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Úvod

Monitorujeme aktivity, jejichž cílem je podpora zájmů 
Ruské federace (RF) nebo Čínské lidové republiky (ČLR). 
Z toho důvodu monitorujeme i domácí aktéry, kteří vědo-
mě či nevědomě poškozují základní zájmy České republi-
ky, kterými rozumíme základní ústavní hodnoty (zejmé-
na suverenita, politická nezávislost, demokracie, právní 
stát, základní lidská práva a svobody).

Materiál je připravován hnutím Českých elfů a všechny 
přehledy dezinformačních aktivit lze nalézt na www.cesti- 

-elfove.cz.

Naše práce je nepříjemná organizátorům dezinformačních 
aktivit, kteří užívají své standardní zbraně, tedy lži. Mimo 
jiné formou falešných facebookových skupin nebo webů 
s názvem „elf“ apod. Dbejte prosím na přesné zadávání 
názvu naší internetové adresy www.cesti-elfove.cz. Dále 
nás lze kontaktovat e-mailovou adresou cesti.elfove@
gmail.com nebo přímo přes naše veřejně známé mluvčí. 
Dbejte prosím zvýšené pozornosti na phishingové kampa-
ně 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 vlast-
ní náklady.

Poskytujeme českým institucím a mediím přístup k našim 
datům (například řetězovým e-mailům), či zpracování pří-
padových 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 aktuali-
zace lze nalézt na internetové stránce www.cesti-elfove.cz. 
Tam naleznete zejména týdenní přehledy obsahů vybra-
ných dezinformačních webů a speciální přehledy dezin-
formací týkajících se epidemie covid-19.

Poznámka:

Hlášení za březen se týká období před kauzou Vrběti-
ce. Dopady této kauzy tedy nejsou v hlášení zachyce-
ny a budou popsány až v hlášení za duben. Je možné 
je nalézt i ve speciálních reportech na našem webu.

http://www.cesti-elfove.cz
http://www.cesti-elfove.cz
http://www.cesti-elfove.cz
mailto:cesti.elfove@gmail.com
mailto:cesti.elfove@gmail.com
http://www.cesti-elfove.cz
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ÍBřezen: shrnutí nejdůležitějších zjištění

Nejsilnějším tématem je epidemie covid-19, sílí ale pod-
pora Ruska na všech kanálech a i k této podpoře je epide-
mie využívána. Zesilují se útoky na Západ (EU, NATO, 
USA), v některých facebookových skupinách se objevuje 
volání po formování ozbrojených oddílů v Rusku a „osvo-
bození Česka od EU a NATO“. Nejsilnější podpora Ruska 
a všech jeho postojů je slyšet od tzv. vlasteneckých skupin 
(českých vlasteneckých skupin) a to i ze strany českých 
politických stran (SPD, KSČM, L. Volný a jeho skupin-
ka). Sílí útoky na demokratickou opozici, nezávislá a ve-
řejnoprávní media a jejich novináře. Objevuje se podpora 
dezinformační sféře (protesty proti jejímu mapování). Sílí 
trend současného generování vzájemně protichůdných na-
rativů a tvrzení (např. mocné Rusko, které je schopnější 
než EU i NATO a současně ubližované Rusko, kterému je 
nutné pomoci proti útokům jeho nepřátel).

Témata v březnu 2021 podrobněji

Covid-19 – v březnu zcela dominantní téma. Probíha-
ly útoky na vakcinaci a současně podpora ruské vakcíny 
Sputnik V (je obviňována EU, že stojí v cestě této vakcíně 

„z politických důvodů“ a z důvodu „odporu vůči Rusku“, 
je útočeno na SÚKL, že Sputnik V nechce „povolit“). Sou-
časně sílí konspirační teorie o různých plánech využívají-
cích epidemii na ovládnutí a zotročení společnosti. Scéna 
tvrdí, že jde o koordinovaný komplot západní farmaceu-
tické lobby a globálních elit, která prostřednictvím vakcín 
chce zotročit a ovládat lidstvo v jakési „koronatotalitě“. 
Objevují se konspirační teorie popírající nejen epidemii, 
ale i existenci virů jako takových a teorie o tajném vojen-
ském nebo vládním programu, případně mimozemšťanech. 
Vláda ČR je kritizována za zavedená opatření (mj. tvrzení 
o neúčinnosti a naopak škodlivosti roušek). Za opatření 
a postoje během epidemie je chváleno Rusko, kritizována 
EU a USA.

USA – jsou, podobně jako v době studené války, popiso-
vány jako agresor, který chce zavléct svět do války. Do 
kontrastu je dáváno Rusko jako ochránce míru a ohrožo-
vaná země. Je útočeno na prezidenta J. Bidena. USA byly 
obviněny z plánů postavit na Krymu vojenskou základnu.

