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Úvod
Vydáváme další díl informačního měsíčníku, ve kterém
Čeští elfové shrnují dezinformace nebo manipulativní
obsah v českém online prostoru. Monitorujeme aktivity,
které mají za cíl podporovat hlavně zájmy Ruské federace (RF) nebo Čínské lidové republiky (ČLR), ale i domácích aktérů, kteří vědomě či nevědomě působí proti
strategickým zájmům České republiky. V České republice takto působí mnoho domácích subjektů, které vědomě
slouží zájmům cizích diktatur. Často se jedná o osobnosti
veřejného a politického života, které dávno ztratily morální zábrany z oportunistických důvodů nebo díky vlastním
komplexům. Někteří se považují za osamocené bojovníky za různé (někdy zvrácené) myšlenky a stávají se tak
tzv. užitečnými idioty, kteří napomáhají zájmům vůči Česku nepřátelských diktatur. Strategické zájmy přímo ovlivňují schválené životní zájmy České republiky (suverenita,
politická nezávislost, obrana demokracie a právního státu
a ochrana základních lidských práv a svobod obyvatel).
Materiál je připravován hnutím Českých elfů a všechny
přehledy dezinformačních aktivit lze nalézt na www.cesti-elfove.cz.
Naše práce je nepříjemná organizátorům dezinformačních
aktivit a dezinformátoři se v duchu svých zvyků snaží lhát.
Například formou falešných facebookových skupin nebo
webů s názvem „elf“ apod. Dbejte prosím na přesné zadávání názvu naší internetové adresy www.cesti-elfove.cz.

Dále nás lze kontaktovat e-mailovou adresou cesti.elfove@
gmail.com nebo přímo přes naše veřejně známé mluvčí.
Dbejte prosím zvýšené pozornosti na phishingové kampaně a falešné e-maily nebo na falešné webové stránky.
Zájem o práci v našem hnutí můžete vyjádřit zasláním
e-mailu na výše uvedené e-mailové spojení. Práce je to
pro vlast, tedy je dobrovolná a každý si hradíme své vlastní náklady.
Poskytujeme českým institucím a mediím přístup k našim
datům (například řetězovým e-mailům), či zpracování případových rešerší na konkrétní témata pro média. Služba
je bezplatná.
Dezinformační obsah je v on-line prostoru šířen těmito
hlavními kanály:
1) Online media – weby
2) Řetězové e-maily
3) Sociální sítě
Shrnutí monitorovaných kanálů a jejich pravidelné aktualizace lze nalézt na internetové stránce www.cesti-elfove.cz.
Zde naleznete zejména týdenní přehledy obsahů vybraných dezinformačních webů a speciální přehledy dezinformací týkajících se epidemie covid-19.
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Leden: shrnutí obsahu a komentář
Nejdůležitější témata a zjištění
Epidemie covid-19 se v lednu stala naprosto dominantním
tématem, které vytlačuje všechny ostatní, přestože zprávy
s tímto tématem nadále obsahují často další a to buď protizápadní (proti EU, proti NATO, proti USA) nebo proruské
narativy přímo a zjevně podporující dezinfomační kampaň
Ruské federace. Samotné covid dezinformace se v čase
přizpůsobují situaci tak, aby maximálně pokračovaly ve
vyvolávání sváru a radikalizace v napadené společnosti.
V lednu byla nejčastějším tématem vakcinace, kdy byla
propagována ruská vakcína Sputnik V a napadána účinnost, bezpečnost a dostupnost západních vakcín. Velmi
silný byl narativ „neschopné EU“, která není schopna zajistit občanům vakcíny a odmítá ruskou vakcínu z důvodů
„rusofobie“.
Covid dezinformace šíří známe proruské dezinformační
zdroje a to jak weby, Facebookové skupiny, tak i osoby,
politici a politické strany (silnou roli hraje SPD a KSČM).
Zatímco u KSČM jejich dlouhodobá orientace na podporu
zájmů Ruska (dříve SSSR) nepřekvapí, výhodnost podpory prokremelských narativů objevily i další strany. Konkrétně SPD, která kromě tradiční linky proti migrantům a islámu drží i tradiční linku podpory v podstatě
všech prokremelských narativů.

