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Shrnutí obsahu

Nejdůležitější témata

Během dubna zůstával nadále vysoký 
objem textů zaměřených na Evrop-
skou unii a její instituce. Toto téma 
bylo komunikováno často v souvis-
losti s nejčastějším tématem dezin-
formací, což byly manipulativní texty 
zaměřující se na migraci a na údaj-
nou neschopnost EU se s tímto feno-
ménem vypořádat. Dalšími tématy 
spjatými s referováním dezinformač-
ní scény o EU byly: „diktát“ ze strany 
velkých zemí, údajná kritika V4 za 
nedostatečnou spolupráci při řešení 
migrace, nedostatek demokracie na 
unijní úrovni.

Stále nejhojnějším tématem zůstává 
téma migrace. Ta je popisována jako 
trvající a aktuální hrozba pro ČR. Zů-
stává téma „EU je ztracená“, sílí téma 

„ČR se musí od EU izolovat“. Objevi-
ly se lživé texty o organizaci migrace 
ze strany EU a G. Sorose (plán na 
potlačení „bílých národů“, G. Soros 
rozdává plné platební karty migran-
tům atp.).

Dalším častým tématem byla čes-
ká politika, kdy zaměření bylo na: 
kritiku subjektů a politických stran 
podporujících EU, kritiku demokra-
tických stran, veřejnoprávních medií 
a občanské společnosti, zdůrazňování 
korupce a neschopnosti současných 
českých politiků a institucí, podpora 
M. Zemana a SPD TO.

Z dalších témat v online prostoru lze 
upozornit na rostoucí antisemitismus, 
kritiku „elit“, útoky na Romy (lživé 
texty o zneužívání sociálních dávek), 
podporu proruských narativů (Pobal-
tí, Ukrajina, Venezuela, nadřazenost 
ruské kultury). Byla zaznamenána 
podpora Huawei a Číny. Oslabily 
se útoky proti USA, zůstávají útoky 
proti NATO. Sílí oslava „tradičních 
hodnot“, které jsou také asociovány 
s komunistickým režimem ČSSR 
(byl pozitivně zmíněn G. Husák).

Aktivity dezinformační a proruské 
scény existují i v off line prostoru, 

kde se realizují prostřednictvím po-
chodů, shromáždění a další spolkové 
i politické činnosti (viz popis Řádu 
národa a Czexit v kapitole Trollové).

Zajímavým zjištěním je využívání 
totožných textů nejen opakovaně, 
ale i ke komunikaci různými kanály 
(řetězový email, Facebook, dezinfor-
mační web, diskuse pod články), což 
je na příkladu popsáno v příloze.

Srovnání české a litevské informač-
ní scény ukazuje, že se liší témata 
(v souvislosti s jejich citlivostí v dané 
zemi), ale postupy a nástroje jsou ob-
dobné.

Cílem tohoto informačního měsíční-
ku je pravidelně popisovat dezinfor-
mační aktivity a informační vlivové 
operace v českém informačním pro-
storu. Materiál je připravován hnu-
tím Českých elfů. Dezinformační 
obsah byl v on line prostoru šířen 
těmito kanály: 1) řetězové emaily, 2) 
weby, 3) sociální sítě. Tyto kanály 

byly Českými elfy monitorovány 
kvantitativně (za použití IT analýzy) 
a kvalitativně (sběr a analýza elfími 
pracovníky). Byly využity i projekty 
a výstupy jiných subjektů: Pražský 
institut bezpečnostních studií, Lite-
vské ozbrojené síly, Litevští elfové, 
Slovenští elfové.
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S pomocí IT technologií bylo zpra-
cováno v dubnu 2019 v našem sys-
tému 122 514 článků publikovaných 
v češtině na českých webech (on 
line média, tj. zejména zpravodajské 
portály, weby a blogy v celé šíři in-
formačního spektra bez diskusí a so-
ciálních sítí) a do alespoň jedné z ka-
tegorií nepřátelské propagandy jsme 
zařadili 440 článků. Alespoň jeden ze 
4 vybraných narativů (Proti EU, Proti 
NATO, Proti USA a Proruský) zazněl 
ve 125 článcích. Je ale častý jev, že 
v jednom článku je obsaženo více na-
rativů (například Proti USA a Prorus-
ký, případně Proti NATO a Proruský).

Média nejčastěji šířící 
proruskou propagandu

V dubnu se mezi TOP 10 online me-
dií šířících proruskou propagandu za-
řadila tato média (seřazeno sestupně, 
dominantní byla první čtyři média): 
novarepublika.cz, pravyprostor.cz, 
vlasteneckenoviny.cz, sputniknews.
com, protiproud.cz, parlamentnilis-
ty.cz, almanach.cz, prvnizpravy.cz,  
tadesco.cz, ceskoaktualne.cz.

Kategorie propagandy

Úpadek EU a Evropy, Hrozící fašis-
mus, Kritika Německa, LGBT, Kri-
tika liberalismu, Kritika Merkel, kri-
tika NATO, Podpora Putina, Oslava 
Ruska a podpora jeho vidění světa, 
Tendenční články (podpora ruského 
vidění světa) týkající se bezpečnosti, 
Proruské články týkající se Sýrie, Tu-
recku a Venezuely, Články zaměře-
né proti Ukrajině, Články kritizující 
USA, Články hrozící válkou a další.

Narativy

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

Protievropský: podporuje protiev-
ropské nálady nemalé části české ve-
řejnosti (ztráta suverenity ČR, diktát 
Německa, vnucování přijetí migrantů, 
nesmyslné výmysly bruselské byro-
kracie, dekadentní organizace sou-
středící se na práva gayů atp.)

Protiamerický: líčení našeho hlav-
ního spojence a garanta bezpečnosti 
coby imperialistické mocnosti nepřá-
telské 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 velmo-
ci nic než se bránit, Rusko jako po-
slední bašta ochrany konzervativních 
a křesťanských hodnot, jako protipól 
dekadence Západu atp.) a glorifikuje 
prezidenta Putina coby osvíceného 
silného vůdce.

Monitoring tisku

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

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



Pravidelný přehled  
české dezinformační scény duben 2019

3

Komentář

V grafech vidíme dominanci Pro-
ti EU narativu, který je v dubnu 
(87 článků) o něco nižší než v břez-
nu (97 článků), přesto stále vyšší než 
v únoru (78 článků). Důvodem jsou 
pravděpodobně blížící se volby do 

Evropského parlamentu. Tento nara-
tiv je zcela dominující ve srovnání 
s ostatními (Proti USA 3 článků, Pro-
ti NATO 18, Proruský 26). Zajímavý 
je pokles propagandy zaměřené proti 
USA (únor = 14 článků, březen = 16 

článků, duben = 3 články). Proruská 
a proti NATO propaganda si drží svůj 
podíl. Výkyvy v kvantitě Proti EU 
narativu lze obsahově částečně asoci-
ovat s děním kolem Brexitu (začátek 
dubna a období po 12. 4.).

