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„přirozené slovanské vzájemnosti“ ve
smyslu spolupráce s Ruskem, popisy
úspěchů RF.

v únorovém přehledu (Radka Hladíková, Zdeněk Chytra), ale i její celkové vzájemné propojení a spolupráce,
které je podrobněji popsáno v tomto přehledu. Činnost dezinformační
scény je monitorována v on line prostoru, ale přesahuje mimo něj a její
představitelé realizují tyto činnosti:
organizace pochodů a demonstrací, účast na akcích pořádaných nebo
podporovaných Velvyslanectvím RF,
lobbyingem a spoluprací s vybranými politiky. Nejčastějšími zapojenými politiky byli politici SPD TO, ale
vyskytli se i politici z dalších stran.
Organizace akcí mimo on line prostor
probíhá velmi často na sociálních sítích v prostředí facebookových skupin (uzavřených i utajených). Aktivní
osoby zapojené v dezinformačních
a informačních vlivových aktivitách
se během března mobilizovaly k aktivitám zaměřeným ke konání voleb do
Evropského parlamentu v květu 2019.
Část koordinace se postupně přesouvá na ruskou sociální síť Vkontakte.

Nejdůležitější témata
Během března narostl objem zpráv
zaměřených na Evropskou unii. Zprávy zdůrazňovaly témata: neschopnost EU bránit se „přílivu“ migrantů
a uprchlíků, nedostatek demokracie
na unijní úrovni a netransparentní
rozhodování (s použitím lživých
a manipulativních popisů rozhodovacích procesů), útlak a „diktát“ ze
strany velkých zemí EU (Německo,
Francie), nebezpečí nové smlouvy
Francie – Německo pro demokracii
a zájmy menších zemí, útoky na Německo a evropské politiky a útoky na
české proevropské politiky.
Vysoko se drží počet zpráv útočících
na NATO, většinou ve smyslu hrozby nové války („kterou chce NATO
vyvolat“), případně přímo nové války
s RF. V této souvislosti bývají prezentovány i nové vojenské schopnosti RF. Často v souvislosti s útoky na
NATO jsou vedeny i útoky na USA
a jejich politiku (objevuje se téma
„Venezuela“, kde jsou USA obviňovány z přípravy intervence). Zejména
útoky na NATO výrazně přibyly ve
srovnání s únorem.
Dále nalezneme, často v souvislosti
s oběma uvedenými tématy, podporu

Samostatným tématem je migrace
podávaná ve smyslu stálého a rostoucího ohrožení („vysoká a rostoucí
zločinnost migrantů“ a to s důrazem
na údajné sexuální a násilné zločiny
a rozporování oficiálních statistik,
které jsou s tímto tvrzením v rozporu), v souvislosti s migrací je podporován strach z Islámu a je podporován
strach z lidí odlišujících se kulturním
původem a barvou pleti. Roste počet
antisemitských útoků, v této souvislosti sílí téma „Soros“, které se objevilo až v roce 2019 a má trvale rostoucí tendenci. V březnu byl častým
tématem útok teroristy na Novém Zélandě, který byl schvalován a podporován („konečně jim to někdo vrátil“).
Přetrvávajícím tématem jsou útoky
na media, která nejsou součástí dezinfoscény, především veřejnoprávní
a na neziskové organizace, které nejsou napojeny na dezinfoscénu.
Důležitým zjištěním je jednak personální propojení dezinformační scény na německou AfD, reportované
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Monitoring tisku
S pomocí IT technologií bylo v březnu 2019 zpracováno 130 069 článků
publikovaných v češtině na českých
webech. V hledáčku elfů bylo několik tisíc webů, zejména zpravodajských portálů a blogů v celé šíři
informačního spektra (od politiky
a obrany a bezpečnosti až po kulturu
a sport). Do alespoň jedné z 21 kategorií zaměřených na propagandu
„spadlo“ 524 článků, alespoň jeden ze
4 vybraných narativů (Proti EU, Proti
NATO, Proti USA a Proruský) zazněl
ve 157 článcích.
Media nejčastěji šířící
proruskou propagandu
V březnu se mezi TOP 10 medií šířících proruskou propagandu zařadila tato online media: novarepublika.
cz, vlasteneckenoviny.cz, parlamentnilisty.cz, pravyprostor.cz, sputniknews.com, prvnizpravy.cz, ceskoaktualne.cz, tydenikobcanskepravo.cz,
tadesco.cz, protiproud.cz.

