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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 dezinfor-
mací týkajících se informačních operací Ruské federace 
v Česku.

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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ÍČerven: shrnutí nejdůležitějších zjištění

V červnu se dostávají do popředí stabilní témata covid-19 
a to zejména v souvislosti s vakcinací a jejími vedlejší-
mi účinky, snahou ovládnout a zotročit, případně změnou 
chování lidí pro jejich ovládání. Dalšími tématy, které se 
vezou na vlně předvolební kampaně je problém ilegální 
migrace a islamizace EU jako cílená politika západu. Vi-
ditelná je také probíhající volební kampaň a podpora an-
tisystémových stran jako SPD, Trikolóra a Volného blok, 
kterému se daří získávat preference na pandemických té-
matech. Pokračuje cílená glorifikace Ruska a jeho vojen-
ské síly, zejména v návaznosti na summit Biden-Putin.

Témata v červnu 2021 podrobněji

Covid-19 a vakcinace – i v červnu je nosným tématem 
očkování v souvislostí s pandemii Covid-19. Toto téma 
má na vzdory objektivnímu poklesu pozitivně testovaných 
občanů na dezinformační scéně narůstající tendenci, a to 
meziměsíčně až o 12 %. Zpochybňování vakcinace zůstá-
vá nosným tématem na dezinformačních webech zejmé-
na díky nekonzistentnosti vládních opatření, všeobecnou 
únavou společnosti a neustále nově a nově vznikajícím 
emotivních obsahem ze strany českých i slovenských po-
litiků, a neetických lékařů šířících emotivní sdělení, která 
nejsou založená na podložených faktech.
Tyto informace skvěle fungují v synergii s klasickou dez-
informační rétorikou proti EU, NATO, výzkumu atd., 
protože se jim daří zpochybňovat západní systém hodnot, 
napadat restrikce, zpochybňovat vědu a autority v narati-
vu „my – selský rozum, přirozená imunita, oni – hrabivost, 
chemikálie do těla, vedlejší účinky, zisk)

Domácí politika a volební kampaň – v návaznosti na pro-
bíhající volební kampaň a rozložení sil jsou také útoky 
zesílené na uskupení vedoucí volební preference a hodno-
ty, které prosazují. Mezi nejvíce napadané patří tradičně 
Piráti, dále pak koalice SPOLU. Ojediněle se objevuje se 
i rétorika proti KSČM. Glorifikované jsou naopak anti-
systémové strany, které díky dezinformacím získávají své 
voliče – SPD, Trikolóra a Volného blok.

Migrace – migrace je řešena zejména v souvislosti s Piráty. 
Objevují se také narativy proti brněnské radnici a schva-
lování arabštiny jako úředního jazyka. Tato rétorika se 

objevila v řetězových mailech a útok je veden na stranu 
Zelených, Piráty a TOP09. Opakuje se také téma ilegální 
migrace v souvislosti s konspirací a plánu na islamizaci 
EU.

Evropská unie – proti EU se objevuje narativ zejména na 
sociálních sítích a to jak v kombinaci s migrací, islamizací 
tak i feminismem a zrovnoprávněním žen. Důraz je také 
kladen na visegrádské lídry, jejich snahu ochránit tradiční 
hodnoty proti konspirace EU. Do této skupiny je pro glo-
rifikaci přibrán i Sebastian Kurz – premiérem Rakouska, 
díky negativnímu postoji vůči EU.

USA a NATO – Spojené státy jsou řešené zejména v sou-
vislosti s politikou Joe Bidena a summitem Biden-Putin. 
Rusko je v této souvislosti vykreslováno jako oběť ma-
chinací. V Řetězových e-mailech je pak napadána obra-
nyschopnost USA vůči ruským ponorkám, které jsou „na 
dostřel“ od amerických břehů.