Vzhledem k metodice sběru řetě-
zových e-mailů, které získáváme 
zejména od informátorů a od veřej-
nosti (sběrný e-mail: posli.retezak@
seznam.cz) je nutné uvést, že syste-
maticky nemapujeme celou síť řetě-
zových e-mailů, ani její převážnou 
část. Vzhledem k rychlosti rozšiřo-
vání monitoringu lze očekávat mo-
nitoring podstatnější části této sítě 
za ca 6 měsíců. Přes tato omezení se 
domníváme, že pokrýváme všechna 
nebo drtivou většinu témat komuni-
kovaných tímto kanálem. Nelze ale 
jednoznačně říci, zda správně od-
hadujeme poměrné zastoupení jed-
notlivých témat. V současnosti pra-
cujeme na zmapování vztahů mezi 
řetězovými e-maily, weby, diskusemi 
a sociálními sítěmi (ukázka v přílo-
ze). Jako jeden z nejvýznamnějších 
webů zapojených do sítě řetězových 
e-mailů (vystavování jejich textů 
nebo naopak šíření textů z tohoto 
webu s pomocí řetězových e-mailů) 
nám vychází web parlamentnilisty.cz, 
což je i jeden z nejčastějších zdrojů 
dezinformací celkem (viz kapitola 
Monitoring tisku).

Podle zpráv našich zahraničních spo-
lupracovníků se řetězové e-maily 
začínají prosazovat i na Slovensku, 

Monitoring řetězových e-mailů

↑ 
Graf sítě řetězových e-mailů  
z 29. 4. 2019.kde byly použity před prezidentskou 

kampaní.

Za duben jsme zachytili 100 řetě-
zových e-mailů, z toho 37 jich bylo 
již zachyceno dříve, z toho některé 
opakovaně (nejvíce 6x). Nejčastěji 
přeposílané řetězové e-maily se tý-
kají mígrace, islámu, „uprchlíků“, 
zmíněný rekordman je text údajně od 

V. Větvičky, který hrozí populačním 
boomem v Africe a uprchlickou vl-
nou. Často přeposílané jsou e-maily 
s protiněmeckým obsahem (odsun, 
sudetští Němci, útoky na německou 
kancléřku Merkel). Objevil se řetě-
zový e-mail ve slovenském jazyce 

mailto:posli.retezak@seznam.cz
mailto:posli.retezak@seznam.cz
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(proruský obsah, video popisuje údaj-
ný geniální Putinův tah, který podle 
tohoto videa skoupil akcie zahra-
ničních firem před jejich /údajným/ 
poklesem z důvodu zavedení sankcí 
proti RF a tím na Západ „vyzrál“).

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 vice méně pasivní 
příjemce. Dochází ale i k přeposílání 
mezi příjemci a aktivní rozesílači ko-
munikují mezi jednotlivými soustava-
mi. Texty jsou často přebírány z dezin-
formačních webů nebo jsou naopak na 
těchto webech následně publikovány. 
Totožné texty se objevují i v diskusích 
pod články na českých on line medi-
ích (viz příloha), což dokládá značnou 
organizovanost sítě, přestože skutečně 
aktivních osob není mnoho.

Obsah řetězových e-mailů byl 
v dubnu zaměřen na tato témata

1) Hrozba migrace, islámu, uprch-
líků, Afričanů bylo nejčastější téma 
řetězových e-mailů, bylo zmíněno 
v 36 e-mailech, často společně s dal-
šími tématy (Evropa, EU, domácí 
politika). Jde o neustále se opakující 
témata, často o totožné texty. Objevu-
je se chvála politiky V. Orbána, dále 
obvinění ze zapálení Notre Dame 
muslimy, opakuje se lživá zpráva 
o organizování migrace ze strany 
EU a G. Sorose, který údajně dává 
migrantům naplněné platební karty 
Maestro. Opět se objevila lživá zprá-
va o znásilnění 13 leté ruské dívky 
migranty v Německu a o tom, jak 

„Rusové vzali spravedlnost do svých 
rukou“.

2) EU, evropská politika bylo druhé 
dominantní téma, které se objevilo 
v 25 e-mailech. EU a evropská politi-
ka jsou zásadně zobrazovány v nega-
tivním světle, často v souvislosti s mi-
grací a islámem. Objevují se pořád 
dokola stejná témata, mnohdy stejné 
e-maily (objevil se e-mail se lživým 
a mnohokrát vyvráceným citátem 
Alaina Deloina, který se šíří touto sítí 
již několik let). V souvislosti s EU 
je kritizováno Německo a Francie, 
politika EU k Rusku (sankce). Ně-
které texty poukazují na údajný úpa-
dek tradičních hodnot v Evropě a na 
zneužívání ČR ze strany evropských 
korporací. Mezi politiky, kteří jsou 
kritizováni, napadáni a uráženi patřili 
v dubnu: Angela Merkel, E. Macron.

3) Česká politika byla třetím nej-
častějším tématem, byla zmiňována 
v 23 e-mailech, kdy velmi často byla 
kriticky zmiňována EU nebo migrace. 
V rámci textů zaměřených na českou 
politiku je skupina politiků a stran, 
které jsou podporovány a chváleny 
(v dubnu velmi často V. Klaus ml., 
dále M. Zeman, objevuje se i podpora 
A. Babiše a J. Kubery a zaznamenali 
jsme pochvalnou zmínku o G. Husá-
kovi) a skupina politiků a stran, které 
jsou kritizovány a napadány (v dub-
nu D. Feri, Demokratický blok, ODS, 
STAN, TOP09, Piráti, K. Schwarzen-
berg, V. Havel, M. Kalousek, I. Bar-
toš, M. Němcová). Opakují se útoky 
na ČT a neziskové organizace.

4) Romové, domácí rasismus, an-
tisemitismus. Sílí protiromské téma 
(v 5 e-mailech), sílí antisemitismus 
(3 e-maily).

5) Tradiční hodnoty (zmíněné v 8 e-
mailech) je téma, které pokrývá část 

nostalgie po minulých časech (přede-
vším po době ČSSR), opakuje útoky 
proti „gendru“, zabývá se vzdělá-
váním dětí na školách (lživé zprávy 
o indoktrinaci „islámem“, případně 
propagací hoosexuality).

6) Další témata: útoky na Ukraji-
nu, propagace Ruska a ruské kultury, 
útoky proti NATO a USA, podpora 
Číny a Huawei.

Cíle útoků řetězových e-mailů:

Instituce, státy: EU, NATO, USA, 
Ukrajina, ČT, neziskové organiza-
ce nespjaté s dezinfoscénou, STAN, 
TOP09, ODS, Piráti, nejmenované 

„cizí banky a korporace“.

