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Úvod

Monitorujeme aktivity, jejichž cílem je podpora zájmů Rus-
ké federace (RF) nebo Čínské lidové republiky (ČLR). Z toho 
důvodu monitorujeme i domácí aktéry, kteří vědomě či ne-
vědomě poškozují základní zájmy České republiky, kterými 
rozumíme základní ústavní hodnoty (zejména suverenita, 
politická nezávislost, demokracie, právní stát, základní lid-
ská práva a svobody).

Materiál je připravován hnutím Českých elfů a všechny pře-
hledy dezinformačních aktivit lze nalézt na www.cesti-elfo-
ve.cz.

Naše práce je nepříjemná organizátorům dezinformačních 
aktivit, kteří užívají své standardní zbraně, tedy lži. Mimo jiné 
formou falešných facebookových skupin nebo webů s ná-
zvem „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 pro-
sím 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 hradí své vlastní 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 vybraných 
dezinformačních webů a  speciální přehledy dezinformací 
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
http://www.cesti-elfove.cz/
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Říjen 2021 se nesl v znamení voleb do Poslanecké sněmovny, není tedy divu, že i pro dezinfoscénu byl začátek října 
kulminací aktivit, po které nastal šok z výsledků a dramatické přeorientování narativů na výherce voleb. Ve vnitro-
státní politice je taktéž vidět události související se špatným zdravotním stavem prezidenta a potenciální aktivací 
článku 66 Ústavy. Tyto dvě významné události přiměly k naprostému přeskupení narativů a dramatickému zvýšení 
počtu řetězových e-mailů. Současně se objevil velmi nebezpečný trend, kdy narativy dezinfoscény začaly přebírat 
politici z významných mainstreamových stran, konkrétně narativ „volební koalice jsou podvod na voličích“ přebraný 
politiky ANO.

Domácí politika a Parlamentní volby 2021

Na začátku října kulminovaly útoky na demokratické koalice a jejich představitele s cí-
lem efektivně co nejvíce snižovat volební výsledek. Nejsilnější narativy dezinfoscény 
byly také opakovány politiky během oficiálních politických vystoupení. Výsledek vo-
leb ale znamenal pro dezinfoscénu šok a chvilkové odmlčení se, které následovalo 
dramatickým přeskupením narativů a  zejména nárůstem intenzity. Výrazným cílem 
útoků se tak stal vítěz voleb – koalice SPOLU v čele s Petrem Fialou jako jejím lídrem. 
Dalším významným cílem útoků se pak stal Miloš Vystrčil, a  to díky hospitalizaci pre-
zidenta a  ústavní roli předsedy Senátu jako možné alternaci ústavních funkcí v  případě 
aktivace článku 66 Ústavy.

Domácí politika

Domácí politika byla v říjnu rozdělena do období před a po volbách. Po nečekaném 
vítězství koalice SPOLU a krátké odmlce se pak narativy soustředili na zpochybně-
ní étosu koalice jako vítěze voleb s alternativními přepočty hlasů pro případ, kdy-
by strany do voleb šly samostatně. Další útoky pak zpochybnily legitimitu voleb 
a strašily budoucností, která díky vládě obou koalic bude pod taktovkou Bruselu. 
Vlna fake news se snesla i na události okolo zhoršujícího se zdraví prezidenta, 
nejčastější rámování mluvilo o „spiknutí“ nebo přímo „puči“ ze strany pro západ-

ních sil. Narativy okolo povolebního uskupení si našly své názvosloví „polistopa-
dový kartel“. Stejné názvosloví začali aktivně používat marketéři hnutí ANO. Je tedy 

znatelné prolínání znalostí fungujících klíčových slov v  jak oficiálních prohlášeních, 
tak i skrze dezinfoscénu.

Zajímavý nárůst během října byl zaznamenán počtu negativních řetězových e-mailů zaměřených 
na Miloše Vystrčila a Senát. Míru tohoto nárůstu přikládáme právě dění okolo zdraví prezidenta a roli Senátu 
v potencionální aktivaci článku 66 ústavy ČR.
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Migrace

Téma migrace se okrajově odvíjí zejména od situace na běloruské hranici s Polskem. 
Avšak toho téma bylo s  ohledem na jinou tématiku do velké míry marginalizováné 
s propojené s dalšími anti-liberálními narativy proti EU a západní politice.