Nejčastější cíle útoků

Osoby a subjekty, na něž dezinformační zdroje útoči-
ly (netříděno dle četnosti, pouze vybrané, úplnější se-
znam v příloze u týdenního monitoringu sledovaných 
zdrojů): EU, USA, NATO, Joe Biden, Antony Blinken, 
Gina Haspel, Jan Hamáček (ČSSD), Andrej Babiš (ANO), 
Ivan Bartoš (Piráti), Věra Jourová, Michal Koudelka a BIS, 
George Soros, Senát ČR, Petr Dvořák, Zdeněk Bakala, zá-
padní zpravodajské služby, Pirátská strana, Respekt, imi-
granti, MZ ČR, EMA, globalisté, Bellingcat, Green Deal, 
ekologická politika, Česká televize, Čeští elfové, Michail 
Chodorkovskij, multikulturalismus, globalismus, Bohu-
mil Kartous, Annalena Baerbocková, organizace bojující 
proti dezinformacím, LGBTQ+, MOČR a ministr obrany 
Metnar, AČR

Trendy v šíření

Velmi aktivní dezinformační skupinou se stává sociální 
bublina okolo bloku Lubomíra Volného. Který se z Face-
booku přesouvá na Telegram. Jeho podpůrci také sdílejí 
kanál Jany Bobošíkové. Ta využívá a propojuje všechna 
antisystémová témata ve velmi agresivní rétorice. Hana 
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ÍLipovská kandidující za Volný blok je vykreslována jako 
morální věřící žena bránící hodnoty obyčejných lidí.

V oblasti předvolební dezinfostrategie mají zásadní dopad 
rozpracované dlouhodobé strategie, které opakující stej-
ný narativ a vytvářející uzavřený ekosystém – sociální 
bublinu. Která pak automaticky vypuzuje všechny ostatní 
narativy. Díky tomu v rámci dezinformační scény vzniká 
propojení všech nosných témat, které se objevovaly v po-
slední době – covid-19 a problematika očkování, Vrbětice 
a nedůvěra v Západ, Migrace navázaná na klasický étos 
xenofobie u starších lidí. Všechny tyto témata dělí společ-
nosti do dvou táborů My a Oni. V tomto duchu jsou pak 
prezentované koalice Pirátů a starostů a koalice SPOLU – 
jako podporovači migrace, evropského diktátu a neolibe-
ralismu, který kazí tradiční hodnoty. Zejména jde o pod-
poru hnutí LGBT.

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

 » alespoň jeden z 5 vybraných narativů (Proti EU, Anti-
Liberalismus, Covid-19 konspirace, Prokremelský 
narativ a O bezpečnosti manipulativně) zazněl 
v 1 064 článcích.

Příklady dezinformačních článků

Titulek: Vědci, experti: Většina lidí očkovaných mRNA 
covid vakcínami zemře

https://tadesco.org/vedci-experti-vetsina-lidi-kteri-byli
-ockovani-mrna-covid-vakcinami-zemre/

Citace: „Smutné ale pravdivé. Co budou dělat lidé, kteří 
uvěřili politikům, následně MSM a vrahům v bílých pláš-
tích, že jediné řešení je vakcína? Ano je. Na depopulaci 
lidstva. Jen dodávám můj názor po rozhovorech s lek-aři: 
Slovo ‚většina‘ nahraďte slovem ‚všichni‘. Přečtěte si a po-
dívejte se na důkazy od vědců a expertů.“

V červnu 2021 dominoval stejně jako v minulém měsíci 
dezinformační narativ vztažený ke covid-19 a i přes výraz-
ně zklidňující se pandemickou situaci došlo k jeho nárůstu 
o 12 %. Dezinformace ke covid-19 zazněly v 748 článcích 
a soustředily se lživě a manipulativně především na vedlej-
ší účinky očkování. S velkým odstupem následoval narativ 
proti EU a dále proti liberalismu (127, resp. 125 článků). 
Oproti minulému měsíci došlo k poklesu prokremelského 
narativu (ze 164 na 93 článků). Struktura dezinformační 
scény zůstala víceméně neměnná. O několik koňských dé-
lek vyhrálo pravdive.eu před cz24.news, s velkým odstu-
pem je následoval pravyprostor.cz, ac24.cz a parlamentni-
listy.cz.