NATO – zesílily útoky na NATO. Podobná rétorika jako 
proti USA je používána proti NATO. Silná agresivní orga-
nizace, která chce zatáhnout svět (Česko) do války, která 
je ale současně vysmívána jako neschopná (ve srovnání 
s armádou Ruska). Na sociálních sítích se objevují výzvy 
k formování českých jednotek v Rusku za účelem „osvo-
bození Česka od NATO“. To je zajímavé v souvislosti se 
zjištěními PČR o výcviku členů tzv. domobraneckých 
skupin v zahraničí k diverzním úkolům v Česku a o plánu 
vytvářet v ČR sklady zbraní.

Česká televize, média – sílí útoky na ČT jako takovou 
a speciálně na ředitele P. Dvořáka. Pokračují útoky na 
ČRo a další media, podporována jsou pouze média z dez-
informační proruské scény.

Útoky na instituce demokratického státu – objevují se 
a sílí útoky na novináře, politiky, instituce i aktivisty, kteří 
bojují proti dezinformacím a to zejména proti ruské kam-
pani. Používá se obvinění z cenzorství a udavačství, pokud 
na šířené aktivity a jejich aktéry upozorní veřejnost. Po-
kračují útoky na Piráty a jejich politiky, jsou obviňováni 
z levičáctví, plánům proti seniorům, „podlézání EU“, pod-
pory sudetoněmeckých nároků a podpory migrace. Probí-
hají i útoky na blok SPOLU (, „podlézání EU a Západu, 
který nás vždy zradil“).

Migrace – není velkým tématem, přesto ve srovnání s úno-
rem zesílilo a to především v řetězových e-mailech a na 
sociálních sítích. Přežívá společně s xenofobií a rasismem 
v kruzích blízkých SPD a skupinky kolem poslance L. Vol-
ného. Často spojováno s útoky na Piráty.

Útoky na EU – na EU a Západ obecně je útočeno v sou-
vislosti s epidemií jako na neschopné zajistit ochranu 
svých obyvatel a jako „politikáře“, kteří nechtějí připustit 
použití ruské vakcíny Sputnik V. EU a Západ jsou pořád 
dokola popisovány jako dekadentní a změkčilí a dáváno 
je do kontrastu Rusko jako silná země tzv. tradičních hod-
not. Západ je systematicky popisován jako ten, kdo „nás 
vždy zradil“, jako spolehlivý partner je propagováno Rus-
ko, které je obecně mezi nejpodporovanějšími subjekty ve 
všech dezinformačních kanálech.
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ÍRusko – je prezentováno jako akceschopné (zejména 
v souvislosti s epidemií) a pomáhající (Sputnik V) a je 
srovnáváno s EU, která je líčena jako neschopná a sou-
časně jako velmi nebezpečná hrozba svobodě. Pokračuje 
popis RF jako silné, akceschopné, dobře spravované země, 
která je současně ubližovaná, urážená a v ohrožení. Po-
kračuje popis Ruska jako země „tradičních hodnot“ oproti 
dekadentnímu Západu a EU (s výjimkou Maďarska a čás-
tečně Polska). Rusko má velkou podporu z českých kruhů, 
které se prezentují jako tzv. vlastenecké (myšleno české 
vlastenecké) a je mezi nejvíce podporovanými subjekty 
v české dezinformační sféře.

Nejčastější cíle útoků

Osoby a subjekty, na něž dezinformační zdroje útočily 
(netříděno dle četnosti, pouze vybrané, úplnější seznam 
v příloze u týdenního monitoringu sledovaných zdrojů): 

Brusel a EU, USA, NATO, Ukrajina, liberální média 
v ČR a SK, Česká televize, Joe Biden, Nancy Pelosi, Věra 
Jourová, Ursula von Leyen, Svjatlana Cichanouska, Zuza-
na Čaputová, Andrej Babiš (ANO), Jan Hamáček (ČSSD), 
Tomáš Petříček (ČSSD), koalice SPOLU, Piráti+Starosto-
vé, Olga Richterová (Piráti), Jan Lipavský (Piráti), Helena 
Langšádlová (TOP09), Miloš Vystrčil (ODS), Jan Blatný, 
Pavel Rychteský, Petr Dvořák, Jakub Janda, Irena Storo-
vá, globalisté, CIA, vakcíny Pfizer, AstraZeneca a Moder-
na, BIS, Semantic Vision, neziskové organizace, liberální 
levice, multikulturalismus, boj proti rasismu, Green New 
Deal, farmaceutické firmy, deep state, „Velký Reset“, Vác-
lav Havel, George Soros, Bill Clinton

Nejčastější média šířící proruskou propagandu v březnu 2021
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A. Monitoring on-line médií

Významně posílil trend započatý v lednu 2021, a to in-
tenzifikace ruské propagandy zaměřené na podporu 
ruské vakcíny Sputnik V a prezentování akceschop-
ného a pomáhajícího Ruska na pozadí a kontrastu ne-
schopné EU. Prohlášení Miloše Zemana doznala velké-
ho ohlasu a vděku u celé dezinformační scény. Bohužel 
se tak Zeman znovu pasoval do role hlavního trojského 
koně Ruska v ČR.