Evropská unie

Evropská unie je teď často skloňována v souvislostí s tématikou Green Deal, zvyšováním cen 
energií. V poslední době se akcentuje i situace v Polsku, jeho neuposlechnutí verdiktu Evrop-

ského soudu a jeho kontroverzní politika vůči EU. Polsko je za tyto činy glorifikované (a to i v pří-
padě, kdy tyto činy jsou proti zájmům ČR jako v případě dolu Turów), stejně jako je glorifikované 

Maďarsko a Viktor Orbán v jeho protizápadních výstupech.

Covid-19 a vakcinace

Ačkoli by se mohlo jevit, že s další podzimní vlnou pandemie se zvýší i počet narativů s ní 
související, opak je pravdou. Největší informační operace se dělá v létě, kdy se rozhodovalo 

o rychlosti proočkovanosti společnosti. Říjnovou dezinfoscénu tak ovládly aktuální témata 
a  tématika covidu-19 zůstala přidruženou stálicí. K  novým tendencím patří zejména cílení 

útoků na lékaře.

USA a NATO

Síla NATO a jeho aliančních členů je dlouhodobě marginalizována. To se týká i České armá-
dy, která bývá nálepkovaná jako slabá v porovnání s armádou Ruska. Narativy proti NATO 
často srovnávají sílu členů NATO s Ruskem a Rusko glorifikují za bojovou akceschopnost, 
nasazení, velikost a sílu. Současně je NATO popisováno jako agresivní a ohrožující Rusko 
na jeho hranicích.
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Trendy v šíření

Mezi nově sledované trendy v šíření patří diskuse pod 
virálními články sdílenými médii na svých oficiálních 
profilech na Facebooku (sledovali jsme v  říjnu přede-
vším iRozhlas, ČT24, SeznamZprávy). Jde zejména 
o  články, které názorově rozdělují společnost v  běžně 
zachytávaných dezinformačních narativech, jako je mi-
grační vlna, Gazprom, Green Deal, vztah s Ruskem nebo 
Tchajwanem, prezident M. Zeman, epidemie a jiné. Sle-
dujeme diskuze, kde vystupují falešné profily používa-
jící dezinformační narativy. Právě takové diskuse mají 
velký zásah mimo dezinformační skupiny, protože je 
sleduje průřez společností bez konkrétního profilování. 
Zachytili jsme následující dezinformační narativy, které 
zcela odpovídají těm z prostředí dezinformačních webů, 
řetězových e-mailů a proruských skupin na sociálních 
sítích.

Trollové uplatňovali tyto narativy:

 » Koronavirus je mediální masáž, žádná epidemie 
neexistuje, radí neočkovat.

 » Stupňuje se opět hrozící nebezpečí vlny uprchlíků
 » USA je agresor, zbrojí a porušují lidská práva
 » Nové trendy v trollích narativech (zahraniční):
 » Je oslavován návrh na výstavbu polské zdi na hranici 
s Běloruskem

 » Uprchlíci na bělorusko-polské hranici nejsou lidé 
v nouzi, když mají u sebe šperky.

 » EU zakazuje přijímat uprchlíky, je vnitřně rozpolcená.
 » Špatná situace uprchlíků je mediální masáž, nemají 
se tak špatně.

 » EU nemá zajištěny alternativní možnosti dodávky 
plynu, místo toho řeší Green Deal.

 » USA jsou zodpovědné za to, že Afghánci se 
nyní dostávají do dluhů, blokuje jim peníze. Před 
příchodem Talibanu USA okupovali Afghánistán.

 » Putin zachránil Evropu před růstem cen plynu. Jeho 
odpůrci by mu měli být vděční.

 » ČR by se měla přidat k polskému zpochybnění práva 
EU. EU se snaží rozvrátit spojenectví V4.

Nové trendy v trollích narativech (ČR):

 » Prezidentova neschopnost vykonávat úřad je jen 
mediální masáž

 » ODS je příčinou bídy a rozkradení státního majetku 
v ČR.

 » Počet úředníků za dobu vlády ANO prý obecně klesl. 
Pokud z dat vyplývá, že stoupl, tak je to proto, že se 
zvýšil počet zaměstnanců ve školství (především 
kvůli inkluzivnímu vzdělávání)
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Nejčastější zdroje dezinformačních článků a proruské 
propagandy v říjnu, počty článků

Nejčastější cíle útoků

Petr Fiala, SPOLU, Pirátská strana, STAN, Miloš Vystrčil (ODS), Senát, Markéta Pekarová Adamová (TOP09), Ivan 
Bartoš (Piráti), očkování proti covid-19, muslimové, liberálové, globalisté, Brusel, EU, NATO, USA, Investigace.cz, 
Pandora Papers
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Shrnutí povolebních narativů na 
dezinformačních webech