Základní statistika:

 » V červnu 2021 bylo zpracováno v našem systému 
170 925 článků v češtině,

 » do alespoň jedné z 24 kategorií zaměřených na 
propagandu „spadlo“ 1 202 článků,

https://tadesco.org/vedci-experti-vetsina-lidi-kteri-byli-ockovani-mrna-covid-vakcinami-zemre/
https://tadesco.org/vedci-experti-vetsina-lidi-kteri-byli-ockovani-mrna-covid-vakcinami-zemre/
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Titulek: Očkovaní jsou nebezpečná, i odborníci to při-
znávají, ale – byli jsme varováni!

https://pravdive.eu/news/303123/ockovani-jsou-nebez-
pecna-i-odbornici-to-priznavaji-ale-byli-jsme-varovani

Citace: „Israelská organizace nejrůznějších zdravotních 
odborníků vydala zprávu, ve které hodnotili vliv Pfizerova 
očkování na lidský organizmus. Prohlásili, že tyto injekce 
způsobují zranění skoro každému orgánu v lidském těle. Je 
to katastrofální ublížení na těle, které zavinilo neuvěřitelné 
množství úmrtí. Ještě nikdy žádné očkování nezabilo tolik 
lidí. Během prvních 10 dnů měli 288 očkovaných mrtvých 
a přitom oficiální hlášení jejich Ministerstva zdravotnictví 
přiznávalo pouze 45 úmrtí. Proč pak museli očkovat 95 % 
celého národa než na to přišli? O co tady jde?

Ovšem není se čemu divit, že očkování mělo tak strašlivé 
následky, protože žádná z těchto čtyř vakcín (Pfizer-BioN-
Tech, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca) není 
ani bezpečná, ani účinná, jak nám bylo tvrzeno. Tyto in-
jekce nebyly rovněž nikdy schváleny pro použití žádnou 
z kontrolních organizací. Byly pouze povoleny pro použití 
v současném nouzovém stavu. K takovému povolení bylo 
nutno dokázat minimálně 50% účinnost očkované drogy, 
což nejen že je nedostatečné, ale výrobcům se to snadno 
podařilo, protože záznamy z laboratorních testů jednoduše 
zfalšovali.“

Titulek: Magnetismus záměrně přidán do covid „vak-
cín“, ABY SE MRNA ROZŠÍŘILA DO CELÉHO 
TĚLA (VIDEO 12 min, CZ Titulky + PŘEPIS)

https://cz24.news/magnetismus-zamerne-pridan-do-co-
vid-vakcin-aby-se-mrna-rozsirila-do-celeho-tela-video-
12-min-cz-titulky-prepis/

Citace: „Dr. Jane Ruby sdílí otřesné odhalení týkající se vi-
rálních videí z celého světa, kde lidé ukazují, jak jim kovové 
objekty drží na paži po místě vpichu. CDC uvádí, že ‚vak-
cína‘ vás neudělá magnetickými, ani na místě vpichu, což 
je obvykle vaše paže. Dr. Ruby říká: ‚Oni lžou‘, a poskytuje 
důkazy k podpoření svého tvrzení, a také varuje před ingre-
diencemi v injekcích, přímo ze zdroje.“

Titulek: Lékaři se shodují na tom, že očkování je biolo-
gická válečná zbraň, použitá proti nám

http://www.nwoo.org/2021/06/18/lekari-se-shoduji-na
-tom-ze-ockovani-je-biologicka-valecna-zbran-pouzita
-proti-nam/

Citace: „Pět lékařů se sešlo, aby společně vytvořili video, 
ve kterém volně hovoří o svých názorech na současná nová 
očkováni. Tito jsou: Dr. LarryPalevsky, Dr. SherriTenpenny, 
Dr. CarrieMadej, Dr. Lee Merritt, Dr. Christiane Northrup. 
Všichni z nich souhlasí s tím, že něco je rozšiřováno mezi 
lidmi, co ještě nebylo zjištěno co to je a ovlivňuje to hlavně 
ženy, které začnou krvácet, kojícím matkám to zarazí mlé-
ko, těhotné potratí. Někteří zasažení mají krvácení z nosu, 
modřiny po těle, krevní sraženiny. U mužů toto způsobuje 
otoky pohlavního ústrojí a jeho bolestivost.“

