-celou-zemi-pupek-sveta-versus-cervene-trenyrky-dvoji-metr-prazske-kavarny.htm
http://www.protiproud.cz/politika/4690-ustredni-vybor-eu-podle-orwellovy-farmy-zvirat-vsechna-prasata-jsou-si-rovna-nektera-jsou-si-vsak-rovnejsi-vlastenci-v-obkliceni-totalita-se-uz-ani-neskyva-obcanska-prava-jen-pro-vyvolene-normalne-zit-zakazano.htm
http://www.protiproud.cz/politika/4690-ustredni-vybor-eu-podle-orwellovy-farmy-zvirat-vsechna-prasata-jsou-si-rovna-nektera-jsou-si-vsak-rovnejsi-vlastenci-v-obkliceni-totalita-se-uz-ani-neskyva-obcanska-prava-jen-pro-vyvolene-normalne-zit-zakazano.htm
http://www.protiproud.cz/politika/4690-ustredni-vybor-eu-podle-orwellovy-farmy-zvirat-vsechna-prasata-jsou-si-rovna-nektera-jsou-si-vsak-rovnejsi-vlastenci-v-obkliceni-totalita-se-uz-ani-neskyva-obcanska-prava-jen-pro-vyvolene-normalne-zit-zakazano.htm
http://www.protiproud.cz/politika/4690-ustredni-vybor-eu-podle-orwellovy-farmy-zvirat-vsechna-prasata-jsou-si-rovna-nektera-jsou-si-vsak-rovnejsi-vlastenci-v-obkliceni-totalita-se-uz-ani-neskyva-obcanska-prava-jen-pro-vyvolene-normalne-zit-zakazano.htm
http://www.protiproud.cz/politika/4690-ustredni-vybor-eu-podle-orwellovy-farmy-zvirat-vsechna-prasata-jsou-si-rovna-nektera-jsou-si-vsak-rovnejsi-vlastenci-v-obkliceni-totalita-se-uz-ani-neskyva-obcanska-prava-jen-pro-vyvolene-normalne-zit-zakazano.htm
http://www.protiproud.cz/politika/4692-svedsko-vlada-ztratila-kontrolu-nad-zemi-120-pumovych-utoku-za-pul-roku-integrace-migrantu-v-praxi-otevreli-srdce-a-ted-to-maji-kazdy-den-20-znasilnenych-okradani-deti-proti-tomu-ale-greta-nestavkuje.htm
http://www.protiproud.cz/politika/4692-svedsko-vlada-ztratila-kontrolu-nad-zemi-120-pumovych-utoku-za-pul-roku-integrace-migrantu-v-praxi-otevreli-srdce-a-ted-to-maji-kazdy-den-20-znasilnenych-okradani-deti-proti-tomu-ale-greta-nestavkuje.htm
http://www.protiproud.cz/politika/4692-svedsko-vlada-ztratila-kontrolu-nad-zemi-120-pumovych-utoku-za-pul-roku-integrace-migrantu-v-praxi-otevreli-srdce-a-ted-to-maji-kazdy-den-20-znasilnenych-okradani-deti-proti-tomu-ale-greta-nestavkuje.htm
http://www.protiproud.cz/politika/4692-svedsko-vlada-ztratila-kontrolu-nad-zemi-120-pumovych-utoku-za-pul-roku-integrace-migrantu-v-praxi-otevreli-srdce-a-ted-to-maji-kazdy-den-20-znasilnenych-okradani-deti-proti-tomu-ale-greta-nestavkuje.htm
http://www.protiproud.cz/politika/4692-svedsko-vlada-ztratila-kontrolu-nad-zemi-120-pumovych-utoku-za-pul-roku-integrace-migrantu-v-praxi-otevreli-srdce-a-ted-to-maji-kazdy-den-20-znasilnenych-okradani-deti-proti-tomu-ale-greta-nestavkuje.htm
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Monitoring říjen 3. týden protiproud

Na začátku týdne se objevuje článek proti EU a nadchá-
zejícímu českému předsednictví. Další článek podporuje 
americké konspirační teorie o různých vraždách a zná-
silnění. Opět se objevuje téma „islám zaplavuje Evropu“. 
Komentář Petra Hájka k nadcházejícímu výročí 28. října 
útočí najednou na několika frontách: na Václava Hav-
la, ČT, Zdeňka Bakalu a další. Nechybí článek útočící na 
LGTB (sodomie).