Můžeme konstatovat, že první den až dva byla scéna 
dezinformačních webů relativně nekonsolidovaná a za-
ražená. Objevovalo se vzájemné obviňování z neúspě-
chu tzv.  vlasteneckých stran a  dále projevy zklamání 
nad výsledky voleb. Nejsilnější byl a  stále je narativ 
rámující vítězství koalice SPOLU a možné zformování 

A. Monitoring on-line médií

Ruská propaganda a dezinformace v českých online médiích

jako vítězství „Bruselu“ a  „polistopadového kartelu“. 
Na počátku prvního povolebního týdne se v souvislos-
ti se zhoršením zdravotního stavu prezidenta Zemana 
a diskusích o možné aktivaci čl. 66 začal objevovat rov-
něž silný narativ o tomto postupu jako „puči“.

Příklady dezinformačních článků

1/ Narativ temné budoucnosti pod 
vládou SPOLU a Pirátů a Starostů

Jedná se pravděpodobně o  nejvýznamnější trend, kte-
rý se objevil bezprostředně po vyhlášení výsledků 
a  přetrvává až doposud, a  který navazuje na předvo-
lební strašení negativními dopady vítězství opozičních 
koalic. Jedná se o  optiku, která velmi silně navazuje 

předvolební útoky na údajně „probruselské“ a extrémi-
sticky levičácké Piráty, jen ji aplikuje na budoucí vládu.

V narativu „temné budoucnosti“ lze rozlišit tři základní 
linie – první se zaměřuje na to, že vyhrály „probruselské 
síly“. Tento narativ je veden kulturně-válečným způso-
bem, kdy je zdůrazňováno, že tato vláda půjde naproti 
liberálním politikám (např. v souvislosti s právy LGBT+), 
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imigraci do EU nebo zeleným politikám. V této souvis-
losti se nicméně objevují i  projevy úlevy nad tím, že 
volby znamenaly neúspěch pro Piráty. Do této linie pak 
patří i důraz na možné zhoršení vztahů s Ruskem. Ob-
jevuje se rámování možných kroků budoucí vlády jako 
jdoucích proti suverenitě ČR.

Druhá linie se zaměřuje na útok na „polistopadový kar-
tel“, který v určitém ohledu připomíná populistické vyme-
zení se vůči tradičním stranám. Je třeba upozornit na to, 
že tento narativ využíval i Andrej Babiš ve svém pořadu 
Čau lidi ze dne 10. 10. 2021. Zde využil text z facebooko-
vého profilu producenta a režiséra Davida Martínka, který 
se šířil právě i na dezinformační scéně – celý jej ještě ten 
den přebral web AC24 nebo Parlamentní listy, kde autor 
i  v minulosti dostával prostor (např.  v případě Vrbětic). 
O  den později text přebral i  Sputnik a  Nová republika. 
Martínek zdůrazňuje, že opoziční koalice vedly špinavou 
a ostrakizační kampaň a že v intencích polistopadových 
vlád dojde k dalšímu rozkrádání státu.

Třetí linie dává do souvislosti politiky budoucí vlády 
a  zhoršení životní úrovně. Částečně k  tomu zneužívá 
aktuální energetickou krizi a inflaci bez ohledu na to, že 
nová koaliční vláda ještě nebyla jmenována.

Příklady:

Globalisté dosáhli konceptuálního vítězství ve volbách do 
české sněmovny a  Sórošova operace “Pandora Papers” 
odebrala Andreji Babišovi pár procent, která potřeboval 
k vítězství! Objektivní proces na 1. prioritě ukázal, že za 
30  let se populace proměnila a  tradiční levice skončila! 
Tím pádem končí i plány SPD na účast ve vládě Andreje 
Babiše a ČR čeká posun k progresivismu a neomarxismu 
podle modelu Slovenska!
https://aeronet.cz/news/globaliste-dosahli-konceptu-
alniho-vitezstvi-ve-volbach-do-ceske-snemovny-a-soro-
sova-operace-pandora-papers-odebrala-andreji-babiso-
vi-par-procent-ktera-potreboval-k-vitezstvi/

Zvítězili vazalové
https://pravyprostor.cz/zvitezili-vazalove/

Zemanová-Kopecká: Nesmyslná obviňování Ruska ze 
všech smrtelných hříchů teď dostanou „zelenou“
https://cz.sputniknews.com/20211023/zemanova-ko-
pecka-nesmyslna-obvinovani-ruska-ze-vsech-smrtel-
nych-hrichu-ted-dostanou-zelenou-16263744.html