Titulek: ZDÁ SE, ŽE COVID NENÍ TAK NAKAŽLI-
VÝ. SKUTEČNÝ ZÁMĚR ZA PLÁNDEMIÍ A KON-
CENTRAČNÍ TÁBORY

https://cz24.news/zda-se-ze-covid-neni-tak-nakazlivy
-skutecny-zamer-za-plandemii-a-koncentracni-tabory/

Citace: „Už kdysi dávno, na začátku minulého století, za 
dob tak zvané Španělské chřipky zkoušely americké vojen-
ské organizace zjistit, jak moc nakažlivá tato chřipka je. 
A velmi se podivili, když jejich testy dokázaly, že není vůbec 
nakažlivá! Takže to zjevně nebyla infekční nemoc! Když 
budeme dnes pátrat, jestli je současný Covid-19 nakažlivý 
a jestli shromáždění více osob ho opravdu rozšiřuje a rouš-
ky s karanténou brání jeho rozšíření, s překvapením zjistí-
me, že tyto informace neexistují. Za celý rok a půl se vůbec 
nikdo nepokusil zjistit, jestli je tato chřipka opravdu tak 
nakažlivá jak říkají, anebo jak moc nakažlivá je. A přes-
to, bez nejmenšího vědeckého podkladu jsme byli donuceni 
dusit se v rouškách, skrývat se za plexi zábranami, utíkat 
na druhou stranu ulice, když máme někoho potkat na úz-
kém chodníku. Je to všecko více než podivné!“

https://pravdive.eu/news/303123/ockovani-jsou-nebezpecna-i-odbornici-to-priznavaji-ale-byli-jsme-varovani
https://pravdive.eu/news/303123/ockovani-jsou-nebezpecna-i-odbornici-to-priznavaji-ale-byli-jsme-varovani
https://cz24.news/magnetismus-zamerne-pridan-do-covid-vakcin-aby-se-mrna-rozsirila-do-celeho-tela-video-12-min-cz-titulky-prepis/
https://cz24.news/magnetismus-zamerne-pridan-do-covid-vakcin-aby-se-mrna-rozsirila-do-celeho-tela-video-12-min-cz-titulky-prepis/
https://cz24.news/magnetismus-zamerne-pridan-do-covid-vakcin-aby-se-mrna-rozsirila-do-celeho-tela-video-12-min-cz-titulky-prepis/
http://www.nwoo.org/2021/06/18/lekari-se-shoduji-na-tom-ze-ockovani-je-biologicka-valecna-zbran-pouzita-proti-nam/
http://www.nwoo.org/2021/06/18/lekari-se-shoduji-na-tom-ze-ockovani-je-biologicka-valecna-zbran-pouzita-proti-nam/
http://www.nwoo.org/2021/06/18/lekari-se-shoduji-na-tom-ze-ockovani-je-biologicka-valecna-zbran-pouzita-proti-nam/
https://cz24.news/zda-se-ze-covid-neni-tak-nakazlivy-skutecny-zamer-za-plandemii-a-koncentracni-tabory/
https://cz24.news/zda-se-ze-covid-neni-tak-nakazlivy-skutecny-zamer-za-plandemii-a-koncentracni-tabory/


Pravidelný přehled 
české dezinformační scény červen 2021

6

Z výše uvedeného výběru dezinformačních webů získaného za pomoci počítačové analýzy dlouhodobě a podrobně 
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.
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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, NWOO, Parlamentní listy, Pravý prostor, Proti-
proud. Vedle témat jsou sledovány také osoby a subjekty, 
které jsou danými zdroji podporovány, případně jejichž ná-
zorům je na těchto webech dáván prostor, a rovněž osoby 
a subjekty, na které tyto zdroje útočí. V případě podporo-
vaných osob a subjektů, resp. těch, kteří dostávají na sle-
dovaných 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 červnu opět dominuje téma pandemie covid-19. Jed-
ná sestále nejsilnější jsou protivakcinační narativy, kte-
ré jsou koncentrované kolem útoků na západní vakcíny, 
přičemž jsou výrazně nadhodnocovány jejich negativní 
efekty, včetně těch život ohrožujících. Protivakcinační 
narativy jsou posílené o prvky konspirací – má se jed-
nat o výsledek tlaku západní farmaceutické lobby a glo-
bálních elit, která prostřednictvím vakcín chce zotročit 
a ovládat lidstvo v jakési „koronatotalitě“. Dalším narati-
vem je kritika vlády v případě zvládání pandemie. Weby 
rovněž podněcují neposlušnost vůči protiepidemickým 
opatřením a šíří konspirace týkající se bezpečnosti protie-
pidemických opatření (např. to, že roušky nebo testovací 
sady jsou infikované). Podporu získávají aktivity poslance 
Lubomíra Volného proti vládním opatřením (např. tzv. Co-
vidpasy).