V březnu 2021 bylo zpracováno v našem systému 
178 202 článků v češtině

 » do alespoň jedné z kategorií zaměřených na 
propagandu „spadlo“ 1 814 článků, šlo o téměř 
12% relativní nárůst oproti předcházejícímu měsíci,  
a to zejména díky dezinformacím zaměřeným 
na covid-19 a proti EU,

 » alespoň jeden z 5 vybraných narativů (Proti EU, Anti-
Liberalismus, covid-19 – konspirace, Prokremelský 
narativ a O bezpečnosti manipulativně) zazněl 
v 1 814 článcích,

 » narativ covid-19 dezinformace zůstal dominantní a byl 
obsažen v 65 % všech dezinformačních článcích.
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Příklady dezinformačních článků

Titulek: Prezidentu Zemanovi hrozí sesazením. Už si na 
něho brousí nože. Názor

h t tps : / / cz . spu tn iknews .com/nazory /20210315- 
13331068-prezidentu-zemanovi-hrozi-sesazenim-uz-si-na
-neho-brousi-noze-nazor/

Citace: „Jak hluboko může ještě klesnout česká politická 
scéna? To záleží na citlivosti každého z vás, drazí čtenáři. 
Možná za to může koronavir, možná je v módě hrubost a po-
litická dekadence, ale jedno je jasné. Čeští politici zdrzli. 
Čeho se to týká? Pan prezident Miloš Zeman zahájil jarní 
politickou ofenzivu. Poslední dobou dává o sobě v médiích 
hodně vědět. Hlavně je tu ten tlak na předsedu vlády An-
dreje Babiše, aby vypoklonkoval z kabinetu šéfa diplomacie 
Tomáše Petříčka a ministra zdravotnictví Jana Blatného, 
který by s sebou měl vzít Irenu Storovou, ředitelku Státního 
úřadu pro kontrolu léčiv (SÚKL). To není nová věc. Panu 
Zemanovi se dlouhodobě nelíbí zahraniční politika dělaná 
Petříčkem. A Blatný se Storovou? Tak to je záležitost spoje-
ná s ruskou vakcínou Sputnik V, kterou ministr zdravotnictví 
a šéfka SÚKL odmítají rychle poskytnout lidem.“

Titulek: SÚKL se zabývá ruskou vakcínou proti covi-
du-19 Sputnik V

https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2021030- 
113263826-sukl-se-zabyva-ruskou-vakcinou-proti-covi-
du-19-sputnik-v/

Citace: „Víte, že ruská strana zcela pozorně reaguje na 
podobné žádosti, ruská strana zaujímá odpovědný postoj, 
pokud jde o zajištění toho, aby bylo dodáno co nejvíce vak-
cín do různých zemí světa, které mají s vakcínou problémy,“ 
prohlásil Peskov, když komentoval dopis českého preziden-
ta Miloše Zemana ruskému prezidentovi s žádostí o dodáv-
ky vakcíny Sputnik V.“

Titulek: Pět hlavních podvodů s covidem-19: Skutečná 
čísla usvědčují. Lockdown čísla zvyšuje

https://www.euportal.cz/Articles/43429-pet-hlavnich
-podvodu-s-covidem-19-skutecna-cisla-usvedcuji-loc-
kdown-cisla-zvysuje.aspx

Citace: „RADOMÍR MALÝ v rozboru dostupných informa-
cí o dosavadním řádění koronašílenství dospívá k závěru, 
že vláda nejen lže, ale přímo se dopouští zločinů proti ná-
rodu“

Titulek: EU politikaří s ruskou vakcínou

http://www.novarepublika.cz/2021/03/eu-politikari-s-rus-
kou-vakcinou.html

Citace: „Evropská veřejnost ještě více než kdy jindy zjišťu-
je, že její nezvolení a velmi dobře placení byrokraté dávají 
v sázku zotavení se z pandemie tím, že politikaří s ruskou 
vakcínou.“

Titulek: Chybná interpretace VIRU

http://www.nwoo.org/2021/03/18/chybna-interpretace-viru/

Citace: „Navzdory většinovému přesvědčení žádné pato-
genní viry neexistují. Tvrzení o existenci virů a virových 
onemocněních jsou založena na historicky rozšířených de-
zinterpretacích, a nikoli na podvodu nebo na vědomé lži, 
jak jsem se domníval dříve. Nyní máme k dispozici nové, 
lepší, v pozitivním slova smyslu „vědecké“ vysvětlení půvo-
du, terapie a prevence nejen „virových“ onemocnění. Díky 
novým objevům je také snazší pochopit fenomén simultán-
ního nebo následného výskytu příznaků u různých osob, 
který byl dosud interpretován jako nákaza a u kterého se 
věřilo tomu, že byl způsoben přenosem patogenů. Nyní tedy 
máme nový pohled na život (ve skutečnosti je to starý po-
hled) a na kosmologickou integraci biologických procesů.“

Titulek: Špičkový vědec v oblasti vakcín varuje svět: 
Okamžitě ZASTAVTE všechna očkování proti covid-19, 
jinak bude uvolněno „nekontrolovatelné monstrum“!