Narativy
Proti NATO: jde o tendenční obsah
zaměřený proti NATO (zejména jako
agresivního uskupení, jehož cílem je
zničení Ruska).
Protievropský: podporuje protievropské nálady nemalé části české veřejnosti (ztráta suverenity ČR, diktát
Německa, 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 březnu
2019 se zaměřením na šířené narativy
celkově.

nejen vůči Rusku, ale i vůči skutečným životním zájmům ČR.
Proruský: podporuje vidění světa
současného ruského vedení (Rusko je
obětí a nezbývá mu jako hrdé velmoci nic než se bránit, Rusko jako poslední bašta ochrany konzervativních
a křesťanských hodnot, jako protipól
dekadence Západu atp.) a glorifikuje
prezidenta Putina coby osvíceného
silného vůdce.
Kategorie propagandy

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

Protiamerický: líčení našeho hlavního spojence a garanta bezpečnosti coby
imperialistické mocnosti nepřátelské

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, Turecku a Venezuely, Články zaměřené proti Ukrajině, Články kritizující
USA, Články hrozící válkou a další.
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Komentář
Z dat vidíme převažující vliv Proti
EU narativu, který je v březnu (97
článků) postupně rostoucí ve srovnání s únorem (78 článků). Důvodem
jsou nepochybně blížící se volby do
EP a tudíž lze očekávat rostoucí vliv
tohoto narativu v nadcházejících měsících.

Výrazně rostoucí je Proruský narativ,
v únoru bylo identifikováno 9 propagandistických proruských článků,
v březnu je to již 34.
Zdvojnásobil se počet článků proti NATO (Proti NATO narativ) a to
z 10 článků v únoru na 22 v březnu.

Články Proti USA byly často zaměřeny na téma „Venezuela“, kde byly
USA obviňovány z vlivu na dění ve
Venezuele a z připravované intervence. Počet článků zaměřených proti
USA zůstává v březnu prakticky stejný jako v únoru.

Monitoring řetězových e-mailů
K metodice sběru je nutné uvést, že
ani zdaleka nemonitorujeme celou
síť řetězových emailů. V identifikaci
zdrojů se zaměřujeme především na
nejaktivnější rozesílače a to zejména pak z řad politiků a pracovníků
bezpečnostních složek (PČR). Přes
omezení daná metodikou se domníváme, že pokrýváme všechna témata
komunikovaná tímto kanálem. Sítí
řetězových emailů se často šíří texty
z vybraných dezinformačních webů
(přehled nejvýznamnějších viz únorový přehled) a naopak texty vytvořené v rámci sítě řetězových emailů
končí často publikované na dezinformačních webech.
Podle zpráv našich zahraničních spolupracujících organizací a spolupracovníků jde o kanál specificky používaný
v ČR, byť se řetězové emaily začínají
více prosazovat i na Slovensku.
Za březen jsme zachytili 95 textů
řetězových emailů, z nichž v 29 případech šlo o již starší texty poslané
sítí řetězových emailů jinou cestou.
Monitorovaná síť má přes 10 tisíc
emailových adres. K monitoringu tohoto nebezpečného dezinformačního

↑ Graf sítě řetězových emailů z 2. 4. 2019.