Více než v minulých měsících se objevuje téma útoků na 
Piráty a Starosty, případně na druhou opoziční koalici 
SPOLU. Piráti jsou rámováni jako levicoví extrémisté, 
příznivci neřízené migrace, což je něco, co dezinformační 
weby vykreslují jako bezpečnostní hrozbu, zejm. v sou-
vislosti s islámským fundamentalismem, dlouhodobě. Dá 
se konstatovat, že sledované weby jsou schopny si najít 
jakoukoliv záminku, ať už reálnou nebo smyšlenou, aby 
mohli na opoziční strany a jejich představitelé útočit. 

Migrace se rovněž dostává do popředí obecně, zejména 
s důrazem na bezpečnostní rozměr věci a její propojení 
skoro výhradně s islamistickým terorismem a radikali-
smem. Incidenty, ať už existující nebo vymyšlené, týkající 
se migrantů, jsou zveličovány.

Z domácích témat se na konci měsíce objevilo téma smrti 
romského muže v Teplicích po zákroku policisty. Část 
webů volí více či méně ostrou xenofobní rétoriku, část 
kritizuje Romeu, která o případu psala, a rovněž se obje-
vuje připodobnění incidentu k zákroku na George Floyda 
a strašení rasovými nepokoji.V zahraničních tématech je 
možné jmenovat útoky na USA, které jsou označeny za 
aktéra mezinárodní agrese a provokace, summit Biden-
Putin je zobrazován jako propagandistická past určená 
právě pro Putina. Objevují se také ve větší míře útoky na 
Německo. Rusko je dlouhodobě prezentováno jako oběť 
americké agrese, a naopak tahoun mírových snah.

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.

http://www.cesti-elfove.cz
http://www.cesti-elfove.cz
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Osoby a subjekty, které dezinformační zdroje podpo-
rovaly (netříděno dle četnosti, pouze vybrané, úplnější 
seznam v příloze u týdenního monitoringu sledova-
ných zdrojů): Vladimir Putin, Kreml, Rusko, Miloš Ze-
man, Tomio Okamura (SPD), Ivan David (SPD), Zuzana 
Majerová Zahradníková (Trikolóra), Trikolóra, Lubomír 
Volný, Marian Bojko (oba Volný blok), Robert Fico, Vik-
tor Orbán, Alexandr Lukašenko, Hana Lipovská, Václav 
Klaus, SPD, Trikolóra, Svobodní a Soukromníci, protie-
pidemické protesty a jejich účastníci, domnělé autority 
útočící na vakcinaci, Infowars a Alex Jones, Svobodný 
vysílač CS, Marine LePenová, „vlastenecká“ scéna.

Osoby a subjekty, jejichž názor byl v těchto zdrojích 
prezentován (netříděno dle četnosti, pouze vybrané, 
úplnější seznam v příloze u týdenního monitoringu 
sledovaných zdrojů): Ivan David (SPD), Andrej Babiš 
(ANO), Edward Snowden, Fox News a Tucker Clarkson, 
CNN Prima News, Dr. Michael Yeadon, Dr. Lee Merriitt, 
Dr. Larry Palevsky, Dr. Sherri Tenpenny, Dr. Carrie Ma-
dej, Aleksandar Vučić, Vadim Petrov, Alena Vitásková, 
Daniel Landa, Jan Schneider, Jaroslav Foldyna (SPD), Jiří 
Kobza (SPD), Jiří Ovčáček, Jiří Wagner, Miroslav Ševčík, 
Zdeněk Koudelka, Viktor Orbán, Zdeněk Zbořil, Jaro-
slav Bašta, Natálie Vachatová (Trikolóra), Robert Šlachta 
(Přísaha), Jana Bobošíková, Zdravé fórum, Soňa Peková, 
Agentura SANEP, Chcípl PES, Jaromír Jágr, Jaroslav Du-
šek, Michal Kraft, Dmitrij Peskov.