https://pravdive.eu/news/279587/spickovy-vedec-v-ob-
lasti-vakcin-varuje-svet-okamzite-zastavte-vsechna-oc-
kovani-proti-covid-19-jinak-bude-uvolneno-nekontro-
lovatelne-monstrumhttps://pravdive.eu/news/279587/
spickovy-vedec-v-oblasti-vakcin-varuje-svet-okamzi-
te-zastavte-vsechna-ockovani-proti-covid-19-jinak-bude

-uvolneno-nekontrolovatelne-monstrum

Citace: není třeba, protože vše je obsaženo v titulku

https://cz.sputniknews.com/nazory/2021031513331068-prezidentu-zemanovi-hrozi-sesazenim-uz-si-na-neho-brousi-noze-nazor/
https://cz.sputniknews.com/nazory/2021031513331068-prezidentu-zemanovi-hrozi-sesazenim-uz-si-na-neho-brousi-noze-nazor/
https://cz.sputniknews.com/nazory/2021031513331068-prezidentu-zemanovi-hrozi-sesazenim-uz-si-na-neho-brousi-noze-nazor/
https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2021030113263826-sukl-se-zabyva-ruskou-vakcinou-proti-covidu-19-sputnik-v/
https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2021030113263826-sukl-se-zabyva-ruskou-vakcinou-proti-covidu-19-sputnik-v/
https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2021030113263826-sukl-se-zabyva-ruskou-vakcinou-proti-covidu-19-sputnik-v/
https://www.euportal.cz/Articles/43429-pet-hlavnich-podvodu-s-covidem-19-skutecna-cisla-usvedcuji-lockdown-cisla-zvysuje.aspx
https://www.euportal.cz/Articles/43429-pet-hlavnich-podvodu-s-covidem-19-skutecna-cisla-usvedcuji-lockdown-cisla-zvysuje.aspx
https://www.euportal.cz/Articles/43429-pet-hlavnich-podvodu-s-covidem-19-skutecna-cisla-usvedcuji-lockdown-cisla-zvysuje.aspx
http://www.novarepublika.cz/2021/03/eu-politikari-s-ruskou-vakcinou.html
http://www.novarepublika.cz/2021/03/eu-politikari-s-ruskou-vakcinou.html
http://www.nwoo.org/2021/03/18/chybna-interpretace-viru/
https://pravdive.eu/news/279587/spickovy-vedec-v-oblasti-vakcin-varuje-svet-okamzite-zastavte-vsechna-ockovani-proti-covid-19-jinak-bude-uvolneno-nekontrolovatelne-monstrum
https://pravdive.eu/news/279587/spickovy-vedec-v-oblasti-vakcin-varuje-svet-okamzite-zastavte-vsechna-ockovani-proti-covid-19-jinak-bude-uvolneno-nekontrolovatelne-monstrum
https://pravdive.eu/news/279587/spickovy-vedec-v-oblasti-vakcin-varuje-svet-okamzite-zastavte-vsechna-ockovani-proti-covid-19-jinak-bude-uvolneno-nekontrolovatelne-monstrum
https://pravdive.eu/news/279587/spickovy-vedec-v-oblasti-vakcin-varuje-svet-okamzite-zastavte-vsechna-ockovani-proti-covid-19-jinak-bude-uvolneno-nekontrolovatelne-monstrum
https://pravdive.eu/news/279587/spickovy-vedec-v-oblasti-vakcin-varuje-svet-okamzite-zastavte-vsechna-ockovani-proti-covid-19-jinak-bude-uvolneno-nekontrolovatelne-monstrum
https://pravdive.eu/news/279587/spickovy-vedec-v-oblasti-vakcin-varuje-svet-okamzite-zastavte-vsechna-ockovani-proti-covid-19-jinak-bude-uvolneno-nekontrolovatelne-monstrum
https://pravdive.eu/news/279587/spickovy-vedec-v-oblasti-vakcin-varuje-svet-okamzite-zastavte-vsechna-ockovani-proti-covid-19-jinak-bude-uvolneno-nekontrolovatelne-monstrum
https://pravdive.eu/news/279587/spickovy-vedec-v-oblasti-vakcin-varuje-svet-okamzite-zastavte-vsechna-ockovani-proti-covid-19-jinak-bude-uvolneno-nekontrolovatelne-monstrum
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Titulek: Roušky by v nás měly vyvolat mražení na zá-
dech strachem a ne pocit bezpečí

http://svobodnenoviny.eu/rousky-by-v-nas-mely-vyvolat
-mrazeni-na-zadech-strachem-a-ne-pocit-bezpeci/

Citace: „Je to víc než zřejmé: roušky nefungují, nejsou 
vůbec na nic. Panel lékařů nedávno varoval, že nejen že 
roušky nejsou efektivní, ale poškozují nás mnoha způsoby. 
Byla provedena řada studií a testů a všechny měly stejné 
výsledky: roušky nedělají nic pro nositele a ani pro lidi ko-
lem. Jediné, co roušky docílí, že signalizují skutečnost, že 
jsme všichni drsně manipulováni. Jsme řízeni tajně někým 
ze zákulisí, diktátorským stylem je nám přikazováno co dě-
lat a co ne a to bez našeho souhlasu a mnohokrát proti naší 
vůli.“