nástroje a velmi efektivní informační
zbraně můžete přispět i Vy zasláním
řetězového emailu na email: posli.retezak@seznam.cz.
Na topologii sítě rozesílačů nedošlo
k zásadní změně, jsou využívány

nejrůznější emailové skupiny, často
původně naprosto nevinného účelu.
Dezinformační obsah aktivně a opakovaně šíří relativně malá skupina
osob, ovšem dále je v rámci skupin
široce přeposílán.
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Obsah řetězových emailů byl
v březnu zaměřen na tato témata
1) EU, evropská politika: obvykle
spjatá s tématy jako korupce, nebezpečí, podvody, neschopní politici, sociální problémy, často problémy s migrací,
případně je zmiňováno v negativním
světle Německo a Francie. Je zmiňována (negativně) politika EU k Rusku
a Ukrajině. Tohoto tématu, ve srovnání s únorem, výrazně přibylo a dokonce překonává obvykle nejčastější téma
migrace, islámu a uprchlíků.
2) Hrozba migrace, islámu, uprchlíků: témata obvykle spjatá s ohrožením, bezprostředně hrozící hrozbou,
často s politikou EU a korupcí a konspiračními tématy. Téma souvisí s tématem „G. Soros“, který je obviněn,
že zásobuje migranty „nabitými platebními kartami Maestro“.
3) Domácí politika je třetím velkým
březnovým tématem: prezentace domácí politiky ČR je obvykle spjatá

s korupcí, sociálními problémy (objevuje se téma Romové a jejich „netrestaná zločinnost“ – lživý příklad
týkající se seniora), dále s migrací (obviňování vybraných politiků
z podpory migrace), objevuje se
obviňování EU v souvislosti s kauzou polského masa, jsou publikovány útoky na „elity“, i na vybrané
novináře a na neziskové organizace
(v souvislosti s elitami se objevuje
konspirační teorie „Sorosova plánu
na ovládnutí ČR“), objevují se útoky
na církev a církevní restituce. Přetrvávají útoky na veřejnoprávní media,
zejména Českou televizi, „ která straší Huawei, Ruskem a Čínou a přitom
neinformuje o zdražování vodného
a stočného“.
4) Útoky na neziskové organizace:
přetrvává téma neziskových organizací, jejich zneužívání k osobnímu
obohacení (obvinění organizátorů

Tříkrálové sbírky) a přetrvává jejich
obviňování z podpory migrace.
Tématy se prolíná téma „G. Soros“
a antisemitismus, což je velká změna
oproti 4. Q 2018 a je zde patrný nárůst i ve srovnání s únorem 2019.
Cíle útoků řetězových emailů:
Instituce: EU, NATO, USA, veřejnoprávní media (Česká televize), neziskové organizace nespjaté s dezinfoscénou
Osoby – domácí: V. Havel, K. Schwarzenberg, M. Kalousek, T. Halík, P. Fiala, M. Abbas, L. Abbasová, M. Kocáb,
Z. Bakala, J. Ruml, P. Telička, J. Michálek (Piráti), Z. Svěrák, Emma Smetana,
F. Peroutka (nařčení z antisemitismu).
Osoby – zahraniční: A. Merkel, G. Soros.

Sociální sítě
Ze sledování Facebooku vyplývá, že
na něm působí řada skupin, které šíří
a především organizují šíření dezinformačního obsahu a společné akce
což jsou především pochody, petice,
lobbying poslanců, útoky na odpůrce
v kyberprostoru (vybrané osoby a instituce), mezinárodní spolupráci.
Systematicky sledujeme 30 skupin
(veřejné, uzavřené, tajné) a dále přes
30 stránek různých uskupení a osob.
Tyto skupiny a stránky sleduje nebo
je jejich členy téměř 350 tisíc osob,
ale musíme brát v úvahu značný

překryv, kdy aktivní osoby jsou zpravidla členy více skupin.
Na sociálních sítích je zjevné, že se
vytvořilo funkční propojení přes konkrétní osoby různých skupin a směrů
a jejich činnost je vzájemně, někdy
více a někdy méně, koordinována
(popis viz graf: popis dezinfoscény).
Během března byla
zaznamenána tato témata,
která se opakují dlouhodobě
1) Odpor proti EU, NATO, USA,