Osoby a subjekty, na něž dezinformační zdroje úto-
čily (netříděno dle četnosti, pouze vybrané, úplnější 
seznam v příloze u týdenního monitoringu sledova-
ných zdrojů): EU, NATO, USA, Angela Merkelová, Joe 
Biden, Věra Jourová, Miloš Vystrčil (ODS), Zdeněk Hřib 
(Piráti), Ivan Bartoš (Piráti), Piráti a Starostové, SPOLU, 
Adam Vojtěch (ANO), Jakub Kulhánek (ČSSD) NSA, BIS 
a Michal Koudelka, Bill Gates, Barack Obama, Zdeněk 
Bakala, Roman Protasevič, Jan Paďourek, Petr Pavel, 
Petr Honzejk, Senát, Sémantic Vision, Čeští elfové, Člo-
věk v tísni, Česká televize, ČTK, mainstreamová média, 
neziskové organizace, západní vakcíny, pražská kavárna, 
globalismus, neomarxismus, imigranti, uprchlíci, MeSES, 
BLM, LGBTQ, Bündnis 90/Die Grünen, Greta Thunberg, 
Anthony Fauci, Marek Wollner, Tchaj-wan, Black Lives 
Matter, Václav Havel, Svjatlana Cichanouská.
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Za červen 2021 jsme zachytili a zpracovali celkem 
340 řetězových e-mailů.

V červnové várce řetězových e-mailů dominuje opět téma 
#politikačeská, pozorujeme nástup tématu #uprchlíci, 
a #piráti obojí dáváme do souvislosti s blížícími se volba-
mi. Stejnou interpretaci bychom rádi aplikovali na přehled 
nejvíce podporovaných a nejvíce napadaných subjektů, 
viz grafiky níže.

Z mezinárodního proudu jsme zachytili několik e-mailů 
glorifikujících Rusko, potažmo V. Putina. Vesměs se jed-
ná o demonstraci síly (armádní), nezlomnosti a morální 
čistoty jejich státu, zejména v kontrastu s pletichářským 
a zkaženým Západem.

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) ID10714: Zelení, Piráti a TOP09 zavedli arabštinu 
jako úřední jazyk na úřadech města Brna při 
podávání žádostí o azyl – hlavně na ně v příštích 
volbách nezapomeňte! 

…VEDENÍ BRNA SCHVÁLILO ARABŠTINU 
NA SVÝCH ÚŘADECH!!!Zdrojem informace je 
hnutí Slušní lidé. Už to začíná i u nás… Brzo se už 
budeme muset naučit i MY JEJICH ŘEČ….Jediné co 
si tohle vedení Brna zaslouží je, vykopat je z úřadu 
i z republiky… A ZASE JSME O KROK DÁL. 
VEDENÍ BRNA SCHVÁLILO ARABŠTINU NA 
SVÝCH ÚŘADECH!Pro tuto záležitost hlasovali 
zastupitelé z hnutí KDU-ČSL, ŽÍT BRNO, ZELENÍ, 
PIRÁTI A TOP 09… (Copak asi budou zástupci 
těchto stran prosazovat ve vládě?)… 

…Pro tuto záležitost hlasovali zastupitelé z KDU-ČSL, 
ŽÍT BRNO, ZELENÍ, PIRÁTI A TOP09, PROTOŽE 
SE UŽ NEMOHOU DOČKAT PRVNÍ VLNY 
ISLAMIZACE. O případu se psalo již v článku 

„Brno se připravuje na příchod muslimských 
migrantů? Zavádí arabštinu na úřadech…“ Proč 
už nemá platit, že imigranti, pokud zde budou 
chtít žít, tak se musí naučit naší řeč? (_Protože se 
nikdy otrocké češtině učit nehodlají!)_ SEZNAM 
ZASTUPITELŮ (VLASTIZRÁDCŮ) MĚSTA 
BRNA, KTEŘÍ HLASOVALI PRO ZAVEDENÍ 
ARABŠTINY NA ÚŘADECH MĚSTA BRNA: … 