Titulek: EXPERT NA BIOLOGICKÉ ZBRANĚ, ŠÉF 
ASOCIACE AMERICKÝCH LÉKAŘŮ: TO NENÍ 
VAKCINAČNÍ KAMPAŇ PROTI NĚJAKÉ CHŘIP-
CE; TO JE VÁLKA KDE VY JSTE TEN NEPŘÍ-
TEL!!!

https://cz24.news/expert-na-biologicke-zbrane-sef-asoci-
ace-americkych-lekaru-to-neni-vakcinacni-kampan-proti

-nejake-chripce-to-je-valka-kde-vy-jste-ten-nepritel/

Citace: „Vakcíny proti koronaviru jsou horší než nemoc 
sama. To proto, že obsahují Messenger RNA (mRNA), kte-
rý je injekčně vpraven do našich těl a který mění náš gene-
tický kód takovým způsobem, že začneme vyrábět vlastní 
modifikovanou verzi viru, což pobídne imunitní systém aby 
ho napadl. Když dojde k požadované reakci, imunitní sys-
tém napadne své vlastní buňky, své vlastní tělo, které má 
správně bránit. Nové vakcíny nejsou testovány.“

Titulek: „JSME SVĚDKY TOHO, ŽE MEDICÍNA SE 
ZVRHÁVÁ DO HROMADNÉHO VRAŽDĚNÍ.“

https://cz24.news/jsme-svedky-toho-ze-medicina-se-zvr-
hava-do-hromadneho-vrazdeni/

Citace: «Čestní a opravdoví lékaři a sestry předložili již 
mnoho důkazů o koronaviru a o tom, co skutečně škodí 
našemu zdraví. Denně je i z veřejných zdrojů dostatek in-
formací, které poukazují na co lidé opravdu umírají, ale 

mainstream a stávající vládní a parlamentní tzv. „elita“ – 
která rozhoduje zcela protiprávně o našich životech – je 
ignorují! Realizují totiž globální agendu, která je určena 
na likvidaci států a lidí. Nerealizují agendu ochrany zdraví 
vlastních obyvatel.»

Titulek: Bude falešná pandemie spláchnuta tajnými 
vesmírnými silami? Zdrcující informace

https://ceskoaktualne.cz/2021/03/kontroverzni-zpravy/
bude-falesna-pandemie-splachnuta-tajnymi-vesmirnymi-
silami-zdrcujici-informace-2/

Citace: „I když se může na první pohled zdát, že jsme 
v patové situaci v bitvě o planetu Zemi, přichází něco 
obrovského, souhlasí více zdrojů s kontakty v americké 
vládě. Zdroje NSA uvádějí, že bude odhalen tajný 
vesmírný program. Zdroje NASA tvrdí, že nějaká anomálie 

„ovlivňuje samotnou strukturu reality.“ Americká armáda 
je také v režimu plné pohotovosti, přičemž byl povolán 
více než jeden milion záložníků. Výsledkem je rostoucí 
seznam „pohřešovaných“ celebrit, miliardářů a politiků, 
s tím, jak pokračuje masivní čistka od satanistů.“

http://svobodnenoviny.eu/rousky-by-v-nas-mely-vyvolat-mrazeni-na-zadech-strachem-a-ne-pocit-bezpeci/
http://svobodnenoviny.eu/rousky-by-v-nas-mely-vyvolat-mrazeni-na-zadech-strachem-a-ne-pocit-bezpeci/
https://cz24.news/expert-na-biologicke-zbrane-sef-asociace-americkych-lekaru-to-neni-vakcinacni-kampan-proti-nejake-chripce-to-je-valka-kde-vy-jste-ten-nepritel/
https://cz24.news/expert-na-biologicke-zbrane-sef-asociace-americkych-lekaru-to-neni-vakcinacni-kampan-proti-nejake-chripce-to-je-valka-kde-vy-jste-ten-nepritel/
https://cz24.news/expert-na-biologicke-zbrane-sef-asociace-americkych-lekaru-to-neni-vakcinacni-kampan-proti-nejake-chripce-to-je-valka-kde-vy-jste-ten-nepritel/
https://cz24.news/jsme-svedky-toho-ze-medicina-se-zvrhava-do-hromadneho-vrazdeni/
https://cz24.news/jsme-svedky-toho-ze-medicina-se-zvrhava-do-hromadneho-vrazdeni/
https://ceskoaktualne.cz/2021/03/kontroverzni-zpravy/bude-falesna-pandemie-splachnuta-tajnymi-vesmirnymi-silami-zdrcujici-informace-2/
https://ceskoaktualne.cz/2021/03/kontroverzni-zpravy/bude-falesna-pandemie-splachnuta-tajnymi-vesmirnymi-silami-zdrcujici-informace-2/
https://ceskoaktualne.cz/2021/03/kontroverzni-zpravy/bude-falesna-pandemie-splachnuta-tajnymi-vesmirnymi-silami-zdrcujici-informace-2/
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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. 
Dávají dobrý přehled o tématech v proruské dezinformační scéně.