v březnu navíc s plány na organizaci
vlivu na volby do EP. Popis EU jako
slabé, zkorumpované a neschopné
zajistit „národní zájmy“ malých zemí.
NATO a USA jako agresivní a chystající válku proti Rusku.
2) Téma „migrace a islámu“ jako aktuální a trvající hrozby pro ČR a Evropu (současně s tvrzením, že „Evropa je ztracená“).
3) Podpora politiky Ruské federace, šíření Proruského narativu, často
s využitím ostatních témat.
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4) Témata xenofobie, rasismu, vypjatého nacionalismu a semitismu (konspirační témata, téma „G. Soros“).
5) Útoky na média nezapojená do dezinfoscény, zejména veřejnoprávní (Česká televize), útoky na neziskové organizace nezapojené do dezinfoscény.
6) Útoky proti „elitám“, „pražské
kavárně“, útoky proti proevropsky
orientovaný politikům, podpora nacionalisticky a prorusky orientovaným
politikům a stranám (M. Zeman, SPD
TO, V. Klaus st. a V. Klaus ml.).
Největší facebookové skupiny
pracující s výše uvedenými tématy
1) Fanklub Tomia Okamury
www.facebook.com/groups/4665063268
91811/permalink/1012771335598638/
Počet členů: 16 487
2) STOP (zlegalizované) ilegální
migraci

www.facebook.com/groups/4079847
62727130/
Počet členů: 11 858
3) PROTI ISLÁMU V EVROPĚ/
GEGEN DEN ISL
https://www.facebook.com/
groups/111329019069942/
Počet členů: 11 654
4) ČEST, SVOBODA, RESPEKT
www.facebook.com/
groups/449161045263378/post_
tags/?post_tag_id=1022354584610685
Počet členů: 10 858
5) Přátelé Ruska v České republice
www.facebook.com/groups/pratele.
ruska.v.cr/
Počet členů: 10 270
Největší facebookové stránky
pracující s výše uvedenými tématy
1) Sputnik Česká Republika
www.facebook.com/cz.sputnik/
Počet sledujících: 34 481
2) Ne Bruselu – Národní demokracie

3)

4)

5)

6)

7)

8)

www.facebook.com/narodnidemokracie/
Počet sledujících: 35 641
Protiproud
www.facebook.com/protiproud.cz/
Počet sledujících: 18 629
Hej, občané z.s., za silnou
a suverénní ČR
www.facebook.com/hejobcane/
Počet sledujících: 16 320
Hrica Luboš
www.facebook.com/hricalubos1
Počet sledujících: 15 355
Pravý prostor
www.facebook.com/Pravyprostor/
Počet sledujících: 15 801
Svobodný vysílač
www.facebook.com/infowars.cz/
Počet sledujících: 13 536
První republika
www.facebook.com/hnuti.prvni.
republika/
Počet sledujících: 22 492

↓ Graf: Popis dezinfoscény

ČITELNĚ PRO-RUSKÁ Velmi úzce spolupracují – společné
projekty, na společných fotkách atd, společné akce na ruské ambasádě, pravděpodobně ruské spojení na AfD, v dobrém vztahu
s Hradem (účast na recepcích, ve volebním štábu).