témata: EU, USA, Sýrie, výročí 28. října, křesťanství, 
imigrace

kdo dostává prostor: Marion Sigaut, Gatestone Institute,

autoři: Patryk Pogoda, Alexej Ivanov, Petr Hampl, Jiří 
Weigl, Ivan Poledník, Petr Hájek, Ivan Poledník,

útoky: pražská kavárna, Zdeněk Bakala, ČT, Václav Ha-
vel, papež František, LGTB

obrana: „tradiční hodnoty“, Václav Klaus, Miloš Zeman

Chaos jako iluze: Kam oko pohlédne, všude se to hrou-
tí. Katalánci popraveni jako vrazi. Brexit bude! Proč 
Poláci volí dle národních zájmů? Budou zostřené osla-
vy nové totality. Kdo komu předal moc? Zvítězíme

PETR HÁJEK odkrývá skutečnou podstatu zdánlivě chao-
tických dějů kolem nás, jimiž bychom v předvečer „oslav“ 
polistopadové tyranie měli umět sebezáchovně porozumět

http://www.protiproud.cz/politika/4709-chaos-jako-iluze-
-kam-oko-pohledne-vsude-se-to-hrouti-katalanci-popra-
veni-jako-vrazi-brexit-bude-proc-polaci-voli-dle-narod-
nich-zajmu-budou-zostrene-oslavy-nove-totality-kdo-ko-
mu-predal-moc-zvitezime.htm

Monitoring říjen 4. týden protiproud

Na začátku týdne se objevuje komentář k Turecku v syr-
ském pohraničí označující toto tažení za neúspěšné. Ná-
sleduje dlouhý článek popisující vlastenecký výstup na 
Říp uspořádaný Václavem Klausem ml. a jeho Trikolo-
rou. Objevuje se také klasická směs témat jako je popírání 

klimatických změn, útok na ČT, kritka současných ev-
ropských politických postojů, hlavně německých, např: 

„Pokud se společenská atmosféra radikálně nezmění, nej-
později do dvou let v Německu vypukne velká neokomu-
nistická revoluce.“ Začínají se objevovat články na téma 
30 let svobody, narativ „od nesvobody k nesvobodě“, kde 
tím autoři myslí EU jako totalitní instituci.

témata: Sýrie/Turecké operace v pohraničí, dění na Ukra-
jině, změna klimatu, kritika „západní společnosti“, kritika 
současného stavu české politické scény

kdo dostává prostor: Crimson Alter, Antonio Socci,

autoři: Jevgenij Krutikov, Radek Pokorný, Jiří Weigl, 
Petr Hampl, Františei Matějka, Petr Hájek

útoky: ČT, Ústavní soud, BIS, papež František

Od spravedlnosti k zastrašování: Ústavní soud jako 
nástroj totality? Česká televize a BIS ve společném 
gangu. K čemu máme veřejné instituce? Jsou tací, jimž 
to vyhovuje. Autorita založená na zbabělosti

PETR HAMPL komentuje současnou neblahou roli naše-
ho ústavního soudu v politickém boji a soudí, že než takto 
ničivou instituci, raději žádnou

http://www.protiproud.cz/politika/4713-od-spravedlnosti-
-k-zastrasovani-ustavni-soud-jako-nastroj-totality-ceska-
televize-a-bis-ve-spolecnem-gangu-k-cemu-mame-verej-
ne-instituce-jsou-taci-jimz-to-vyhovuje-autorita-zaloze-
na-na-zbabelosti.htm

Německo: Zeleno-rudá revoluce na obzoru. Berlín chce 
vést celou Evropu do dalšího nacionálně-socialistického 
experimentu. Radikálové už přebírají otěže. Nejen byty, 
i auta zestátní. Piráti v Praze jdou v jejich stopách

PAUL CHMIELEWSKI analyzuje dramatický politický 
zvrat u našich západních sousedů, kteří již naplno budu-
jí novou totalitu – a u nás se o tom pochopitelně „veřej-
noprávně“ mlčí

http://www.protiproud.cz/politika/4711-nemecko-zeleno-
ruda-revoluce-na-obzoru-berlin-chce-vest-celou-evropu-