[obrázek pokračuje na další stránce]
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Kvalitativní souhrn

Zde najdete souhrn popisující aktivity těchto webů, po-
drobnější informace naleznete na našem webu (www.cesti- 

-elfove.cz).

Sledovanými zdroji jsou Aeronet, Sputniknews, Nová re-
publika, Parlamentní listy, Pravý prostor, Protiproud. Ve-
dle 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 subjek-
ty, 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 dezinfor-
mací, ale může se jednat o osoby a subjekty, jejichž názo-
ry 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 cí-
lem útoku.

Pandemie covid-19 naprosto dominuje obsahu sledova-
ných webů, což je stav trvající s několikatýdenní přestáv-
kou v létě 2020 již rok. Nejsilnější jsou protivakcinační 
narativy, které jsou koncentrované kolem útoků na západ-
ní vakcíny, a naopak je silně propagována ruská vakcína 
Sputnik V. Propagaci Sputniku V je možné sledovat již 
od podzimu, jeden ze subnarativů jsou útoky na zbytečnou 

„ideologizaci“ vakcín. Protivakcinační narativy jsou po-
sílené o prvky konspirací – má se jednat o výsledek tlaku 
západní farmaceutické lobby a globálních elit, která pro-
střednictvím vakcín chce zotročit a ovládat lidstvo v jakési 

„koronatotalitě“. Dalším narativem je kritika vlády v přípa-
dě zvládání pandemie. Weby rovněž podněcují neposluš-
nost vůči protiepidemickým opatřením a šíří konspirace 
týkající se bezpečnosti protiepidemických opatření (např. 
to, že roušky nebo testovací sady jsou infikované).

Dalším aktuálním tématem jsou útoky na ČT, zejm. její-
ho generálního ředitele Petra Dvořáka. Zesilují v sou-
vislosti se zasedáním Rady ČT, na které radní Lipovská 
(obecně sledovanými weby podporovaná) přinesla pod-
klady poukazující na střety zájmů ředitele Dvořáka. Dez-
informační weby pak obviňují Dvořáka a ČT jako celek 
z porušování nestrannosti a netransparentnosti. Kritici Li-
povské jsou pak terčem útoků těchto webů. Z domácích 
témat se stále objevuje téma dostavby Dukovan, kde je 

systematicky podrýváno bezpečnostní hledisko (zejmé-
na v souvislosti s Ruskem) a naopak zdůrazňováno hledis-
ko čistě ekonomické. V tom se trend přítomný již v před-
chozích měsících nemění. Dalším tématem jsou útoky na 
boj proti dezinformacím. Ti, kdo proti nim bojují nebo 
na ně upozorňují, jsou označováni za udavače, případně 
cenzory. Boj proti dezinformacím je prezentován jako boj 
proti svobodě slova a zapadá do širších konspirací o útla-
ku společnosti elitami. Mezi dalšími významnějšími téma-
ty je možné jmenovat útoky na USA, které jsou označeny 
za aktéra mezinárodní agrese a provokace, případně aktéra, 
co touží po rozpoutání války. Rusko je naopak prezentová-
no jako oběť takové agrese.

Dlouhodobé rámce, které můžeme na dezinformačních 
webech sledovat, pak korespondují s útoky směřovaný-
mi proti demokracii, jejím institucím a západním li-
berálním hodnotám, a naopak obhajující autoritářství. 
Autoritářství je manipulativně prezentováno jako ochrana 
konzervativních a tradičních hodnot proti nesmyslnému 
a úpadkovému „neomarxismu“ a dekadenci Západu. Jako 
příklady hodné následování jsou vykreslovány Rusko 
a v kontextu EU také Maďarsko, Polsko nebo poli-
tičtí vůdci koncentrovaní na krajní části ideologické-
ho spektra (např. disproporčně propagovaná SPD nebo 
Trikolora, částečně KSČM). Z domácích témat se jedná 
o útoky na celou řadu institucí demokratického státu – 
jmenovat můžeme strany demokratické opozice a jejich 
představitele, neziskové organizace, veřejnoprávní média, 
zpravodajské služby, aj., z témat zahraničních se pak jedná 
o vedle útoků na fungování Evropské unie a protiunij-
ní narativy, také o útoky na NATO, USA a další spojen-
ce, a rovněž narativy spojené s na jedné straně úpadkem 
Západu a na straně druhé vzestupem a superioritou Ruska. 
Výše jmenovaná témata tvoří agendu sledovaných dezin-
formačních 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.