Témata v lednu 2021 podrobněji
Covid-19 – téma pandemie covid-19 naprosto dominovalo ve všech sledovaných kanálech, které před nástupem
pandemie šířily proruskou propagandu. V lednu zesílil narativ zaměřený proti očkování, kdy bylo opakováno téma,
že západní vakcíny jsou nedostupné (z nedostupnosti je
obviňována EU), neúčinné a nebezpečné a ruské a čínské jsou spolehlivé a dostupné a že je EU odmítá pustit
na trh z ideologických důvodů. Relativně oslabily narativy, že v případě pandemie jde o podvod a spiknutí elit
vedoucí k ovládnutí společnosti (vznik totality, čipování
testovaných nebo očkovaných atp.) a že covid-19 je banální choroba. Pokračují útoky na vládu ČR s kritikou
veškerých přijatých opatření, objevuje se popíráni faktu
přeplněných nemocnic, přibývají útoky na zdravotníky a další členy IZS, ale i na občany, kteří dodržují

opatření (viditelným symbolem jsou roušky) a tito jsou
obviňováni z podílu na spiknutí, což je velmi nebezpečný narativ a to jak z důvodů ochrany před šířením
pandemie, tak z důvodů bezpečnostních. Dosavadní relativní nedostupnost vakcíny je v Česku kladena za vinu
EU a je vyzdvihováno úspěšné očkování v UK, které slouží jako argument pro vystoupení ČR z EU a samostatného
zařizování svých věcí, v tomto případě nákupů vakcín a to
prioritně ruských a čínských.
Volby v USA – pokračuje zpochybňování voleb v USA,
útoky na korespondenční volbu vnímáme jako přípravu
na možné zpochybnění voleb v Česku v případě zavedení korespondenční volby. Objevují se konspirační teorie
ohledně útoku na Kapitol (spiknutí demokratů, DeepState,
QAnon) a J. Biden je obviňován z plánů na znevýhodňování bílých obyvatel a podpory „genderové ideologie“.
Česká televize, média – pokračují útoky na veřejnoprávní
média, zejména na investigativní pořady České televize.
V lednu se objevují protesty (ve jménu svobody slova)
proti omezování zveřejnování extrémních, rasistických
nebo hoaxových (= lživých) příspěvků na sociálních sítích.
Migrace – po oslabení na podzim, se objevuje opět téma
migrace a to zejména muslimských migrantů. V Česku jej
šíří tradičně především SPD a slouží k útokům na EU, požadavkům na vystoupení Česka z EU a k útokům na Německo a kancléřku A. Merkel. Německo je v této souvislosti popisováno jako „zhroucený stát“, který se nedokáže
postarat o bezpečnost svých obyvatel. Opět se objevují reminiscence na nacismus a 2. sv. válku a údajné majetkové
nároky sudetských Němců.
Útoky na EU – EU je napadána nejvíce v souvislosti s pandemií covid-19 (údajně nezajistila vakcíny, údajně nutí občany k očkování, údajně odmítá z ideologických důvodů
ruskou a čínskou vakcínu. Zůstávají ale témata EU jako
současně neschopné a současně mocné a utlačovatelské
organizace a téma EU, která záměrně podporuje islámskou migraci do Evropy (téma v Česku podporuje především SPD).
Rusko – jsou reflektovány první demonstrace na podporu
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Navalného. Demonstrace jsou odmítány, Navalnyj je popisován jako zločinec.
Západ je prohnilý – drží se téma úpadku Západu (USA, EU,
NATO). Západ je, ve srovnání s tzv. tradičními hodnotami Ruska, dekadentní a v úpadku. Jsou napadány hodnoty
liberální demokracie, která údajně slouží k útlaku většiny,
do kontrastu je dávána efektivní autoritativní správa Ruska nebo Číny. Jsou kritizovány a napadány menšiny, tzv.
„genderismus“.