BOJOVNÍCI PROTI ISLÁMU: Je tam spojení s čitelně pro-ruskou skupinou, ale ne silné. Přesvědčení o
nebezpečí islámu, pravice, střední třída, hrají si na intelektuály, ruský narativ sdílí jen částečně a jen proto,
že to podporuje jejich agendu a ambice

ProRusko – Žarko Raptor
Jovanovič, Jan Dolens, Jiří
Černohorský

OHROŽENÍ BÍLÍ HETEROSEXUÁLNÍ MUŽI
Martin Konvička,
Petr Hampl

AFD – Chytra Zdeněk,Radka
Hladíková

MÍSTNÍ „VLASTENCI“: Klára Fürstová, Jiří Jiskra, Pavel Matějka
V období: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018 vyprodukovalo 60 % proruského obsahu těchto 22 webů, řazeno dle jejich váhy:
novarepublika.cz, almanach.cz, parlamentnilisty.cz, czechfreepress.cz, svobodnenoviny.eu, ceskoaktualne.cz, vlasteneckenoviny.cz, sputniknews.com, aeronet.cz, outsidermedia.cz,
zvedavec.org, ac24.cz, bezpolitickekorektnosti.cz, nwoo.org, eurozpravy.cz, e-republika.cz, ragauian.cz, lajkit.cz, casopis-sifra.cz,
megazine.cz, prvnizpravy.cz, protiproud.cz
NEBEZPEČNÝ „OSAMĚLÝ“ BOJOVNÍK, report
20
Filip Vávra – bývalý neonacista, vede velmi
úspěšný dezinfoweb „Středoevropan“

březen 2019

VOJÁCI
Martin Koller, Martin
Zapletal, ExanPro (plk.
Jiří Wágner) + některý
dezinfoobsah vzniká na
IT PČR

PODOBNĚ NALADĚNÍ
Eva Hrindová, Vít Hassan, Ladislav Větvička
TVRDÉ JÁDRO ISLÁM V ČR NECHCEME
Artur Fišer, Martin Ambros, Hynek Charous,
Luboš Král, Lukáš Lhoťan

POLITICKÉ STRANY: spojení
dezinfoscény a politiky napříč
stranami
Jiří Kobza (SPD), Petr Krátky
(SPD, asistent poslance SPD
Jiřího Kohoutka), Miroslav Sládek, Lubomír Volný (SPD), Anna
Stodůlková (SPD, asistentka poslance SPD Jaroslava Dvořáka),
Vítězslav Pojezdný (SPD), Jana
Levová (SPD, místopředsedkyně ústavně právního výboru
PS), Elvíra Hahnová (SPD).
Pavel Pešan (SPD)– spojuje
všechny tři skupiny, hlavně
pro-ruskou a SPD
Tomáš Zdechovský – europoslanec za KDU (www.
facebook.com/repozice/posts/
621174628296793?__tn__=K-R)

MLUVÍCÍ HLAVY: „odborníci“ na islám, média atd., častá spolupráce
s TV Prima, častí protagonisté řetězových mailů(ID):
Tereza Spencerová, Benjamin Kuras , Petr Žantovský, Vlastimil Vondruška, Markéta Šichtářová

MÉNĚ ZNÁMÉ DEZINFORMAČNÍ WEBY A FB PROFILY: Středoevropan, Samizdat 2016, PravyProstor.cz, Europortal.cz, Megazine, Marek Hollar – odborný
politolog, První republika, Národní noviny, www.facebook.com/infowars.cz
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Trollové – vybrané osoby pro tento měsíc
V minulém přehledu byly zmíněny
osoby Radka Hladíková a Zdeněk
Chytra, obě napojené na německou
AfD a na její financování (R. Hladíková podle svých slov přímo, Z. Chytra prostřednictvím neziskové organizace a oba prostřednictvím osoby
Beatrix von Storch, členky AfD.

CO: do očí bijící prokremelský
profil, propaguje czexit a má
svou dezinformační skupinu
KDY: nalezena v srpnu 2018 a i přes
odhalení v médiích profil nezrušila, fotka ukradená americké fitness
modelky Jeniffer Nicole Lee
PROČ: i přes odhalení v médiích profil nezrušila, fotka
ukradená americké fitness modelky Jeniffer Nicole Lee
JAK: veřejně dostupné údaje