Osoby a subjekty, které dezinformační zdroje pod-
porovaly (netříděno dle četnosti, pouze vybrané, úpl-
nější seznam v příloze u týdenního monitoringu sle-
dovaných zdrojů): Rusko, „svobodná“ či alternativní 
média, Parler, Sputnik V, Vladimir Putin, Lubomír Volný, 

http://www.cesti-%0A-elfove.cz
http://www.cesti-%0A-elfove.cz
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protestující proti protiepidemickým opatřením, Igor Mato-
vič, Marine Le Pen, Dmitrij Peskov, Marija Zacharovová, 
Miloš Zeman, Tomio Okamura (SPD), Jiří Ovčáček, Ma-
rek Obrtel, Viktor Orbán, Václav Klaus, Václav Klaus ml., 
Zuzana Majerová Zahradníková (Trikolóra), Petr Žantov-
ský, propagátoři odchodu z EU, propagátoři konspirací, 
Liga LIBE, SPD, Trikolóra, Jiří Kobza (SPD), Ivan David 
(SPD), Natálie Vachatová (Trikolóra), Svobodný vysílač, 
Matteo Salvini, Walter Kraft, AfD, Rosatom

Osoby a subjekty, jejichž názor byl v těchto zdrojích 
prezentován (netříděno dle četnosti, pouze vybrané, 
úplnější seznam v příloze u týdenního monitoringu 
sledovaných zdrojů): Roman Prymula, Jana Zwyrtek 
Hamplová, Dr. Anthony Fauci, Lubomír Volný, Chcípl 
PES, Andrej Babiš (ANO), Jan Hamáček (ČSSD), Hana 
Lipovská, Luboš Veselý, Jana Bobošíková, Vratislav My-
nář, Jiří Běhounek (ČSSD), Karel Havlíček (ANO), Ro-
bert Šlachta, Josef Středula, Tereza Hyťhová (Trikolóra), 
Daniel Landa, Zdeněk Zbořil, Ondřej Neff, Marian Bojko, 
Tomáš Vyoral, Stanislav Křeček, Daniel Vávra, Petr Ćer-
nocký, Petr Holec, Zdeněk Koudelka, Jaroslav Bašta, Ma-
těj Stropnický, Ilona Švihlíková, Jan Keller, Petr Štěpánek

Osoby a subjekty, na něž dezinformační zdroje útočily: 
viz shrnutí nejdůležitějších zjištění.
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Za březen 2021 jsme zachytili a zpracovali celkem 
420 řetězových e-mailů.

V březnové dezinfoscéně celkově dominovalo téma #po-
litikačeská, které po dlouhé době vystřídalo (nyní druhé) 
téma #covid; toto pořadí je tedy stejné jako minulý měsíc. 
Jsme svědky drobné renesance tématiky uprchlíků/mig-
rantů ohrožujících náš evropský život.

V souvislosti se zmíněným tématem #politikačeská je 
v zachycených e-mailech velice často spojováno téma 
české pirátské strany. Zachycujeme opakované spojování 
strany (potažmo Ivana Bartoše) s hnutím Antifa. Pirátská 
strana je také za měsíc únor nejnapadanějším subjektem 
Žádné jiné politické straně se řetězové e-maily takto in-
tenzivně nevěnují. Naopak nejobhajovanějším subjektem 
je Rusko.

Pokud máte zájem o factcheck nejdůležitějších řetězových 
e-mailů, kontaktujte nás.

Mezi nejčastěji podporované subjekty patřili

Mezi nejčastěji napadané subjekty patřili

B. Monitoring řetězových e-mailů

Témata a e-maily, které podle nás stojí za pozornost:

1) ID9249: Počátek války s Ruskem vzejde rychle – 
nic nemožného… 
 

…Celá slavná Evropa a její hodnoty je parta 
korporátních magnátů, ale ne válečníků. Ta má jít do 
války s Ruskem? Evropské mocenské elity nejsou 
schopny vyřešit vlastní problémy, vlastních lidí. 
Nejsou schopny jednat o ničem jiném než o vlastním 
prospěchu. Přes smlouvy, které v minulosti podepsaly, 
se vždy vzájemně zradily. Spolek elitářů, žijících 
v jiné realitě, má svého vůdce v zámoří. Pro 
světového četníka neplatí žádná pravidla, určuje 
si je sám a stejně tak nám určuje i nepřítele. Nic 
jiného, než prachsprosté napadání států a zabírání 
zdrojů, se ve světové politice nedělo a neděje. Války 
ve jménu svobody jsou největším pokrytectvím 
mocenských ekonomických elit světa. O žádná 
lidská práva a demokracii nejde! Jen zájmy, moc 
a ovládnutí zdrojů včetně distribuce. Tito největší 
světoví zločinci zneužili každého slova humanita. 
Kdo se podílel na válkách v Kosovu a kdo rozpoutal 
peklo v Africe? Veškeré novodobé vraždění mají na 
svědomí USA, Francie, Anglie a Itálie. Koloniální 
státy svojí historií i současností. Celé africké tažení 
slavná OSN přikryla mlčením. Všichni váleční 
štváči, celá propagandistická nezisková armáda, 
politická garnitura včetně korporátních médií. Ti 
všichni podporují válku o zdroje. Kdo ovládne zdroje 
v Rusku, bude pánem nad distribucí uhlíku a pitné 
vody v celosvětovém měřítku… 
 