Nejčastější cíle útoků
EU, USA, NATO, Západ, Joe Biden, Kamala Harris, Demokraté, George Soros, Věra Jourová, Ursula von der Leyen, Alexij Navalnyj, Igor Matovič, Andrej Babiš, Tomio
Okamura a SPD, TOP 09, Dominik Feri, Tomáš Petříček,
ČSSD, Radek Vondráček, Tomáš Hanzel, Šimon Pánek,
Michal Koudelka, Senát ČR, Piráti, STAN, Bezpečnostní
informační služba, covid-19 globalisté, židovské rodiny,
dům Rothschild, mileniálové, Antifa, Black Lives Matter,
česká i zahraniční mainstreamová a veřejnoprávní média,
Facebook, Google, Twitter, Pfizer, Astra Zeneca, Moderna,
neziskové organizace, Bellingcat
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Trendy v šíření
Všechny dezinformační kanály, ať weby, Facebookové
skupiny nebo řetězové e-maily, které dříve šířily proruskou agendu a dezinformace zaměřené proti Západu, nyní
šíří v dominantní míře covid dezinformace. Kromě nejčastějších a tradičních zdrojů se objevují nové zdroje, ať Facebookové skupiny nebo weby, které se zaměřují na vakcinaci a zkouší, zda na trhu pozornosti uspějí. Velmi často
je motivací i prostý zisk ze zobrazování reklam (například
web AC24, který má ze šíření proruské propagandy roční
zisk přes 0,5 mil. Kč, což je, vzhledem k nízkým nákladům, jistě hezký přivýdělek).
Obecný vzorec šíření ale zůstává stejný, informace se
objeví na dezinformačním webu, který ji často převezme
z ruského propagandistického webu Sputniknews (například u zmíněného webu AC24 tvoří články přebrané ze
Sputniknews až 70 % jeho obsahu), a informace je pak
šířena s pomocí sociálních sítí, dominantně Facebooku
a řetězových e-mailů. Nejúspěšnější narativy zasahují miliony čtenářů. Velmi aktivní jsou skupiny proruských aktivistů (například N. Lisková, J. Černohorský), ale i činných
politiků a to zejména ze stran SPD a KSČM a některých
veřejné známých osobností (I. Csáková).

Nejčastější média šířící proruskou propagandu v lednu 2021
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A. Monitoring on-line médií
V lednu 2021 bylo zpracováno v našem systému
159 773 článků v češtině.
»» Do alespoň jedné z 24 kategorií zaměřených na
propagandu „spadlo” 1 537 článků,
»» alespoň jeden z 5 vybraných narativů (Proti EU, AntiLiberalismus, covid-19 dezinformace, Prokremelský
narativ a O bezpečnosti manipulativně) zazněl
v 1 465 článcích,
»» narativ covid-19 dezinformace byl zcela dominantní,
byl obsažen v 80 % všech dezinformačních článcích,

»» důležitým trendem byla intenzifikace ruské a čínské
propagandy zaměřené na podporu ruských/
čínských vakcín a zejména dehonestaci západních
vakcín a její pronikání do českojazyčného prostředí,
šlo například o zmiňovanou dezinformaci o údajné
nízké účinnosti západních vakcín, kterou do světového
a následně českého prostředí rozšířila čínská státní
média,
»» česká dezinformační scéna prosazovala ruskou
propagandu ohledně vakcíny Sputnik V ve smyslu,
že ruskou vakcínu odepírá České republice
Evropská unie z politických důvodů a snaží se
zabránit jejímu nákupu českou vládou.

»» z toho 65 % všech Covid-19 dezinformačních článků
bylo zaměřeno proti očkování,
»» mezi dezinformačními zdroji vévodily pravdive.eu
a cz24.news, s odstupem následovaly pravyprostor.
cz parlamentnilisty.cz, ac24.cz,
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Příklady dezinformačních článků:
A. Dezinformační obsah týkající se vakcín a očkování na
covid-19
Titulek: Není vakcína jako vakcína.
http://www.novarepublika.cz/2021/01/flash-neni-vakcina
-jako-vakcina.html
Citace: „Ovšem jen do okamžiku než firma Pfizer – hlavní
dodavatel očkovacího sera do zemí EU oznámila, že z důvodů přestavby výrobních linek prostě a jednoduše nebude
nějaký čas plnit sjednané a nejspíš už i zaplacené kontrakty
dodávek své očkovací látky. A šmytec! Evropští papaláši,
počínajíc Babišem, přes německého ministra zdravotnictví,
kancléřku Merkelovou a šéfku EU Ursulu. v. d. Leyenovou
náhle mají plná mluvidla výrazů typu – absolutně skandální chování Pfiizeru, naprosto nespolehliví firma Pfizer atd.
atd.“
B. Dezinformační obsah propagující teorii o konspiraci
globálních elit, řídící průběh pandemie a využívající covid-19 ke kontrole populace a finančnímu zisku. Zahrnuje
narativy o umělém původu viru a jeho cíleném vypuštění
mezi populaci.