http://www.protiproud.cz/politika/4709-chaos-jako-iluze-kam-oko-pohledne-vsude-se-to-hrouti-katalanci-popraveni-jako-vrazi-brexit-bude-proc-polaci-voli-dle-narodnich-zajmu-budou-zostrene-oslavy-nove-totality-kdo-komu-predal-moc-zvitezime.htm
http://www.protiproud.cz/politika/4709-chaos-jako-iluze-kam-oko-pohledne-vsude-se-to-hrouti-katalanci-popraveni-jako-vrazi-brexit-bude-proc-polaci-voli-dle-narodnich-zajmu-budou-zostrene-oslavy-nove-totality-kdo-komu-predal-moc-zvitezime.htm
http://www.protiproud.cz/politika/4709-chaos-jako-iluze-kam-oko-pohledne-vsude-se-to-hrouti-katalanci-popraveni-jako-vrazi-brexit-bude-proc-polaci-voli-dle-narodnich-zajmu-budou-zostrene-oslavy-nove-totality-kdo-komu-predal-moc-zvitezime.htm
http://www.protiproud.cz/politika/4709-chaos-jako-iluze-kam-oko-pohledne-vsude-se-to-hrouti-katalanci-popraveni-jako-vrazi-brexit-bude-proc-polaci-voli-dle-narodnich-zajmu-budou-zostrene-oslavy-nove-totality-kdo-komu-predal-moc-zvitezime.htm
http://www.protiproud.cz/politika/4709-chaos-jako-iluze-kam-oko-pohledne-vsude-se-to-hrouti-katalanci-popraveni-jako-vrazi-brexit-bude-proc-polaci-voli-dle-narodnich-zajmu-budou-zostrene-oslavy-nove-totality-kdo-komu-predal-moc-zvitezime.htm
http://www.protiproud.cz/politika/4713-od-spravedlnosti-k-zastrasovani-ustavni-soud-jako-nastroj-totality-ceska-televize-a-bis-ve-spolecnem-gangu-k-cemu-mame-verejne-instituce-jsou-taci-jimz-to-vyhovuje-autorita-zalozena-na-zbabelosti.htm
http://www.protiproud.cz/politika/4713-od-spravedlnosti-k-zastrasovani-ustavni-soud-jako-nastroj-totality-ceska-televize-a-bis-ve-spolecnem-gangu-k-cemu-mame-verejne-instituce-jsou-taci-jimz-to-vyhovuje-autorita-zalozena-na-zbabelosti.htm
http://www.protiproud.cz/politika/4713-od-spravedlnosti-k-zastrasovani-ustavni-soud-jako-nastroj-totality-ceska-televize-a-bis-ve-spolecnem-gangu-k-cemu-mame-verejne-instituce-jsou-taci-jimz-to-vyhovuje-autorita-zalozena-na-zbabelosti.htm
http://www.protiproud.cz/politika/4713-od-spravedlnosti-k-zastrasovani-ustavni-soud-jako-nastroj-totality-ceska-televize-a-bis-ve-spolecnem-gangu-k-cemu-mame-verejne-instituce-jsou-taci-jimz-to-vyhovuje-autorita-zalozena-na-zbabelosti.htm
http://www.protiproud.cz/politika/4713-od-spravedlnosti-k-zastrasovani-ustavni-soud-jako-nastroj-totality-ceska-televize-a-bis-ve-spolecnem-gangu-k-cemu-mame-verejne-instituce-jsou-taci-jimz-to-vyhovuje-autorita-zalozena-na-zbabelosti.htm
http://www.protiproud.cz/politika/4711-nemecko-zelenoruda-revoluce-na-obzoru-berlin-chce-vest-celou-evropu-do-dalsiho-nacionalnesocialistickeho-experimentu-radikalove-uz-prebiraji-oteze-nejen-byty-i-auta-zestatni-pirati-v-praze-jdou-v-jejich-stopach.htm
http://www.protiproud.cz/politika/4711-nemecko-zelenoruda-revoluce-na-obzoru-berlin-chce-vest-celou-evropu-do-dalsiho-nacionalnesocialistickeho-experimentu-radikalove-uz-prebiraji-oteze-nejen-byty-i-auta-zestatni-pirati-v-praze-jdou-v-jejich-stopach.htm
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do-dalsiho-nacionalnesocialistickeho-experimentu-radi-
kalove-uz-prebiraji-oteze-nejen-byty-i-auta-zestatni-pira-
ti-v-praze-jdou-v-jejich-stopach.htm