Celý obsáhlý dokument k dispozici: 
http://infokuryr.cz/news.php?extend.32384.2 

2) ID9173: Z dnešní pošty 
 

…Já jsem svým dětem řekla, že pokud Piráti vyhrají 
volby, tak veškerý svůj majetek prodám a odstěhuji 
se do domova důchodců, takže po mě nezdědí 
VŮBEC NIC! Takže ani auto, ani byt, ani peníze. 
Doporučuji toto aplikovat hromadně, na tohle budou 
naše ratolesti slyšet. A my sami bychom měli jít 

http://infokuryr.cz/news.php%3Fextend.32384.2
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všichni k volbám a Piráty a jejich kamarádíčky, 
(STAN, KDU-ČSL, ODS, TOP 09, zelené a další 
blby), prostě nevolit. Je nás, důchodců, přes dva 
miliony, máme šanci ty parchanty ke korytům 
nepustit! 
 

…PIRÁTI navrhovali, aby byly zrušeny důchody 
s tím, že se o seniory mají starat jejich děti, že 
to navíc upevní rodinné vztahy. To jsem viděla 
na vlastní oči a vrylo se mi to do paměti, protože 
jsem byla v šoku. Moje kamarádka stenografuje 
v parlamentu, poprosila jsem ji o pirátské šestero 
z archivu Sněmovny. Když druhá nejsilnější strana 
vyhraje volby, tak bude prosazovat následující: 
 
Lidem nad 70 let odebrat volební právo pro 
neschopnost správné volby. 
 
Lidem nad 70 let doporučit nechat ve svém bytě 
bydlet mladé lidi a odejít do domova důchodců. 
 
Staré lidi kteří nikoho nemají a jsou nemajetní, 
ukládat do společných hrobů. Stát by ušetřil za 
pohřby. 
 
Lidem nad 70 let, aby nebylo zdravotnictví tak 
zatížené dát jen základní zdravotní péči. 
 
Stát by měl přijmout migranty postarat se o ně 
a dát jim byty…
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C. Monitoring sociálních sítí

Shrnutí dění ve FB skupinách – 
březen 2021

Sledované skupiny:

 » 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
 » Češi, táhněme za jeden provaz 24,2 tis. členů 

Šiřitelé dezinformací a pro-ruského narativu 
v tomto reportu:

 » Europoslanec SPD Ivan David
 » Alex Gern – bývalý vlivný člen středočeské SPD
 » Ladislav Kašuka – v Rusku prezentovaný jako 
„známý český novinář“
 » Nela Lisková – samozvaná „konzulka Doněcké 
republiky“

 » Martin Hálek – proruský aktivista se spojením 
na KSČM

 » Matěj Gregor – iniciátor protievropského 
„Spolku Odchod“ 

Myšlenková mapa:
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Podrobný popis témat

Útoky proti NATO:

Výročí připojení ke „zločinné“ organizaci NATO, v Bě-
lehradu zahynuly při bombardování NATO děti, NATO 
vozí vojenskou techniku přes Slovensko, NATO provo-
kuje Rusko, výzva ke zformovaní jednotky v Rusku 
a osvobození ČR od EU a NATO, zesměšnování a vtipy 
na NATO.
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Biden versus Putin:

Pohoršení nad tím, že Biden označil Putina za vraha, 
Biden, ale nemá hlavu ani koule s Putinem jednat, Biden 
je vetchý stařec, co ani nenastoupí do letadla a Putin je 
v plné síle. Mainstream (elity a média) pojede kampaň 
proti Rusku a mohla by vypuknout válka.
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„Návrat“ Krymu:

Výročí všemi obyvateli podporovaného „návratu Krymu“ 
Rusku, muselo se to udělat, protože USA chtělo na Kry-
mu námořní základnu, zesměšnění ukrajinského prezi-
denta Zelenského
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Vláda ztratila důvěru + útoky na opozici:

Útoky na vládu kvůli opatřením proti covidu, vláda ztra-
tila důvěru lidí, útoky na Piráty (migrace, konec tradiční 
rodiny) i blok SPOLU (podlézají EU, zrádci), paktují se se 
Sudeťáky, útoky na Olgu Richterovou (TOP09), pirátský 
politik bohatne za prodej roušek státu
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Útoky na Českou televizi:

SPD - podpora Hany Lipovské, Okamura: ČT vysílá lži, ať 
je z ní kontrolovaná příspěvková organizace, moderátora 
Veselovského platí Soros.
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Historie, Západ nás vždy zradil:

Německo nás okupovalo, Západ nás vždy zradil, varová-
ní před druhou světovou („velkou vlasteneckou“) válkou, 
aby se znovu neopakovala, lidé, kteří byli za války party-
záni jsou nyní „konspirátoři“.
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Migrace:

v menší míře, ale stále přítomné téma, podepsána i za ČR 
dohoda globalistů v OSN o uprchlících, EU jim staví uby-
tování, kriminalita, jsou zadrženi i v ČR
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Vakcína Sputnik V:

Rusko vymyslí lék na „neřád ze Západu“, propagace Sput-
niku V.