C. Dezinformační obsah popírající závažnost a nebezpečnost viru, označuje statistiky a data o Covid-19 a průběhu
pandemie za falešná a vykresluje proti-pandemická opatření jako zbytečná a škodlivá
Titulek: Ilona Csáková a Roman Horký: Nedáme se!
Vstoupit dobrovolně do otroctví? Nás už z práce vyhodit nemůžou. V Norsku, Dánsku, Izraeli, Itálii a nebo
jinde o „nezávadnosti“ vakcín již vědí své. Ale dnes již
jde o víc. Jako v pohádce?
https://ceskoaktualne.cz/2021/01/zpravy-z-domova/
ilona-csakova-a-roman-horky-nedame-se-vstoupit-dobrovolne-do-otroctvi-nas-uz-z-prace-vyhodit-nemuzou
-v-norsku-dansku-izraeli-italii-a-nebo-jinde-o-nezavadnosti-vakcin-jiz-vedi-sve-ale-dnes/
Citace: „V drtivé očkovací kampani, valící se na nás z korporátních médií sedm dní v týdnu dvacet čtyři hodin denně,
se mnohým zdá, že není úniku. Tím spíš, že ti, kdo se této
zničující tsunami pokoušejí postavit, jsou ihned mediálně
lynčováni a znectěni. To ještě v lepším případě. Projevy
protestu či občanské neposlušnosti proti opakovaným lockdownům devastujícím státní finance i statisíce drobných
a středních podniků a živností, jsou kriminalizovány.“

Titulek: Lockdown už navždy: Spiknutí proti lidstvu
se již ani netají. Kontury Velkého resetu? Nevolnictví
a světový digitální koncentrák. Vše probíhá za kouřovou clonou vykonstruované pandemie
https://zpravy.dt24.cz/veda/lockdown-uz-navzdy-spiknuti-proti-lidstvu-se-jiz-ani-netaji-kontury-velkeho-resetunevolnictvi-a-svetovy-digitalni-koncentrak-vse-probihaza-kourovou-clonou-vykonstruovane/
Citace: „Světová elita již dlouho připravovala ‚revoluci
shora‘, ale stále pro ni nebylo vše hotovo. Teprve v roce
2020 revoluce začala. Jejím viditelným projevem je masivní globální lockdown. Takzvaná ‚pandemie covid-19‘ není
nic jiného, než ‚kouřová clona‘ pro lockdown, který připravil lidi o normální život. Schwab na otázku ‚Kdy dojde
k návratu do normálního života?‘ dává cynickou, ale již
nic nezakrývající odpověď: ‚Nikdy.‘ Pandemie i lockdown
budou už navždy.“
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Dlouhodobě sledujeme tyto dezinformační a manipulativní weby, které se ve výsledcích
IT analýzy objevují nejčastěji
Aeronet, Sputniknews, Nová republika, Parlamentní listy,
Pravý prostor, Protiproud.