„Během posledního roku došlo k  faktickému zhroucení 
„alternativy“. Před pěti lety mohla být chápána jako hlas 
mlčící většiny. Blogy, facebooky a  řetězové e-maily byly 
do určité míry protiváhou oficiální režimní propagandy.“
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/politologove/
Ted-prijdou-hruzy-Babis-mel-zakrocit-Petr-Hampl-bez-
-milosti-679882

Ještě pár poznámek k výsledkům voleb
https://www.novarepublika.cz/2021/10/jeste-par- 

-poznamek-k-vysledku-voleb

2/ Postup dle čl. 66 Ústavy jako pokus o puč

Po volebním víkendu, tj. přibližně 11. 10. se začaly obje-
vovat články tematizující možný převod pravomocí prezi-
denta (toho času v ÚVN) na další ústavní činitele, pokud 
by nebyl schopen vykonávat úřad. Zmíněný postup je in-
terpretován jako pokus o sesazení politicky nepohodlné-
ho prezidenta silami, které působí ve prospěch zahraničí, 
globalistických sil a  obou vítězných koalic. S  volbami 
souvisí tento narativ jen částečně, nicméně se stal velmi 
důležitým zejména v kontextu předání moci a jmenování 
nového premiéra. Scéna rámuje ústavně konformní řeše-
ní jako něco nepřijatelného a politicky účelového.

Příklady:

V Česku probíhá palácový puč? Prezident ještě nebyl zba-
ven pravomocí, ale Andrej Babiš a Jakub Kulhánek jako 
kádři Aspen Institutu už zaútočili na dva Zemanovy nej-
bližší a údajně pro-ruské a pro-čínské spojence na Hradě!
https://aeronet.cz/news/v-cesku-probiha-palacovy-

-puc-prezident-jeste-nebyl-zbaven-pravomoci-ale-an-
drej-babis-a-jakub-kulhanek-jako-kadri-aspen-institutu-

-uz-zautocili-na-dva-zemanovy-nejblizsi-a-udajne-pro-
-ruske-spojence/

V  květnu si Fischer pozval Blatného… Akce „odstranění 
Zemana“ se v Senátu chystala několik měsíců. Dokumen-
ty hovoří
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/V-kvet-
nu-si-Fischer-pozval-Blatneho-Akce-odstraneni-Zema-
na-se-v-Senatu-chystala-nekolik-mesicu-Dokumenty-

-hovori-681275

Pokus o  rozvracení republiky? Od počátku to smrdělo, 
říká mediální znalec o akci sesazování Zemana