Osoby: A. Merkel, E. Macron,  
G. Soros, D. Feri, K. Schwarzenberg, 
V. Havel, M. Kalousek, I. Bartoš, 
M. Němcová.
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Na sociálních sítích, v ČR se jedná 
především o Facebook, působí řada 
organizovaných skupin a jednotliv-
ců, kteří šíří dezinformační obsah 
a propagandu cílenou na členství 
ČR v západních strukturách (EU, 
NATO). Dále tyto subjekty pod-
porují politiku Ruska a organizují 
informační útoky na vybrané insti-
tuce a jednotlivce v kyberprostoru. 
Zpravidla agresivně využívají cit-
livých bodů (obavy z migrace a is-
lámu, obavy z politického vývoje) 
a organizují akce jak v kyberprosto-
ru (příklad v příloze) tak v off line 
prostoru (lobbying, pochody, shro-
máždění). Seznam a schéma nejvý-
znamnějších skupin viz Pravidelný 
přehled české dezinformační scény 
za březen 2019.

Pražský institut bezpečnostních stu-
dií sledoval 32 webů šířících mani-
pulativní obsah (dle hodnocení webu 
Konspiratori.sk). Články zaměřené 
specificky na volby do Evropského 
parlamentu sledoval na 8 nejčteněj-
ších z nich (AC24, Aeronet, Česko 
Akutálně, Nová Republika, Sput-
nik CZ, Svobodné noviny, Parla-
mentní listy a Zvědavec).

Níže jsou uvedeny výsledky po ob-
dobích:

15. – 21. 4.

Bylo publikováno 230 textů zmiňují-
cích Evropskou unii. Hlavní témata: 
střet zájmů A. Babiše, vztah mezi EU 

Sociální sítě

Útoky cílené na volby do Evropského parlamentu

Během dubna byla zaznamenána 
tato témata, která se opakují  
dlouhodobě:

1) Odpor proti EU, NATO, USA, or-
ganizace k ovlivnění voleb do EP 
v květnu. Popis EU jako slabé, „za-
plavené migranty“, neschopné hájit 
zájmy malých zemí, diktující vůli 
velkých zemí. NATO a USA jsou po-
pisovány jako agresivní entity chys-
tající válku a současně jako neschop-
né ji vyhrát v soutěžení s Ruskem.

2) Téma migrace a islámu zůstává 
popisováno jako trvající hrozba pro 
ČR společně s rostoucím tlakem na 
izolaci od EU, která „je ztracená“, 
případě „dekadentní“ a která sou-
časně organizuje ovládnutí Evropy 

islámem a migranty. Téma je propo-
jeno s xenofobií, rasismem a nově 
i antisemitismem (př. G. Soros).

3) Podpora Ruské federace, její poli-
tiky, šíření proruského narativu, pod-
pora „slovanské vzájemnosti“. Často 
s využitím ostatních témat.

4) Témata „suverenity ČR“, „slo-
vanství“, „křesťanství“ a „tradičních 
hodnot“.

5) Útoky na demokratické institu-
ce, veřejnoprávní média, občanskou 
společnost, „elity“, podpora nacio-
nalisticky a prorusky orientovaným 
subjektům (SPD TO, M. Zeman, 
V. Klaus ml., J. Foldyna).

a Ruskem (sankce a to jak protiruské 
tak i možné sankce proti zemím EU, 
které se nepodílí na řešení migrace), 
požár katedrály Notre Dame. Další 
témata: Brexit, volby do Evropského 
parlamentu.

K volbám do Evropského parla-
mentu bylo publikováno 22 textů, 
nejaktivnější byly Parlamentní listy 
(13 textů). Největší prosto k vyjád-
ření dostávala SPD TO. ČSSD byla 
negativně vykreslována v souvis-
losti se zprávou MV o extremismu 
a zařazení SPD TO do této zprávy. 
Nejpozitivněji byla vykreslována 
SPD. Nejvice negativních zmínek 
bylo o TOP09/STAN.

22. – 28. 4.

Bylo publikováno 162 textů zmiňují-
cích Evropskou unii. Hlavní témata: 
demonstrace proti EU pořádaná SPD 
TO (18 textů), kritika mainstreamo-
vých medií kvůli nedostatečnému 
informování o demonstraci, kritika 
účastníků protidemonstrace (ozna-
čovaných za trockisty), vyjádření 
E. Macrona k nedostatečné solidaritě 
při řešení migrace (6 textů), migrace 
(37 textů), lživé tvrzení o trestnosti 
kritiky islámu, kritika možného roz-
šíření hlasování kvalifikovanou vět-
šinou v EP a kritika údajného finan-
cování „prounijní propagandy“. Dále 
Brexit a názory Čechů na EU.
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K volbám do Evropského parlamentu 
bylo publikováno 30 textů, nejaktiv-
nější byly Parlamentní listy (15 tex-
tů). Největší prostor k vyjádření 
dostávala SPD TO. Nejčastější té-
mata: demonstrace SPD TO proti EU 
(12 textů), kritika protidemonstran-
tů. Nejpozitivněji byla vykreslována 
SPD. Negativní zmínky o ostatních 
stranách byly rozděleny rovnoměrně.

29. 4. – 6. 5.

Bylo publikováno 156 textů zmiňují-
cích Evropskou unii. Hlavní témata: 

výročí vstupu do EU (členství pre-
zentováno převážně negativně a to 
z pohledu samostatnosti i ekonomic-
kého), kritika zahraničních korporací 
(ekonomicky škodí ČR), E. Macron 
a téma migrace (prezentováno jako 
hrozba státům V4, některé texty 
byly převzaty z ruských zdrojů – RT, 
Vzgljad), EU a plán na likvidaci „bí-
lých národů“.

K volbám do Evropského parlamentu 
bylo publikováno 33 textů, nejaktiv-
nější byly Parlamentní listy (23 textů). 
Nejčastější témata: začátek kampaně 

k volbám do Evropského parlamentu, 
satira ZDF zaměřená na A. Babiše. 
Největší prostor k vyjádření dostáva-
la SPD TO a Alternativa pro Českou 
republiku (kritika SPD TO). Nejpo-
zitivněji byla vykreslována SPD TO. 
Negativní zmínky o ostatních stra-
nách byly rozděleny rovnoměrně.

Řád národa – stručný report

Na této skupině je zajímavé, že jde 
o skutečné politické hnutí, dokonce 
se sympatizanty v obecních zastu-
pitelstvech. Její proruská orientace 
i propojení na proponenty komunis-
tického režimu je z níže uvedeného 
popisu zjevná. Na Facebooku šlo do 
nedávna o skupinu s jednou z největ-
ších fanouškovských skupin.