[obrázek pokračuje na další stránce]
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Kvalitativní souhrn
Zde najdete souhrn popisující aktivity těchto webů, podrobnější informace naleznete na našem webu (www.cesti-elfove.cz).
Sledovanými zdroji jsou Aeronet, Sputniknews, Nová republika, Parlamentní listy, Pravý prostor, Protiproud. Vedle témat jsou sledovány také osoby a subjekty, které jsou
danými zdroji podporovány, případně, jejichž názorům je
na těchto webech dáván prostor, a rovněž osoby a subjekty, na které tyto zdroje útočí. V případě podporovaných
osob a subjektů, resp. těch, kteří dostávají na sledovaných
webech prostor, se nemusí jednat přímo o šiřitele dezinformací, ale může se jednat o osoby a subjekty, jejichž názory souzní s cíli sledovaných webů a narativy, které chtějí
tyto weby propagovat. Může se stát, že se ten samý subjekt
může stát ve sledovaném období jak cílem podpory, tak cílem útoku.
V lednu sledované dezinformační weby pokračují v trendech, které bylo možné identifikovat již v listopadu – jedná
se zejména o pandemii covid-19 a dění v USA, zejména
v souvislosti s prezidentskou volbou a výměnou prezidenta v čele země. Mezi dalšími významnějšími tématy
je možné jmenovat dostavbu Dukovan, útoky na údajnou
cenzuru na mainstreamových sociálních sítích (a naopak
propagaci sítí jako je Parler či Gap) či útoky na ruského
opozičního politika Alexije Navalného. Celkově je možné
konstatovat, že sledované dezinformační weby propagují
politiky SPD a Trikolory.
Dlouhodobé rámce, které můžeme na dezinformačních
webech sledovat, pak korespondují s útoky směřovanými proti demokracii a západním liberálního hodnotám,
a naopak obhajující autoritářské nebo antiliberální tendence. Tyto jsou ovšem často prezentovány jako ochrana údajných konzervativních hodnot proti nesmyslnému
a úpadkovému „neomarxismu“ a dekadenci Západu. Není
překvapením, že jako ochránci těchto hodnot a příklady
hodné následování, jsou vykreslovány Rusko a v kontextu
EU také Maďarsko, Polsko nebo političtí vůdci koncentrovaní na krajní části ideologického spektra. Z domácích
témat se jedná o útoky na celou řadu institucí demokratického státu – jmenovat můžeme např. stran demokratické opozice, neziskových organizací, veřejnoprávních
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médií, zpravodajských služeb, aj.), z témat zahraničních
se pak jedná o vedle již zmíněných útoků na fungování
Evropské unie a protiunijní narativy, také o útoky na
NATO a další spojence, a rovněž narativy spojené s na
jedné straně úpadkem Západu a na straně druhé vzestupem (staro)nových velmocí – zejména Ruska a čím dál
intenzivněji také Čínské lidové republiky. Výše jmenovaná témata tvoří agendu sledovaných dezinformačních
webů bez ohledu na aktuální dění, naopak je jimi aktuální
dění velmi často rámováno. Z dlouhodobé perspektivy tak
může toto rámování rozmělnit hodnoty, na kterých stojí
česká státnost a pozice ČR v mezinárodním prostředí.
Téma pandemie koronaviru se objevuje ve větší nebo menší míře v obsahu sledovaných webů po téměř celý rok 2020
a vzhledem k přetrvávající situaci na to navazují i v lednu.
Vedle bagatelizace nákazy covid-19 se čím dál častěji objevují také silné protivakcinační narativy. S tím souvisí
i útoky na preventivní opatření v boji s pandemií a podobně jako v říjnu či listopadu objevují i útoky na konkrétní opatření vlády. Protivakcinační narativy jsou posílené
o prvky konspirací – má se jednat o výsledek tlaku západní farmaceutické lobby a globálních elit, která prostřednictvím vakcín chce zotročit a ovládat lidstvo. Výjimku tvoří
ruská vakcína Sputnik, kterou sledované dezinformační
web naopak propagují. Weby si rovněž všímají ve zvýšené
míře zpráv o vedlejších efektech západních vakcín. Protivakcinační narativy mohou být rizikové z hlediska podrývání důvěry ve vakcíny jako nezbytného prostředku
v boji proti nakažlivým a závažným chorobám. Nízká
ochota lidí se nechat očkovat proti koronaviru také může
mít za následek to, že se s dopady pandemie na zdraví
i ekonomiku budeme potýkat delší dobu.
Prezidentské volby v USA tvoří již několik měsíců podstatnou část agendy dezinformačních webů z hlediska sledování dění v USA. Po vítězství Joe Bidena weby ještě
posílily linku věnovanou zpochybňování voleb a proklamacím, že se jednalo o manipulace v režii nadnárodních
elit a tzv. deep state. Podporovanou stranou je stejně jako
před volbami Donald Trump a Republikánská strana, naopak Demokraté a Joe Biden jsou vykreslováni jako strana
vedená zájmy globálních elit, případně manipulovaná progresivním a levicovým křídlem strany. Weby nejsou jednotné z hlediska pojímání útoku podporovatelů D. Trumpa
na Kapitol – vyskytují se tu konspirační teorie, které jej
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rámují jako útok pod falešnou vlajkou, ale i ty hlasy, které
útok odsuzují.
Jiným tématem, které se objevuje dominantně na webu
Sputnik, je dostavba Dukovan. V narativech o ní je
umenšováno bezpečnostní hledisko (zejm. v souvislosti
s Ruskem) a naopak zdůrazňováno hledisko čistě ekonomické. V tom se trend přítomný již v předchozích měsících
nemění. Dalším tématem jsou útoky na mainstreamové
sociální sítě jako Facebook nebo Twitter, které údajně
cenzurují obsah, a tedy podporují omezování svobody
slova. Svoboda slova je obecně rámována jako svoboda
bez odpovědnosti, o čemž svědčí například podpora útoku
Lubomíra Volného na předsedajícího Tomáše Hanzela ve
sněmovně v situaci, kdy mu vypnul mikrofon. Dalším větším tématem je pak útok na korespondenční volbu, který
se objevil již v souvislosti s volbami v USA.
Jak už bylo uvedeno výše a v minulých měsících, stále
častěji se v narativech sledovaných webů objevuje až studenoválečné soupeření mezi USA a Západem na straně
jedné, a Ruskem a nově také Čínskou lidovou republikou, na straně druhé. Rusko a Čína jsou vykreslovány
jako technologické a vojenské velmoci, v případě Číny je
zdůrazňován i její obchodní potenciál. USA a Západ jsou
naopak vykreslovány jako zaostávající a upadající, což je
dáváno do souvislosti mmj. i s liberálními hodnotami a demokratickými institucemi.