Příklady pro tento měsíční přehled
Přátelé Ruska v České republice – Vladimír Trubač
KDO: Vladimír Trubač
KDE: www.facebook.com/
vladimir.trubac.90
CO: velmi aktivní, přebírá zprávy
z prvnizpravy.cz, parlamentnilisty.
cz, aj. Přebírá a šíří narativ o zlé
EU a NATO vraždící civilisty
ve válce v bývalé Jugoslávii
KDY: 8.–16. 3. 2019
PROČ: agresivní troll
JAK: zachytil elf, uživatel Facebook

Peter Cimerman (falešný profil
spojený s útoky na Bakalu)
Dana Nováková (falešný profil)
KDO: Dana Nováková
KDE: www.facebook.com/profile.
php?id=100010352895373 případné
zájemce zve do skupiny „Pro nespokojené s těmi, co nám vládli a vládnou od roku 1989“ www.facebook.
com/groups/1962717243947963/

KDO: Peter Cimerman
KDE: www.facebook.com/peter.
cimo.96 spojen se stránkou www.
facebook.com/zastavmezlodejecz/
CO: falešný profil s téměř pěti
tisící přáteli, útočící především
na Bakalu, občas na migranty
KDY: objeveno 7. 10. 2018, profil
vytvořen v srpnu 2018, i fotky typu

↑
Americká fitness blogerka Jeniffer
Nicole Lee www.sitioandino.com.
ar/n/39446-cocina-hot-con-una-morocha-infartante/
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„uvařili jsme guláš“ jsou kradené
PROČ: Je velmi aktivní v různých
diskusích, má hromadu přátel vč.
vrcholových politiků a novinářů, vytváří různé skupiny, postuje videa atd. Dnes (13. 1. 2019)
například do více prokremelských
skupin postoval příspěvek o účasti
ve volbách (jako by měl zadání)
JAK: sledují jej temní elfové

Příklad trollení na Twitteru
Ing. Vítězslav Vackář, CSc.
Celé jméno, tituly i fotografie
jsou falešné. Pseudo-uživatel
zaregistroval svůj profil v únoru
2019 a prezentoval se jako fanoušek letectví a kosmonautiky.
Dne 22. 2. zahájil své působení
a byl velmi aktivní až do prvního
týdne měsíce března. Největším
zájmem nebylo letectví a kosmonautika, ale reakce na tyto účty:
Erik Tabery, magazín Respekt,
František Lutonský, ministr Tomáš Petříček, Miloš Gregor, Roman Máca, Občanská Výchova
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Dne 5. 3. 2019 byl odhalen
a zkontrolován elfím účtem Občanská výchova, který odhalil
ukradenou fotografii profesora
James H. Stocka z Harvard University. Po tomto odhalení přestal
být účet aktivní a nepřispívá.
Ačkoliv se nejedná o agresivního
trolla, tento případ nám vzorově
ukazuje princip fungování trollení
na sociálních sítích. Osoba, mající
nějaký zájem, si vytvoří falešný
profil (v tomto případě chytrého
vzdělance), ukradne něčí fotografii
z internetu a snaží se rádoby diskutovat v prostředí českého internetu.
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Zprávy ze zahraničí
Slovensko (zdroj: Slovenští elfové)
- elfovia na Slovensku sa dlhodobo
pripravovali na nadchádzajúce prezidentské voľby
- ako prioritu si stanovili ochranu
verejnosti pred manipulatívnym
vplyvom dezinformácií na voličské
správanie na Slovensku v prvom
a druhom kole prezidentských volieb
- preto dlhodobo monitorovali zdroje
propagandy a dezinformácií pomocou rozhrania blbec.online
- po čase sme identifikovali niekoľko
desiatok stránok a skupín, kde sme
zaznamenali koordinované snahy
o manipuláciu verejnou mienkou
- v dohľadnej dobe začneme

s prípravou stratégie pre ochranu
verejnosti pred manipulatívnym
vplyvom dezinformácií na voličské
správanie na Slovensku pred nadchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu
Litva (zdroj: Litevští elfové,
Litevské ozbrojené síly –
Strategická komunikace)
LAF (Litevské ozbrojené síly) hodnotí informační prostředí kvartálně,
nejnovější hodnocení je tedy za 4. Q
roku 2019 a Čeští elfové jej mají
k dispozici. Hodnocení za 1.Q 2019
zatím není hotovo. LAF zachytily
v litevském informačním prostoru