 » Politické hnutí vzniklé 
transformací ze strany LIDEM, 
která vznikla odštěpením od strany 
Věci veřejné kolem kontroverzního 
podnikatele Víta Bárty. Strana 
LIDEM vznikla poté, co se část 
strany Věci veřejné rozhádala 
s vedením strany, zejména s Vítem 
Bártou, a vytvořila samostatnou 
parlamentní stranu, která podpořila 
tehdejší vládu Petra Nečase (ODS).

 » K finální transformaci strany 
v Řád národa došlo v roce 2015 
na celorepublikovém sněmu, 
kde došlo ke změně názvu, 

Trollové – vybrané skupiny a osoby pro tento měsíc

stanov i předsednictva. Novým 
předsedou se stal Josef Zickler:
 › Zickler proslul například 

výrokem: „Nastává doba 
vůdců, kteří nekompromisně 
řídí své strany. Pryč se 

stranickou demokracií“.
 › Jde o bývalého policistu, který 

před revolucí působil v SNB.
 › Po zvolení se prohlásil 

za velmistra ŘN a jeho 
pravomoci jsou nyní prakticky 
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neomezené. ŘN již v důsledku 
toho nelze považovat za 
demokratickou stranu.

 › Zickler byl médii několikrát 
označen za považují za „vůdce 
gangu násilníků a za exponenta 
ruské mafie“, nicméně pro 
tato tvrzení neexistují zdroje.

 » ŘN sídlí v Benešově vile, kterou 
má pronajatou od Zdeňka 
Zbytka, blízkého přítele Miloše 
Zemana. Zbytek i Zickler shodně 
tvrdí, že nájem platí velmi 
nízký. Benešova vila navíc 
sdílí zahradu s velvyslanectvím 
Ruské federace v Praze.
 › „Nemohu tvrdit, že k žádným 

kontaktům nedošlo. Co mohu 
ale jednoznačně potvrdit, je 
to, že postoj Ruské federace 
k současnému řešení evropské 
krize je mi blízký. Plně 
souhlasím se vztahem ruské 
administrativy k vlasti a jejím 
občanům. Je mi stokrát bližší 
než cokoli jiného vnucovaného 
údajnými spojenci z Evropské 
unie,“ uvedl Zickler v reakci na 
dotazy novinářů k sídlu ŘN.

 » ŘN má blízko k lidem z prostředí 
bojových sportů. Ostatně sám 
Zickler svoji firmu GLOBÁL 
Union, s. r. o. zakládal v roce 
1995 s Karlem Strnadem, 
trojnásobným mistrem ČR 
v karate. Zmíněná společnost 
se původně jmenovala 
Český svaz karate, s. r. o.

 » ŘN má obrovskou základnu 
na Facebooku, stránku sleduje 
266 tisíc lidí. Příznivce hnutí 
nabralo postupně sdílením 
obrovského množství motivačních 
citátů o mezilidských vztazích 
doprovázených obvykle primitivní 
grafikou obsahující název a logo 

řádu. Politicky laděné příspěvky 
z poslední doby však mají velmi 
malou odezvu v řádu desítek lajků.

 » Napojení na Hrad je patrné 
i z dalších indicií. Např. tzv. Listy 
Řádu národa donedávna vydávala 
agentura Česká marketingová, 
která jinak obvykle organizuje 
akce zaměřené na bojové 
sporty. Ta samá agentura však 
zároveň vydala knihu nazvanou 
Lánská obora v proměnách 
času, kterou pokřtil osobně 
prezident M. Zeman. Žádnou 
jinou knihu agentura nikdy 
nevydala a rozhodnutí udělit 
zakázku za 1,4 milionu korun 
této firmě Hrad nijak nevysvětlil.

 » Řád rovněž proslul uspořádáním 
oslav 100. výročí republiky 
v Mladé Boleslavi v roce 2018. 
Slavnost se konala 20. dubna, 
tj. na narozeniny Adolfa Hitlera. 
Jednalo se prakticky o sraz 
několika řádů, které všechny 
propojuje Zickler a které všechny 
šíří podobný informační obsah. Jde 
např. o Řád strážců koruny a meče, 
Řád Strážců koruny a meče krále 

železného a zlatého a další.
 » Tato uskupení mají nejen viditelný 
příklon k Rusku, viz např. sídlo 
a veřejná vyjádření, ale rovněž 
ke krajní pravici. Ve volbách za 
Řád národa kandidoval například 
i Jiří Maria Sieber, který veřejně 
popíral existenci plynových komor 
během holokaustu. Členem je 
i hodonínský zastupitel Roman 
Sedlačík, který vloni zavolal 
městskou policii na černošský 
pár, protože měl podle svých slov 
podezření, že jde o muslimy.

 » Nejnověji skupina vystoupila do 
povědomí veřejnosti, neboť se 
k ní otevřeně hlásili agresoři, kteří 
napadli poslance Feriho. Nicméně 
Zickler odmítl, že by šlo o členy.

 » Pozoruhodné je, že členem, 
tiskovým mluvčím a také 
kandidátem do Senátu za ŘN je 
Martin Šalek, současný tiskový 
mluvčí nemocnice Na Bulovce, 
bývalý mluvčí městské části Praha 
6 a v té době spolupracovník 
Pavla Béma. Šalek v nemocnici 
incioval například úpravu interiéru 
pokojů na porodnici, aby co 
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nejvíce připomínaly domácí 
prostředí. Přišel s konceptem 
knihobudky, z níž si pacienti 
mohou libovolně půjčovat knihy 
a jejíž obsah pochází z darů 
pacientů. Zavedl zároveň stálou 
galerii v nemocnici, kde vystavuje 
řada umělců. A řadu dalších 
převážně pozitivních projektů.

 » Řád intenzivně spolupracuje 
s kapelou Ortel. Zickler je 
k vidění na jejich koncertech 
a jejich prostřednictvím také řád 
dělal předvolební kampaně.

 » Web řádu je aktuálně mimo 
provoz. Jeho poslední zachycené 
záznamy jsou z března 2019. 
Tehdy obsahoval kompletní 
seznam vedoucích členů, program, 
kandidáty do různých voleb 
a přehled financování kampaní. 
V poslední jmenované sekci byly 
odkazy na transparentní účty 
u Moneta bank ke komunálním 
a senátním volbám. Na účtu ke 
komunálním volbám byla pouze 
jedna příchozí platba z účtu 
Řádu národa ve výši 170 tisíc 
Kč, vše bylo utraceno za letáky 
a inzerci v regionálním tisku. 
Účet u Monety měl jako kandidát 
i sám Zickler. Kromě několika 
desítek tisíc od Řádu národa 
a dalších řádů, dostal přes sto 
tisíc korun od společnosti J+M 
Autodíly, nikdo jiný mu nic 
neposlal. Společnost J+M Autodíly 
funguje již řadu let a skutečně 
prodává náhradní díly k autům.