leden 2021

Markéta Šichtařová, Jana Bobošíková, Zdeněk Koudelka, Liga Libe, Petr Žantovský, Matěj Stropnický, Daniela
Kovářová, Marian Kechlibar, Jan Kubáček, Václav Vlk,
Jaroslav Štefec, Jaroslav Bašta, Petr Ludwig, Jiří Ovčáček, Natálie Vachatová (Trikolora), Štěpán Kotrba, Andrej
Danko, Radim Fiala (SPD), Tomio Okamura (SPD), Hynek Blaško (SPD), Zdeněk Zbořil, Stanislav Křeček, Zuzana Majerová Zahradníková (Trikolora), Václav Klaus ml.
(Trikolora), ruská televize RT
Osoby a subjekty, na něž dezinformační zdroje útočily (netříděno dle četnosti, pouze vybrané, úplnější seznam v příloze u týdenního monitoringu sledovaných
zdrojů): EU, USA, NATO, Západ, Joe Biden, Kamala
Harris, Demokraté, George Soros, Věra Jourová, Ursula
von der Leyen, Alexij Navalnyj, Igor Matovič, Andrej Babiš, Tomio Okamura a SPD, TOP 09, Dominik Feri, Tomáš
Petříček, ČSSD, Radek Vondráček, Tomáš Hanzel, Šimon
Pánek, Michal Koudelka, Senát ČR, Piráti, STAN, Bezpečnostní informační služba, covid globalisté, židovské
rodiny, dům Rothschild, mileniálové, Antifa, Black Lives
Matter, česká i zahraniční mainstreamová a veřejnoprávní
média, Facebook, Google, Twitter, Pfizer, Astra Zeneca,
Moderna, neziskové organizace, Bellingcat

Osoby a subjekty, které dezinformační zdroje podporovaly (netříděno dle četnosti, pouze vybrané, úplnější
seznam v příloze u týdenního monitoringu sledovaných zdrojů): Vladimir Putin, Sergej Lavrov, Donald
Trump, Alex Jones, Svobodný vysílač CS, Rusko, Fox
News, OAN, Newsmax, Lubomír Volný, „svobodná média a servery“, vlastenci, podporovatelé Czexitu, Sputnik V. a ruské technologie, Kreml, sociální sítě Parler
a Gap, Aleš Loprais, Matteo Salvini, Daniel Vávra, Armin
Laschet, QAnon, konspirace a konspirátoři
Osoby a subjekty, jejichž názor byl v těchto zdrojích
prezentován (netříděno dle četnosti, pouze vybrané,
úplnější seznam v příloze u týdenního monitoringu sledovaných zdrojů): Donald Trump, Alex Jones, bělogvardějci, Lubomír Volný, Marián Bojko, Ivan David, SPD,
Kreml, Martina Kociánová, Czexit scéna, Daniel Landa,
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B. Monitoring řetězových e-mailů
Na lednové dezinfoscéně celkově dominovalo téma #covid, následované tématem #politikačeská (po delší době
návrat na přední příčky). Mírný pokles zaznamenalo téma
#konspirace, které bylo poslední měsíce úzce spojováno
s koronavirovou problematikou.