2) ID10636: Předběžné manipulace s voličem v ČT 
…Těch lidí, mladých, starých, co NIC nevlastní, žijí 
v podnájmech, nemají chaty, jenom si užívají, peníze 
roztočí, žijí bez úspor, makat se jim moc nechce, 
ani šetřit na stáří, tak těch je dost. A TI, volí Piráty. 
Příhodný název, pirát, ten, co druhému něco vezme, 
přepadne ho, násilím si ujme jeho majetek. A to 
to jde, Piráti, přišli dělat revoluci, bohatým, nebo 
bohatším vzít a chudým dávat., rozdělit se. Jako 
v r.1948!!! Ti chudí nebudou ovšem Češi, ale cizinci, 
kteří západní země nechtějí už živit, tak se přerozdělí 
do ostatních zemí, převážně do východní Evropy. 
A vy se starejte.!!! Budeme jejich otroci. Pirátská 
strana je placená z Evropské unie, aby nastolila 
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režim diktovaný z EU. Kdo tohle chce a nepochopil 
to, je blbec. Vůbec mu to nezapaluje a trucovitě hájí 
Piráty a pod., protože nesnáší Babiše. Z toho blbého 
urputného zatvrzelého postoje, dovede Čechy do 
záhuby… 

3) ID10754: Ruské ponorky, jako varování proti 
rozpoutání Ukrajinské války 

…Ruské ponorky, jako varování proti rozpoutání 
Ukrajinské války Jestli je to pravda, tak není divu, 
Někdo simůže posílat armádu až k ruským hranicím, 
stále provokovat a zatahovatdo toho „spojence“, 
míchat se do suverénních států. Pak je zle, když se 
někdo přiblíží k nim. Proč oni mohou všechno??? 
POVAŽUJI ZA NUTNÉ JEŠTĚ JEDNOU SE 
K TOMUTO ZJEVNÉMU VOJENSKÉMU 
ÚSPĚCHU RUSKA VRÁTIT. PRED PÁR DNY 
SE TŘI RUSKE PONORKY TŘÍDY BOREJ 
NEČEKANĚ VYNOŘILY V OKRUHU 300 
METRŮ NA DOSTŘEL OD AMERICKÉHO 
BŘEHU. PONORKY PROLOMILI 150 CM LED 
A VYNOŘILY SE NA HLADINU. AMERIKA 
ZŮSTALA V ŠOKU. RUSKO DEMONSTROVALO 
V ČASE NAPĚTÍ V SOUVISLOSTI 
S UKRAJINOU, ŽE JE SCHOPNÉ ZAÚTOČIT 
NA AMERIKU Z LIBOVOLNÉHO MÍSTA NA 
SVETE… 

…TO VŮBEC NEBYLA NÁHODA Z RUSKÉ 
STRANY. TO BYLO DŮRAZNĚ VAROVÁNÍ 
PROAMERICKOU STRANU A NATO, 
ŽE RUSKOJE SCHOPNO ZASADIT 
AMERICESMRTÍCÍ ÚDER Z MÍSTA ODKUD 
BYTO NEJMÉNĚ OČEKÁVALA… TO JEZ 
RUSKÉ STRANY MEMENTO, TO JEVÍCE NEŽ 
VAROVÁNÍ. A UŽ ZAVĚREM. V TÉ DOBĚ NAD 
SEVERNÍM PÓLEM PROLETĚLY DVA MIGY 
31 A TY JSOU SCHOPNÉ ÚTOČIT RUSKÝCH 
KINDŹALOM. A TAM KDE ÚTOČÍ KINDŽAL, 
TAK TAM NENÍ POMOCI…
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C. Monitoring sociálních sítí

Monitorované skupiny facebookové skupiny:

 » Přátelé Ruska v České republice, 16,7 tis. členů,
 » Fórum vlastenců, 9,2 tis. členů,
 » Češi, táhněme za jeden provaz, 28,2 tis. členů,
 » Na svobodu nám nesahejte!!! Češi a Slováci jednotně!, 13 tis. členů 