 » Řád národa a další řády se 
snaží tvářit jako sjednotitelé 
části pravicové scény. O čemž 
ostatně píší na svém aktuálně 
nefunkčním webu: „Tato změna 
názvu je vrcholem našeho 
pečlivě připravovaného projektu 

směřujícího ke sjednocení části 
vlastenecké scény, která má 
blízko k samotným základům 
konzervativního nacionalismu, 
ale jednoznačně se distancuje 
od jakýchkoli xenofobních 
projevů. Důvodem tohoto kroku 
je snaha nalézt společnou cestu 
se subjekty vyznávajícími stejné 
vlastenecké, historické, morální 
a společenské hodnoty.“

 » Soudě dle volebních výsledků 
se však tento cíl nedaří 
plnit, neboť Řád aktuálně 
nemá žádného zastupitele.

 » O aktuálním předsednictvu nelze 
nalézt mnoho informací. Obecně 
jde spíš o podnikatele v menších 
oborech, jako jsou například 
úklidové služby (např. HANA 
KADLUBOVÁ, majitelka 
firmy Hospodyně, s. r. o.). 
Ostatní jsou kromě Zicklera 
prakticky neviditelní, ale 
jejich dohledatelné stopy 
nevykazují patologické známky 
(alespoň při zběžné rešerši).

CzexitCzexit.cz – pro rychlý konec 
EU členství, vlasteneckou vládu

1. KDO: Skupina CZEXIT – Czexit-
Czexit.cz – pro rychlý konec EU 
členství, vlasteneckou vládu

Popis:
„Jelikož je zde komunikováno emo-
tivně, berte vše, co je napsáno jako 
podezření či bulvární, umělecký či 
surrealistický pohled na věc v době 
napsání, nikoli jako skutečnost či rea-
litu. Ověřte si fakta. Jestli je zde kdo-
koli či cokoli ukázáno negativně, ber-
te to jako sarkasmus, nikoli pravdivý 
pohled či popis. To platí pro všechny 
současné, minulé i budoucí komuni-
kace.

Věříte, že je tohle možné? Letos nám 
strkají imigranty ze středního výcho-
du. Po Brexitu dají pokoj, ale potom 
začnou s imigranty z Afriky a až se to 
tady přemnoží, naše holky budou ob-
řezávat a oblékat do burek. A takhle 
bude vypadat náš prezident.“

Skupina a její členové se cestou výše 
uvedeného popisu snaží vyhnout od-
povědnosti za sdílený obsah. Ten je 
převážně nenávistný a dezinformač-
ní. Ačkoli by název napovídal pře-
vážně protievropskému obsahu, ve 
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skutečnosti převažují rasistické a xe-
nofobní příspěvky. Většinou jsou sdí-
leny články webů, jako je eurabia.cz 
a podobné, které šíří primárně obsah 
zaměřený proti muslimům. Členové 
skupiny jsou obvyklé figury dezin-
formační scény: Jiří Vyvadil apod.

Správci skupiny jsou:

Jirka Tom 
www.facebook.com/profile.
php?id=100011012202956 
Jméno je nejspíš smyšlené. Fotka 
pochází z webu Josefa Tomana, ak-
tivisty napojeného na ruskou scénu, 
mimo jiné participoval na protestech 
proti US radaru. Web zde: josefto-
man.cz/fotky,_videa.htm Samotný 
profil obsahuje pouze 29 přátel, při-
čemž je mezi nimi několik bývalých 
kontroverzních politiků (Rath, Bárta, 
Huml či aktivista Jan Korál odpověd-
ný za web nwo.org a podobné weby.

Josef Toman 
https://www.facebook.com/
JosefToman2000
Profil obsahuje fotky ze stejného 

webu, tj. Josefa Tomana. Nejde vylou-
čit, že oba weby spravuje stejná osoba. 
Tento profil však má téměř 2 500 přá-
tel, mezi nimiž lze najít prakticky 
všechny figury dezinfo scény: Olšer, 
Vyvadil, Hynek, Beran a další.

2. KDE: www.facebook.com/groups/
CzexitCzexit/?ref=group_header

3. CO:
Skupina slouží 
především k šíření 
nenávistného a ra-
sistického obsahu. 
Obsahuje relativně 
málo původního 
obsahu, obvykle se 
členové zaměřují 
na sdílení existují-
cích článků z dez-
informačních webů 
a ostatních FB 
stránek. Mezi při-
spěvateli figuruje 
např. někdejší pre-
zidentský kandidát 
Petr Hanig a další 
známá jména.

4. KDY: 
aktivita zachycována průběžně

5. PROČ: Jde evidentně o význam-
ně nenávistně orientovanou skupinu. 
Navíc téma czexitu patří k potenci-
álně nejrizikovějším tématům v ČR 
vůbec.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011012202956
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011012202956
http://joseftoman.cz/fotky,_videa.htm
http://joseftoman.cz/fotky,_videa.htm
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Luca: aktivní člen a tvůrkyně 
dezinfo obsahu Lucie Vrbová

1. KDO: Lucie Vrbová

2. KDE: www.facebook.com/lucie.
vrbova.92, od 8. 10. 2018 především 
na VKontakte, vk.com/karel50 pro-
fil aktuálně zablokován, nový profil 
k nalezení zde: www.facebook.com/
luca.klickova.52.

3. CO: LV se v posledních několika 
měsících stala velmi aktivní šiřitel-
kou dezinformačního a nenávistného 
obsahu. Podle historie jejího profi-
lu se zdá, že na přelomu roku 2018 
a 2019 u ní došlo k nějakému osobní-
mu zvratu. Mohlo jít o rozchod, ztrá-
tu zaměstnání, na profilu je několik 
zakrytých postů, které obsahovaly 
různé změny stavu.

Od té doby LV šíří obrovské množ-
ství dezinformačního a nenávistné-
ho obsahu. Kromě sdílení článků ze 
serverů rukojmi.cz apod. postuje 
grafiky propagující SPD, czexit, hlá-
sající nenávist vůči muslimům apod. 