Mezi nejčastěji podporované subjekty patřili

V souvislosti se zmíněným tématem #politikačeská je
v zachycených e-mailech často zmiňována Pirátská strana; setkáváme se s přeháněním, strašením a pokřivováním
jejich levicové agendy; v několika případech jsme zaznamenali hanopis na předsedu Ivana Bartoše – konkrétně
k jeho možné roli premiéra.
Některé odpovědi zpracované elfími pracovníky na vybrané e-maily lze nalézt na: https://manipulatori.cz/lexikon/
hoax/. Jsou vystaveny v sekci Hoaxy a řetězové maily,
uvozeny v titulku „řetězový mail“.

Mezi nejčastěji napadané subjekty patřili

Poznámky z analýzy
Překvapivě slabé je téma #EU, patrně kvůli již probíhající
kampani k parlamentním volbám vidíme útoky na Pirátskou stranu, častější chválu na stranu ANO (potažmo jejího předsedu Andreje Babiše). Ve „volebním“ ohledu je
zajímavé dokonce oslabení tématu #covid.
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Témata a e-maily, které podle nás stojí za pozornost:
1) Špatná EU: ID8116 Hodně dobře řečená pravda!
Promluva Vladimíra Železného o nevýhodnosti
členství ČR v EU; věnuje se zejména „naší“
úslužnosti a slepému následování diktátu Bruselu.
https://www.youtube.com/watch?v=AhThp4TNk9k%3B
2) Zlý pokrok ID8297: Sám doma s Donaldem
Trumpem
Video z dílny Michala Orsavy. Má to být
přelomový důkaz toho, že v České televizi jsou
předváděny pouze lži – kvůli snadnosti manipulace
videomateriálu.
https://www.youtube.com/embed/saf0PLtkuyg?ecver%20
%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%
A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C
2%A0
3) Smyšlení loutkaři: ID8190 Jak reagovali
kosmonauti, když měli odpřísáhnout na Bibli, že
byli opravdu na Měsíci
https://rumble.com/vbiprj-byli-amerit-kosmonautiskuten-na-msc.html
Provokativní reportér Bart Sibrel oslovil americké
astronauty s debilní výzvou a byl odkázán do
patřičných mezí.
4) Útoky na národní a evropské elity (spojovány
s migrací, útoky na jejich «nenárodnost»
a majetek): ID8236 Brusel v šoku! - Česká média
cudně mlčí, jako vždy když se jí to nehodí…
Brusel v šoku! – Česká média cudně mlčí, jako vždy
když se jí to nehodí… Brusel v šoku! – Česká média
cudně mlčí, jako vždy když se jí to nehodí… Anglie
na tom vyzrála, rozhoduje si sama a určitě dobře, bez
nějakého diktátu EU který narušuje svými nařízeními
suverenitu států sdružených v EU!
5) Obrana tradičních hodnot…ať už je to cokoli:
ID8068 Účet Havlova SAMETU
Dřív bylo líp. Za socialismu jsme elektrifikovali zemi,
měli 200 000 mužů ve zbrani, 4 585 tanků, cukrovar
v Hrochově Týnci, potravinovou soběstačnost….
a pak všichni všechno rozkradli.

6) Nekritický obdiv k Rusku vs. napadání západních
demokracií: ID8339 Sputnik V, Vakcíny –
porovnání vakcín RF a USA
…moje odporúčanie je: áno, som za očkovanie
proti novému koronavírusu, ale dnes bezpečnou
a účinnou ruskou vakcínou Sputnik V. Som za
očkovanie dobrovoľné, organizované v komunitách,
v ambulanciách všeobecných lekárov. Ak sa bude
očkovať inteligentne, ruskou vakcínou, tak aj ja sa
dám určite zaočkovať…
7) Přímá podpora Číny: ID8279 V ČÍNĚ nemají
demokracii, ale….
Prezentace o úžasných stavbách a úspěších Číny,
doprovozená.pdf dokumentem, že tam nepotřebují
privatizaci, jelikož si tam nepustili žádnou
z velkých USA bank, dále opět výčet, co všechno
skvělého postavili, USA dávno předstihli, starají se
o obyvatele, končí konstatováním, že tam za korupci
popravili 10 000 politiků a úředníků.
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C. Monitoring sociálních sítí
Sledované skupiny:

Podrobný popis témat

»» Fórum vlastenců: 7, 5 tis. členů
»» Přátelé Ruska v České republice 16,3 tis. členů
»» Fanclub Tomia Okamury a SPD: 24 tis. členů
»» Stop (zlegalizované) ilegální migraci: 12,1 tis. členů
»» CZEXIT – Hnutí Odchod 8,5 tis. členů

Covid:

Myšlenková mapa:

Volání po vlastní cestě, státy mimo EU (Británie, Izrael,
USA) jsou v očkování úspěšnější. Máme následovat příklad Maďarska či Srbska. Podpora očkování vakcínou
Sputnik. Ruská vláda zvládá očkování a péči o své občany
lépe a ještě pomáhá ostatním zemím.