Shrnutí:
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Podrobný popis témat

Anti-EU / migrace:

Opustit ďábla Brusel EU; Paralyzovat Slovany a Maďary! 
Všem uprchlíkům v celé EU vyplácet německé sociální 
dávky; Evropany nahradí muslimové. – Babiš se výjimeč-
ně trefil do černého.; Merkelová je dcera Hitlera; Polsko 
se právě rozešlo s Bruselem a oznámilo vystoupení z Ev-
ropské unie; Podvod EU – Seznam utopených migrantů 
v plenárním sále Evropského parlamentu, divné, odkud 
mají všechna ta jména, když většina u sebe nemá žádné 
doklady; Bizarní zpráva: Iracionální feminismus v Evrop-
ském parlamentu vítězí – zákony pro rovnoprávnost žen 
jsou nesmyslné a vedou ke stírání rozdílů mezi pohlavími.; 
Němci se domohli u Nejvyššího soudu EU, že Lidice vy-
pálili Rusové převlečení v německých uniformách – Po-
sselt na podzim v ČR uchopí moc; Bez ozbrojeného odpo-
ru to nepůjde – EU se chystá na apartheid.
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Anti-systém:

Ministerstvo zdravotnictví se úmyslně snaží o likvidaci 
demonstrace Volného bloku; „Vše, co bylo kdysi choré, 
zvrácené, nemorální či neslušné je dnes považováno za 
nějakou téměř povinnost.“ – systém je zvrácený a zkažený, 
zdegenerovaná doba, vše je špatně, nic nefunguje, vše je 
postaveno na hlavu, doba absurdní a korektně retardovaná; 
Plíživé přepisování historie – Média, školy, církev, politici, 
Němci nebo nacisté; Kanál Česká republika – Záleží jen 
na nás, kdy to víko zvedneme a kanál vyčistíme; nejvyšší 
čas na občanskou neposlušnost; O svobodu se nežebrá – 
o svobodu se bojuje!; výzva Radima Fialy – podporuje 
stanovisko Zemana ke zrušení Senátu; právo na vlastní 
vzdělávání dětí – proti organizovanému vzdělávacímu 
systému.
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Anti-Piráti:

„Nic vám nesebereme.“ Piráti klesají: Lidé se jich začali 
bát.; Volte Piráty a bude to u nás ještě horší než u Frantí-
ka – „Ženy umlácené k smrti. Francií prorůstá zevšednění 
násilí.“
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Podpora Volného:

Volný byl zablokován na FB – přesunuje se na Telegram, 
aktivace podporovatelů; „Flákanec? Klidně znova.“ Lu-
bomír Volný byl zakázán, takže mluví zde. Drogy, mafie, 
cenzura. (Parlamentní listy).
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Spiknutí globalistů:

Menší stádo se ovládá a kontroluje mnohem líp, než velké. 
Možná i proto chtějí globalisté drasticky snížit populaci.; 
jsme v mentální válce – 1 % mocných se nás snaží ovlád-
nout; lidé jako otroci.
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Tornádo a chemtrails:

Tornádo nebyla náhoda – ovládání počasí a geoinženýr-
ství; testování magnetismu lidí při tornádu – magnetismus 
způsobený očkováním proti covidu; Tornádo je důsled-
kem chemtrails, bylo uměle vytvořené – nebyl to „přírodní 
jev,“ ale něčí snaha; manipulace s počasím nad Evropou.
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Extrémismus, rasismus, xenofobie, šíření nenávisti 
ve jménu tradic:

Boj proti islámu, neprojevíme žádnou falešnou toleranci; 
středoevropské země musí spolupracovat, jen tak si udr-
ží suverenitu; mladí espéďáci ví jak na dezinfo; Zrušme 
všechny politické neziskovky a potřebné peníze pošleme 
lidem postiženým následky tornáda.; nepracující jsou ne-
ziskovky – nejsme rasisti, ale; Kdo nevolí SPD, je vlastiz-
rádce!; Ti, co jsou proti nám, ať chcípnou; vlastenci sobě.
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