Pozoruhodné je, že LV do konce loň-
ského roku sdílela maximálně citáty 
o lásce nebo fotky aut. Živí se ales-
poň podle rejstříku jako hospodská 
ve vesnici Neustupov. Trvalé bydliště 
má v téže vesnici, v rodinném domě, 
který jí nepatří a který nevypadá příliš 
upraveně a udržovaně. Každopádně 
nepůsobí dojmem někoho, kdo umí 
vytvořit podobné grafiky (samozřej-
mě pouze osobní odhad). Všechny 
grafiky, kterých existují řádově desít-
ky, opatřuje vlastním logem, tj. jmé-
no Luca a na podkladu buď oko, 
nebo zkřížený úhelník a kružítko do 
tvaru symbolu svobodných zednářů. 
Z historie profilů bohužel není patrné, 
zda příklon k dezinformační scéně 

koreluje s nějakým novým přátel-
stvím. Nicméně obecně má LV v přá-
telích většinu dezinformační scény 
vč. neprůhledných profilů jako Mlsný 
buvol (profil, který aktivně v messen-
geru rozesílá přátelům články z ru-
kojmi.cz www.facebook.com/mlsny.
buvol.7?fref=hovercard & hc_locati-
on=none & __tn__=%2CdC-R2.g-R), 
Břetislav Olšer, Bohuslav Chalupa, 
Jana Hrušková a další.

4. KDY: sledováno od dubna 2019

5. PROČ: intenzivní šíření nenávist-
ného obsahu, tvorba původního ob-
sahu, který má značnou odezvu ve 
skupinách jako CZEXIT apod.

http://www.facebook.com/lucie.vrbova.92
http://www.facebook.com/lucie.vrbova.92
http://www.vk.com/karel50
https://www.facebook.com/luca.klickova.52
https://www.facebook.com/luca.klickova.52
https://www.facebook.com/mlsny.buvol.7?fref=hovercard&hc_location=none&__tn__=%2CdC-R2.g-R
https://www.facebook.com/mlsny.buvol.7?fref=hovercard&hc_location=none&__tn__=%2CdC-R2.g-R
https://www.facebook.com/mlsny.buvol.7?fref=hovercard&hc_location=none&__tn__=%2CdC-R2.g-R
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Přátelé Ruska v České 
republice – Věra Pavlů

KDO: Věra Pavlů – zdaleka nejaktiv-
nější

KDE:  
www.facebook.com/vera.pavlu.16
 
CO: překlápí příspěvky z protiproud.
cz, svobodne noviny.eu, parlamentni-
listy.cz, nejvic-info.cz, aj.

KDY: 8.–16. 3. 2019

PROČ: agresivní troll, počet příspěv-
ků více než dvounásobný oproti dal-
ším aktivním členům skupiny

Screenshot 1, 2, 3, 4: Vláda ve spo-
lupráci s EU organizuje migraci is-
lamistů aj. nežádoucích jedinců do 
Evropy, aby ji zničila pomocí tajné-
ho plánu na míšení ras. Viktor Orbán 
tomu statečně brání…

https://www.facebook.com/vera.pavlu.16
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Kritik Islámu a imigrace: 

Kritika České televize:

Obdiv k čínské komunistické diktatu-
ře a firmě Huawei, Rusku a preziden-
tovi Miloši Zemanovi:

tohoto „lobbistu“ za cizí státní zájmy, 
je prezident Miloš Zeman. Sám uži-
vatel se však chytil na falešné video 
z návštěvy pana prezidenta v Číně, 
protože jako každý dezinformátor si 
nedělá hlavu s ověřováním.

Antikapitalismus, komunismus: 

Proti EU, Antiamerikanismus, Vene-
zuela:

 

Příklad z Twitteru:

Cenobita twitter.com/Cenobita_

Tento účet jsme vybrali jako příklad 
tzv. „full-time“ pracujícího trolla 
s klasickým obdivem ke všemu, co 
narušuje zájmy České republiky. 
Z běžného odpůrce Islámu a imigra-
ce, zastánce Brexitu a opovrhovatele 
Evropské unie se samozřejmě ukotvil 
v obdivovatele Ruska a poté Číny. 
Těžko si vysvětlit, proč pan „vlas-
tenec“ bojující za rádoby ochranu 
ČR před imigrací inklinuje k obdivu 
Ruska a nakonec Společnosti Hua-
wei a čínských zájmů. V jeho twítech 
lze nalézt antiamerikanismus, odpor 
ke kapitalismu a nakonec obdiv ke 
komunismu a diktaturám (Rusko, 
Čína). Veškerý sdílený obsah vyho-
vuje všem nepřátelům, kteří mají 
zájem na rozbití pevných mezinárod-
ních vazeb ČR a jeho demokratické-
ho systému. Tento účet samozřejmě 
sdílí obsah z dezinformačních médií 
a proruských webů kontrolovaných 
Kremlem. Smutným faktem je, že je-
diný, kdo se dočkal v ČR uznání od 

https://twitter.com/Cenobita_
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Veškeré ukázky uživatelových pří-
spěvků jsou pouze orientační. Nelze 
sdílet všechny jeho myšlenky, které 
si může každý prohlédnout sám. Na-
příklad proti-americký příspěvek ze 
4. 5. „tak by si mohli něco odpálit nad 
Washingtonem“ apod. si může každý 
prohlédnout. Uznáváme svobodu 

slova, ale tento jedinec nemá žádný 
jiný zájem než rozbíjení České re-
publiky a jejího ukotvení ve svobod-
né části světa.

Slovensko – elfové

V dohľadnej dobe sa budeme oriento-
vať na voľby do EP a na predchádza-
nie vplyvu dezinfo pred ich konaním.

Litva – Litevské 
ozbrojené síly, elfové

Litevské ozbrojené síly monitorují 
litevský informační prostor (on line 
média, Facebook, YouTube) na mě-
síční a kvartální bázi. Nejčastějšími 
zdroji nepřátelských aktivit byly: 
Sputniknews.lt, Baltnews.lt, Rubaltic.
ru, Regnum.ru. V březnu, což je po-
slední vydané hlášení LAF, bylo za-
chyceno 242 nepřátelských informač-
ních aktivit, což je nárůst o 37,2 % 
oproti únoru. Aktivity se týkaly: roz-
hodnutí Evropského soudu pro lidská 
práva v případě ex KGB důstojníka 
vs Litva, konference v Litvě týkající 
se požadavku náhrad za sovětskou 
okupaci (která byla popisována jako 
dobrovolné rozhodnutí Litvy), připo-
mínek členství Litvy v NATO. Pro-
ruská média se dále zaměřovala na 
aktivity NATO a USA (přelet strate-
gického bombardéru B-52, cvičení 

Zprávy ze zahraničí

NATO). Nepřátelské aktivity popi-
sovaly NATO jako organizaci nevý-
hodnou pro Litvu, škodící litevským 
zájmům a připravující provokace na 
ruských hranicích. Konkrétními cíle: 
NATO a členství Litvy v něm, litev-
ské politické a státní instituce, litevští 
politici, loajalita litevských občanů 
k jejich státu s důrazem na rusky ho-
vořící občany Litvy.