„To je správná cesta. Maďarsko se vykašlalo na Evropskou
unii, protože ta dodává vakcíny proti covid-19 velmi pomalu. Státy mimo EU to řeší mnohem efektivněji. Těm občanům, kteří se dobrovolně rozhodnou očkovat, musí být
umožněn bezpečný výběr z dostupných vakcín. Zároveň
prosazujeme, že očkování musí být na bázi dobrovolnosti
a nikdo nesmí být k očkování nucen. Nelze omezovat občanské svobody těch lidí, kteří očkování odmítají.Jak informovaly Novinky.cz, Maďaři považují za skandální prodlevy
ve společném evropském nákupu a distribuci vakcíny proti
koronaviru. Rozhodli se proto jednat na vlastní pěst a předběžně vyjednali nákup čínské očkovací látky Sinopharm.
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Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó ve čtvrtek konstatoval, že Spojené státy, Velká Británie a Izrael jsou už
v očkování obyvatel proti nemoci covid-19 mnohem dál
než členské státy Evropské unie. „Omezení zavedené kvůli
šíření koronaviru není možné zrušit kvůli skandálně pomalému nákupu vakcín Evropskou komisí,“ řekl šéf maďarské
diplomacie. Szijjártó připomněl, že Brusel sliboval, jak se
začátkem roku 2021 v celé Unii rozběhne očkování „obrovskou rychlostí“ a postupně bude možné zrušit jednotlivá
omezení. „Je to skandální, když si uvědomíme, že Evropská
komise měsíce kritizovala země včetně Maďarska, které
chtěly získat vakcíny z jiných zdrojů,“ dodal maďarský ministr zahraničí. EU nepomáhá, ale škodí. Čím dříve z ní
odejdeme, tím lépe.“

leden 2021

Kritika EU:
Hlavně v souvislosti s očkováním proti koronaviru, EU
zklamala, EU nás v tom nechala, EU nezajistila dostatek
vakcín, jak slibovala. Členství v EU nám nic nepřináší,
lépe bychom to zvládli bez ní.
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Dění v USA:
USA jsou se zvolením Bidena na pokraji propasti, konec demokracie, blíží se vláda neomarxistické ideologie,
menšiny budou preferovány (např. nahrazení prezidenta
Jacksona na bankovce černošskou aktivistkou). Útok na
kapitol byla provokace Antify. Biden zvítězil díky machinacím spojeným s korespondenční volbou.
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Česká politika:
Podpora chování poslance Volného ve sněmovně (a kritika
Tomia Okamury, že se distancoval). Na začátku ledna pokračování v kampani za zavedení povinných kvót na české výrobky (vs. „odpad z EU“). Boj proti korespondenční
volbě, která prý bude znamenat stejné machinace a podvody jako v USA. Zdůrazňování souvislosti mezi Ivanem
Bartošem a Antifou, obecně zesilující tendence útoků na
piráty jako neomarxisty a zastánce migrace. Útoky na
Českou televizi v souvislosti se seriálem Božena – propagace sexu, nevkusné, vulgární.
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Migrace:

Tradiční rodina vs. ideologie genderismu:

Téma se výrazněji objevuje jen u představitelů a ve skupinách spojených s SPD, hlavně v souvislosti s zadržením
migrantů při přejezdu ČR. Případně odkazy na Německo,
Angelu Merkel atd.

Neomarxistická EU prostřednictvím i české vlády indoktrinuje děti škodlivou gender ideologií. Tradiční rodiny
jsou persekuovány, v Německu jsou učitelé nabádání, aby
hlásili rodiny, které vedou děti k tradičním rolím.
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Dění v Rusku:
Pouze ve skupině „Přátelé Ruska v České republice“ reflektován návrat a zatčení Navalného. Dále pak zdůrazňována kvalitní péče o ruské občany v souvislosti s covidem,
zesměšňovány západní vakcíny a preferován Sputník.
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