Nábor Českých elfů
Čeští elfové mají zájem o spolupráci s občany České republiky nebo
občany EU trvale žijícími v ČR bez
ohledu na jejich politickou orientaci,
pokud jsou vlastenci a patrioti loajální svobodné a demokratické ČR

v prosinci 2018 174 případů nepřátelských dezinformací, což byl nárůst
oproti listopadu o 39 % u domácích
témat a o 47 % u zahraničních témat.
Hlavními zdroji byly on line media
v litevštině a ruštině (46 %) a sociální
síť Facebook (32 %). Dezinformace
byly šířeny zejména medii: Sputniknews.lt, Baltnews.lt, Rubaltic.ru spjatými s Ruskou federací. Mezi tématy
byly sankce proti Rusku, zadržení
ruského špiona a útoky na litevské
politiky, bezpečnostní složky a členství v NATO. V prosinci litevští občané (organizovaní Litevskými elfy)
šířili obsah oponující zachyceným
dezinformacím. Přes jejich aktivitu
došlo k nárůstu nepřátelského obsahu.

Těšíme se na společnou práci
ve prospěch České republiky!
ukotvené v západních strukturách.
Je možné se ozvat elfím mluvčím,
kteří sice nemohou poskytnout
bližší informace o možném zapojení, ale zprostředkují kontakt.

https://www.youtube.com/
watch?v=-QoajxbbgFc

Příloha: ukázka řetězového e-mailu a komentáře zpracovávajícího elfa
Text řetězového emailu ID736:
Proč arabští imigranti neimigrují do
bohatých arabských zemí? V době
vrcholící imigrační krize v Evropě
určitě dobrá otázka, řeknete. Jenže ji nepoložil nikdo z evropských
činitelů. V interview se však na to
zeptal čínský televizní kanál Tian

Wei předsedy Ligy arabských zemí
Ahmeda Aboula Gheita. Předseda
Ligy arabských zemí Ahmed Aboul
Gheit čínskému kanálu Tian Wei řekl,
že arabské země jsou imigrantům
zcela otevřené, avšak imigrace má
svá jasná pravidla. A to především
v tom, že imigrantům nejsou přiznávány žádné výjimky a imigranti musí

dodržovat zákony a podléhají restnímu řádu v nezmenšené míře jako
místní občané. S požádáním o azyl
musí v arabských zemích imigranti
podepsat dokument, v němž se zavazují respektovat zákony a pravidla
země a přijímají její kulturu a jurisdikci včetně trestního řádu, který
podobně jako v USA, disponuje až
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trestem smrti. V případech mírnějších trestů jsou pak hned po jejich odpykání ze země odsunuti. Dále musí
podepsat smlouvu, že veškerou poskytnutou materiální pomoc do dvou
let splatí, jinak jim propadne veškerý
majetek a budou rovněž deportováni.
Ale Západní Evropa se přece k imigrantům chová volněji?, namítla čínská novinářka. Generální sekretář
Arabské ligy na to odvětil, že to vše
jednou skončí tím, že se Západní Evropa probere a bude vidět situaci takovou, jakou skutečně je. Doporučil
západním činitelům zkušenost - na
vlastní kůži si požádat o azyl v Dohze,
Kataru či Saúdské Arábii. A oni by se
probrali!, konstatoval předseda Arabské ligy Gheit. Z tohoto pohledu se
jeví prakticky všichni arabští uprchlíci migrující do Evropy ekonomickými, protože v případě jejich skutečné
nouze by mohli imigrovat i do zemí
teritoriálně a kulturně bližších, které
k pomoci nakonec i zavazuje jeden
z 5 základních pilířů islámu. Za imigrační bordel si tak Západní Evropa
se svými liberálními multikulturními
levicovými vládami může víceméně
sama. Není tedy zřejmě pravdou, že
bychom museli přijímat a vydržovat za miliardy eur masy imigrantů.
Ostatně, předseda Arabské ligy Gheit
dal všem proimigračním evropským
politikům velkorysou nabídku: zkusit
si požádat o azyl v Dohze či Kataru.
A taková nabídka se přece neodmítá.
Z ČR by si mohli požádat tací jako…
dosaďte si sami. Evropu by pak aspoň mnozí z nich neohrožovali svými
choromyslnými představami s přijímáním (soudně uznaných) násilnických, kriminálních a teroristických
imigrantů.