Ve srovnání s působením v ČR vi-
díme jiná témata, ale obdobné ná-
stroje (chybí pouze řetězové e-mai-
ly) a v podstatě shodné cíle útoků.
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Case study – Šíření dezinformace

Šíření dezinformace „Naši lékaři 
a sestry, se vracejí z Německa 
zpátky do České Republiky, jelikož 
nezvládají situace v nemocnicích 
v Německu, kde většina utečenců 
má AIDS, syfilis, žloutenku typu C 
a otevřenou Tuberkulózu.“

Text:

**Takže najednou velký OBRAT, naši 
lékaři a sestry, se vracejí z Německa 
zpátky do České Republiky, jelikož 
nezvládají situaci v nemocnicích 
v Německu, kde většina utečenců 
má AIDS, Syfilis, žloutenku typu C 
a otevřenou Tuberkulózu.*

*TOHLE SI VŠICHNI PŘEČTĚTE 
AŽ DO KONCE…svědectví zdravot-
ní sestry pracující v německé nemoc-
nici - doporučuju přečíst, je to úplně 
čerstvé.**. *Včera jsme měli v ne-
mocnici poradu, situace jak u nás, tak 
i v****dalších nemocnicích v Mni-
chově je neudržitelná Pohotovost na 
klinikách nezvládá a tak vše začínají 
posílat do nemocnic. Řada muslimů 
odmítá k ošetření ženský personál 
a MY ženy zas říkáme, že mezi ty 
zvířata zvláště z Afriky, nepůjdeme. 
Vztahy mezi personálem a imigran-
ty začínají být stále horší a horší, od 
minulého víkendu musí s imigranty 
chodit do nemocnice policajti se psy. 
Mají AIDS, syfilis, otevřenou TBC 
a spousty exotických nemocí, co 
v Evropě neznáme a neumíme léčit. 
Pokud dostanou recept, tak v lékárně 
zjistí, že musí vše zaplatit hotově. Do-
chází tam k neuvěřitelným výstupům 
zvláště, když se jedná o léky pro děti. 

Příloha: ukázka šíření řetězového e-mailu a popis využití jeho textu v hybridní válce

Děti nechávají personálu v lékárnách 
se slovy: „ tak si je zde vylečte sami.“ 
Takže policie už nehlídá jenom kli-
niky a nemocnice, ale už i velké lé-
kárny. Na poradě jsme otevřeně říkali, 
kde jsou ti, co je vítali do TV kamer 
s transparenty na nádraží? Ano, hra-
nice se sice zatím zavřely, ale milion 
už tu je a rozhodně se jich nezbavíme. 
Doteď byla v celém Německu neza-
městnanost 2,2 mil., teď bude nejmé-
ně 3,5 mil. Většina těchto lidí je na-
prosto nezaměstnatelná. Těch lidí se 
vzděláním je úplné minimum, navíc 
jejich ženy většinou vůbec nepracují. 
Odhaduji, že každá desátá je těhotná, 
stovky tisíc z nich přinesli s sebou 
kojence a malé děti do 6 let naprosto 
zbídačelé a zanedbané. *

*Pokud to bude pokračovat a Němec-
ko znovu otevře hranice, tak jedu 
domů, za takové situace mě zde nikdo 
neudrží ani plat 2x větší, než u nás. Já 
jsem jela do Německa, ne do Afriky 
ani na Blízký východ. Sám profesor 
našeho oddělení nám říkal, že je mu 
smutno, když zde vidí uklízečku, co 
tu za 800 € uklízí už léta každý den 
a pak zde potkává na chodbách mla-
dé kluky, co jen čekají s nataženou 
rukou, vše chtějí zdarma, když to ne-
dostanou, začnou dělat bordel. Tohle 
opravdu nemám zapotřebí. Ale zase 
se bojím, když se vrátím, aby to ne-
bylo za nějaký čas úplně stejné u nás. 
Oni totiž když to nezvládají Němci 
se svou povahou, tak u nás by to byl 
totální chaos. Nikdo, kdo s nimi ne-
přišel do styku, neví, co jsou zejména 
uprchlíci z Afriky za zvířata a jak si 
muslimové vyskakují na zdejší perso-
nál ohledně svého náboženství. Ještě 
stále nemá zdejší personál nemoci, 

které si sem přivezli, ale při takovém 
množství stovek pacientů každý den 
je to jen otázka času.**

* V nemocnici v Porýní napadli no-
žema imigranti personál, když tam 
předali 8 měsíců staré dítě na pokra-
ji smrti, které tahali přes půl Evropy 
3 měsíce. Dítě za dva dny zemřelo, 
přestože mu byla poskytnuta špič-
ková péče na jedné***z**nejlepších 
dětských klinik v Německu. Lékař 
musel být operován a dvě sestry leží 
na jednotce intenzivní péče. Nikdo 
z nich nebyl potrestán. Ve zdejším 
tisku se o tom nesmí psát, takže to 
víme prostřednictvím emailové pošty. 
Coby se asi stalo Němci, kdyby po-
bodal doktora a sestry nožem? Nebo 
kdyby chrstnul sestře do obličeje 
svou moč a ohrozil j**i**nakaže-
ním? Minimálně by šel okamžitě do 
vězení a později k soudu. U těchto 
lidí se zatím nic neděje. ***

*A tak se ptám: Kde jsou ti víta-
či a přijímači na nádražích? Pěkně 
doma si užívají své vydělané peníze 
z neziskovek a těší se na další vlaky 
a svůj další příjem za akce „vítaní na 
nádražích“. Všechny tyto vítače bych 
nahnala nejprve k nám do nemocnice 
na akutní příjem jako lapiduchy a po-
tom do jedné budovy k imigrantům 
a ať se tam o ně starají. Bez ozbro-
jené policie, bez policejních psů, kte-
ré jsou dnes v každé nemocnici zde 
v Bavorsku a bez zdravotního perso-
nálu.*

Komentář:

Především bych rozporoval to, že 
čeští lékaři a sestry se z Německa 
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začínají vracet domů. Text už pár 
let koluje, pokud by byl pravdivý, 
měly by se od té doby počty snižovat. 
Opak je však pravdou, potvrzuje to 
řada článků ze serverů pro odbornou 
veřejnost, např. www.osetrovatelstvi.
info/cesti-lekari-odchazeji-za-praci-
do-nemecka-vime-co-je-tam-laka/ 
sesterna.cz/do-vcarska-lkaj-esk-ses-
try-pracovn-zkuenosti-i-vy-ivotn-ro-
ve.php Počet českých lékařů a zdra-
votníků, kteří pracují v Německu 
stále roste a o práci zde je stále velký 
zájem. Z nedávné doby je třeba tento 
rozhovor s šéfem Lékařského odbo-
rového klubu MUDr. Engelem, který 
to také potvrzuje. www.ospzv-aso.cz/
obsah/71/martin-engel-je-nutne-aby-