Monitoring říjen 5. týden protiproud

Pokračuje téma z minulého týdne, tentokrát ústy Václava 
Klause „cesta od totality a zpět“, kde je opět politika Zápa-
du označována za totalitní. Opět se objevuje téma „hrozby 
z Německa“, hrozba „pluralitní totality“ (zdroj: Institut V. 
Klause). Dále se tento týden na webu vyskytuje článek 
z dicred.ru varující před finančním krachem západu. Petr 
Hájek o chemtrails a pražské kavárně…

témata: 101. výročí republiky, situace v Sýrii, blížící se 
30. výročí Sametové revoluce, koupě Novy Petrem Kel-
lnerem, klimatičtí aktivisté, chemtrails

kdo dostává prostor: Václav Klaus, Oxana Borisová (vz.
ru), Aleš Valenta (Institut Václava Klause)

autoři: Tomáš Vyoral, Ivan Poledník, Crimson Alter, Petr 
Hájek, Radomír Malý

útoky: BIS, Greta Thunberg a Extintion Rebellion,

Chemtrails nad Prahou: Čím nás očkovali tentokrát? 
HAARP a další utajené vynálezy zkázy už nemají být 

„konspirační teorie“? Direkt Rumlovu patafyzikovi. 
Gréťané jako vojsko otroků. Co bude dál?

PETR HÁJEK zaznamenal nejen další „rozsev“ zničují-
cích aerosolů, ale také nečekané „doznání“, které může 
být začátkem dalšího velkého podvodu – jen v jiných, 
méně ohraných kulisách

http://www.protiproud.cz/politika/4733-chemtrials-nad-
-prahou-cim-nas-ockovali-tentokrat-haarp-a-dalsi-uta-
jene-vynalezy-zkazy-uz-nemaji-byt-konspiracni-teorie-
direkt-rumlovu-patafyzikovi-gretane-jako-vojsko-otroku-
co-bude-dal.htm

http://www.protiproud.cz/politika/4711-nemecko-zelenoruda-revoluce-na-obzoru-berlin-chce-vest-celou-evropu-do-dalsiho-nacionalnesocialistickeho-experimentu-radikalove-uz-prebiraji-oteze-nejen-byty-i-auta-zestatni-pirati-v-praze-jdou-v-jejich-stopach.htm
http://www.protiproud.cz/politika/4711-nemecko-zelenoruda-revoluce-na-obzoru-berlin-chce-vest-celou-evropu-do-dalsiho-nacionalnesocialistickeho-experimentu-radikalove-uz-prebiraji-oteze-nejen-byty-i-auta-zestatni-pirati-v-praze-jdou-v-jejich-stopach.htm
http://www.protiproud.cz/politika/4711-nemecko-zelenoruda-revoluce-na-obzoru-berlin-chce-vest-celou-evropu-do-dalsiho-nacionalnesocialistickeho-experimentu-radikalove-uz-prebiraji-oteze-nejen-byty-i-auta-zestatni-pirati-v-praze-jdou-v-jejich-stopach.htm
http://www.protiproud.cz/politika/4733-chemtrials-nad-prahou-cim-nas-ockovali-tentokrat-haarp-a-dalsi-utajene-vynalezy-zkazy-uz-nemaji-byt-konspiracni-teorie-direkt-rumlovu-patafyzikovi-gretane-jako-vojsko-otroku-co-bude-dal.htm
http://www.protiproud.cz/politika/4733-chemtrials-nad-prahou-cim-nas-ockovali-tentokrat-haarp-a-dalsi-utajene-vynalezy-zkazy-uz-nemaji-byt-konspiracni-teorie-direkt-rumlovu-patafyzikovi-gretane-jako-vojsko-otroku-co-bude-dal.htm
http://www.protiproud.cz/politika/4733-chemtrials-nad-prahou-cim-nas-ockovali-tentokrat-haarp-a-dalsi-utajene-vynalezy-zkazy-uz-nemaji-byt-konspiracni-teorie-direkt-rumlovu-patafyzikovi-gretane-jako-vojsko-otroku-co-bude-dal.htm
http://www.protiproud.cz/politika/4733-chemtrials-nad-prahou-cim-nas-ockovali-tentokrat-haarp-a-dalsi-utajene-vynalezy-zkazy-uz-nemaji-byt-konspiracni-teorie-direkt-rumlovu-patafyzikovi-gretane-jako-vojsko-otroku-co-bude-dal.htm
http://www.protiproud.cz/politika/4733-chemtrials-nad-prahou-cim-nas-ockovali-tentokrat-haarp-a-dalsi-utajene-vynalezy-zkazy-uz-nemaji-byt-konspiracni-teorie-direkt-rumlovu-patafyzikovi-gretane-jako-vojsko-otroku-co-bude-dal.htm