Komentář zpracovávajícího elfa:
Začal jsem tím, že jsem si to interview nejdřív poslechl sám. Pak
najednou člověk zjistí, že tam vlastně
říkají něco úplně jiného. www.youtube.com/watch?v=_rYuUQYGL1E
Pro pořádek bych dodal, že žádný televizní kanál Tian Wei neexistuje. Interview, o kterém se tu píše, bylo na
čínské televizi CGTN, což je čínská
mezinárodní televizní stanice vysílající v angličtině. Tian Wei je jejich
přední reportérka, má vlastní pořad
„World Inside with Tian Wei“. Na
oficiálním youtube kanálu televize
CGTN bylo toto interview s předsedou Ligy arabských států Ahmedem
Aboulem Gheitem zveřejněno dne
9. 7. 2018 a každý si ho tam může
dohledat a poslechnout, o čem se tam
skutečně hovoří. Po úvodním debatě
na téma ekonomické spolupráce Číny
a arabských zemí se v čase kolem
4:29 dostávají k tématu Sýrie. Pan
Gheit hovoří o tom, jak náročná bude
obnova této země. V čase 6:08 novinářka nastiňuje problém syrských
uprchlíků s tím, že některé arabské
země na svých ramenou nesou většinu zodpovědnosti, přestože již jasně
řekly, že už více nemohou, protože
dosáhly maxima, jiné se zdráhají.
Pan Gheit má jasno v tom, že za celou krizi můžou západní země, které
podněcovaly lid v arabských zemích,
aby se bouřil proti vlastním vládám,
uprchlická krize je toho důsledkem.
Nejhumánnějším přístupem je zde
přijetí uprchlíků. O co se snaží Liga
arabských států, je přesvědčit bohaté členské státy, aby více financovaly přijímání syrských, iráckých
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a dalších uprchlíků. Jordánsko a Libanon přijímají uprchlíky nad své
možnosti, vyvíjí se tam velké úsilí.
Např. škola v Bejrútu učí přes den
libanonské děti, pak odpoledne arabské děti z dalších zemí, stejná budova se stejným personálem. Ani další
země neomezují příchod uprchlíků,
ale jsou také pod tlakem a uprchlíci
dávají přednost přesunu do Turecka
a dále do Řecka a EU za prací a živobytím. Pan Gheit jako poučení z celé
záležitosti vidí, že Arabové dospěli
k poznání, že zahraniční intervence
je prokletí a měla by být zastavena.
Lidé by neměli poslouchat těm, kteří
jim dávají rady pro jejich vlastní dobro, protože často ty rady jsou v zájmu toho, kdo jim je dává. Tato část
rozhovoru končí v čase 9:45. V další
části interview se pak hovoří o izraelsko-palestinské otázce, možnostech
obnovitelných zdrojů energie. Ale
nikde ani slovo z toho, co se tu píše.
Nebo jsem našel jen špatný rozhovor? Jiný rozhovor těchto dvou osob
ale přes Google nedohledáte. Takže
je to možná tak, že někdo spoléhá na
jazykovou nevybavenost svého publika a dává diskutujícím do úst jiná
slova, než skutečně říkají.
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