-vlada-cr-nedovolila-zhrouceni-zd-
ra/29651

Světová zdravotnická federace vy-
dala v prosinci publikaci, na kterou 
odkazuje např. článek na Aktuál-
ně: zpravy.aktualne.cz/zahranici/
migranti-nesiri-nemoci-jejich-zdra-
vi-se-zhorsuje-az-po-prije/r~cf-
f496a41db611e995210cc47ab5f122/ 
Z dokumentu vyplývá, že migranti 
a uprchlíci směřující do Evropy se 
obecně těší dobrému zdraví, hrozí 
jim ale, že onemocní na cestě nebo 
v nové zemi kvůli špatným život-
ním podmínkám. Existuje přitom 
pouze malé riziko, že nově příchozí 
budou šířit nakažlivé nemoci, mi-
granti a uprchlíci nezatěžují ne-
úměrně zdravotní systém. Publi-
kace je ke stažení zde: www.euro.
who.int/en/publications/abstracts/
report-on-the-health-of-refugees-

-and-migrants-in-the-who-europe-
an-region-no-public-health-without-

-refugee-and-migrant-health-2018 
v angličtině nebo ruštině, jak je komu 
libo. Z této zprávy dále například 

vyplývá, že velká část migrantů se 
virem HIV nakazila až po příjezdu 
do hostitelské země. Z podkladů, ze 
kterých tato zpráva čerpala, např. zde 
ecdc.europa.eu/sites/portal/files/
media/en/publications/Publications/
assessing-burden-disease-migrant-

-populations.pdf se dá dohledat spous-
ta zajímavých faktů. Např. v roce 
2010 bylo v Německu zaznamenáno 
1978 případů TBC u osob naroze-
ných v cizině, v tom samém roce bylo 
v celé Evropě zaznamenáno kolem 
10 tis. migrantů infikovaných HIV. 
Když uvážíme, že jen do Německa 
a pouze v tomto roce přišlo kolem 
800 tis. imigrantů, je výraz „většina 
utečenců“ mimo realitu. Podobná si-
tuace je i u žloutenky typu C nebo sy-
filitidy. V případě syfilitidy dokonce 
některé studie dovozují, že největší 
skupinou nakažených mezi migranty 
jsou cizinci pocházející z východní 
Evropy… Nechci to ale zlehčovat, je 
zřejmé, že v případě některých cho-
rob a některých zemí tvoří migranti 
významné procento nakažených, ale 
protože těch nakažených je opravdu 
několik málo procent, v absolutních 
číslech jsou to i tak nízké hodnoty.

Pokud tedy vezmeme v úvahu výše 
uvedená čísla, tak přestože jsou už 
pár let stará, tak pokud v Německu 
nenastalo něco jako epidemie uvede-
ných chorob a jejich šíření geometric-
kou řadou, což by se utajit nepodařilo, 
s největší pravděpodobností ani dnes 
není většina utečenců infikovaná.

„Autorka“ píše o stovkách pacientů 
každý den. Nějak není zřejmé, jestli 
ty stovky se týkají jedné nemocnice, 
jedné spolkové země, nebo celého 
Německa. O tom, že by německé ne-
mocnice byly přeplněné, není nikde 

v médiích nic k nalezení. Zpracová-
vaný text byl již v roce 2015 citován 
v britském bulvárním deníku Daily 
Express www.express.co.uk/news/
world/614793/German-hospital-re-
fugees-asylum-seekers-migrants-

-demand-breaking-point, kde navíc 
ovšem dali slovo mluvčímu WHO, 
který uvedl, že žádná země, která při-
jímá uprchlíky, nežádala WHO o po-
moc či podporu. Sdělily, že jejich 
zdravotní systémy to zvládají a vše je 
v pořádku.

Pokud jde o možnost nakažení močí, 
tak kromě toho, že zdravotní personál 
obvykle bývá očkován proti nákaze 
hepatitidou, chřipkou apod., tak mi 
není jasné, o jakou nemoc by mělo jít. 
Moč je obvykle sterilní, jen v případě 
nemoci ledvin či močových cest se 
v ní můžou vyskytovat bakterie, které 
by ovšem neměly při kontaktu s kůží 
nákazu přenést. Zde názor lékaře na 
toto téma: www.ulekare.cz/poradna-

-lekare/nakaza-z-moce-100364

A vůbec nikde (kromě variací na ten-
to text) se nikde nedá dohledat nic 
o tom, že by v Bavorsku kdy byly 
všechny nemocnice střeženy policis-
ty se zbraněmi a psy. Což jsou mané-
vry (odhaduji, že minimálně stovek) 
ozbrojenců, které těžko utajíte před 
zraky médií a veřejnosti. A nikde 
o tom není ani slovo, ani fotka.

Šíření – řetězové maily:

V našem „ekosystému“ zahrnujícím 
cca 10 000 adres se tento e-mail vy-
skytoval čtyřikrát s tím, že se vy-
skytoval dvakrát v roce 2016 (25. 4. 
a 8. 9.) a pak až v roce 2019 (19. 1. 
a 1. 4.). V každém případě dorazil e-
mail od jiného okruhu „informátorů“, 
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dvakrát se jednalo o přeposílání 
a dvakrát o hromadné konverzace se-
niorů v diskuzních skupinách.

Šíření – Facebook:

První zaznamenaný výskyt 2. 10. 
2015 v době, kdy skutečně vrcholi-
la migrační vlna přes Bavorsko. Od 
té doby koluje prakticky nepřetrži-
tě. Dohledat se dá ve „sluníčkářské“ 
i „vlastenecké“ sociální bublině. Jako 
jeden z prvních ji sdílel Boris Koller 
lídr pravicového populistického hnu-
tí „Sme rodina“, které se nyní hlásí 
k podpoře Mattea Salviniho.

↑ 
Ukázka přeposílaného mailu.
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Šíření – v diskuzích pod články:

Tatáž dezinformace je průběžně, 
opět od října 2015 zkopírována do 
diskuzí, především o migraci ne-
mocích atd. Zahrnuje nejen disku-
ze pod články v mainstreamových 
webech (IDnes.cz, Lidovky, cz), 
blogy, různá diskuzní fóra včetně 
maminkovských, ale samozřejmě na 
dezinformačních webech. Google 
nachází 9 580 výsledků. Odpovídá 
to původní strategii ruských tro-
llů popsané například v souvislosti 
s americkými volbami: „Maxim pra-
coval v zahraničním oddělení, které 
mělo podle něj výsadní postavení. 
Už dva roky před volbami dostalo 
za úkol ‚ovlivňovat mínění‘ a stáčet 
on-line diskuse pod články v americ-
kých médiích proti Hillary Clinton.“  
(www.respekt.cz/denni-menu/jak-

-pomluvit-hillary-a-zahybat-volba-
mi-rozhovor-s-ruskym-trollem)
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