https://www.facebook.com/david.martinek1
https://www.ac24.cz/blog/david-martinek-prohra-babise-otevira-cestu-k-navratu-polistopadoveho-kartelu/
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Prejde-vas-radost-Pod-libivymi-hesly-zaplatime-vsechno-A-draze-Reziser-tusi-navrat-toho-nejhorsiho-po-Listopadu-679795
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Sok-Akce-pod-falesnou-vlajkou-Jako-razie-u-Necase-kdyz-slo-o-Temelin-Uz-se-rozjizdeji-otazky-a-spekulace-661012
https://cz.sputniknews.com/20211011/navrat-polistopadoveho-politickeho-kartelu-reziser-martinek-vidi-nebezpeci-pro-ceskou-vlast-16128761.html
https://www.novarepublika.cz/2021/10/prejde-vas-radost-pod-libivymi-hesly-zaplatime-vsechno-a-draze-reziser-tusi-navrat-toho-nejhorsiho-po-listopadu
https://aeronet.cz/news/globaliste-dosahli-konceptualniho-vitezstvi-ve-volbach-do-ceske-snemovny-a-sorosova-operace-pandora-papers-odebrala-andreji-babisovi-par-procent-ktera-potreboval-k-vitezstvi/
https://aeronet.cz/news/globaliste-dosahli-konceptualniho-vitezstvi-ve-volbach-do-ceske-snemovny-a-sorosova-operace-pandora-papers-odebrala-andreji-babisovi-par-procent-ktera-potreboval-k-vitezstvi/
https://aeronet.cz/news/globaliste-dosahli-konceptualniho-vitezstvi-ve-volbach-do-ceske-snemovny-a-sorosova-operace-pandora-papers-odebrala-andreji-babisovi-par-procent-ktera-potreboval-k-vitezstvi/
https://aeronet.cz/news/globaliste-dosahli-konceptualniho-vitezstvi-ve-volbach-do-ceske-snemovny-a-sorosova-operace-pandora-papers-odebrala-andreji-babisovi-par-procent-ktera-potreboval-k-vitezstvi/
https://pravyprostor.cz/zvitezili-vazalove/
https://aeronet.cz/news/v-cesku-probiha-palacovy-puc-prezident-jeste-nebyl-zbaven-pravomoci-ale-andrej-babis-a-jakub-kulhanek-jako-kadri-aspen-institutu-uz-zautocili-na-dva-zemanovy-nejblizsi-a-udajne-pro-ruske-spojence/
https://aeronet.cz/news/v-cesku-probiha-palacovy-puc-prezident-jeste-nebyl-zbaven-pravomoci-ale-andrej-babis-a-jakub-kulhanek-jako-kadri-aspen-institutu-uz-zautocili-na-dva-zemanovy-nejblizsi-a-udajne-pro-ruske-spojence/
https://aeronet.cz/news/v-cesku-probiha-palacovy-puc-prezident-jeste-nebyl-zbaven-pravomoci-ale-andrej-babis-a-jakub-kulhanek-jako-kadri-aspen-institutu-uz-zautocili-na-dva-zemanovy-nejblizsi-a-udajne-pro-ruske-spojence/
https://aeronet.cz/news/v-cesku-probiha-palacovy-puc-prezident-jeste-nebyl-zbaven-pravomoci-ale-andrej-babis-a-jakub-kulhanek-jako-kadri-aspen-institutu-uz-zautocili-na-dva-zemanovy-nejblizsi-a-udajne-pro-ruske-spojence/
https://aeronet.cz/news/v-cesku-probiha-palacovy-puc-prezident-jeste-nebyl-zbaven-pravomoci-ale-andrej-babis-a-jakub-kulhanek-jako-kadri-aspen-institutu-uz-zautocili-na-dva-zemanovy-nejblizsi-a-udajne-pro-ruske-spojence/
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https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Po-
kus-o-rozvraceni-republiky-Od-pocatku-to-smrdelo-rika-

-medialni-znalec-o-akci-sesazovani-Zemana-681092

Drama kolem prezidenta: Opravdu jej nemocnice léčí? 
Pozor na agenta Koudelku a  policii. Patří ředitel ÚVN 
mezi spiklence? Zemanova kreace přijde, jen pokud pře-
žije. Proč již není lékařské konzilium? Čas nula
https://www.protiproud.cz/politika/6086-drama-ko-
lem-prezidenta-opravdu-jej-nemocnice-leci-pozor-na-

-agenta-koudelku-a-policii-patri-reditel-uvn-mezi-spik-
lence-zemanova-kreace-prijde-jen-pokud-prezije-proc-

-jiz-neni-lekarske-konzilium-cas-nula.htm

Senátorský puč aneb Smutné konce našich prezidentů
https://www.novarepublika.cz/2021/10/senatorsky- 

-puc-aneb-smutne-konce-nasich-prezidentu

3/ Narativ volebního podvodu

Tento narativ je relativně roztříštěný, nicméně na důle-
žitosti mu dodává to, že je částečně amplifikován již 
zmíněným Andrejem Babišem v  jeho pořadu Čau lidi. 
Konkrétně se jedná o rámování koalic jako podvodu na 
voličích a dále o údajně účelovou změnu volebního zá-
kona. I tyto narativy se objevily již před volbami, nicmé-
ně jejich využívání Andrejem Babišem a dalšími členy 
ANO představuje zvýšené riziko.

Příklady:

1 000 000 ztracených: Výsledky voleb věrně zobrazují 
naši patafyzickou realitu. Babiš ji už nebude moci skrývat. 
Kavárna bude vládnout většině. Kdo za to může? A  co 
prezident? Vlastenci do podzemí? Zvrat na obzoru
https://www.protiproud.cz/politika/6068-1-000- 

-000-ztracenych-vysledky-voleb-verne-zobrazuji-nasi-
-patafyzickou-realitu-babis-ji-uz-nebude-moci-skryvat-
-kavarna-bude-vladnout-vetsine-kdo-za-to-muze-a-co-
-prezident-vlastenci-do-podzemi-zvrat-na-obzoru.htm

Babiš: My jsme nejsilnější strana. Podvod na voličích!
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Babis-

-My-jsme-nejsilnejsi-strana-Podvod-na-volicich-679749

4/ Narativ selhání vlastenecké scény

Jedná se o  dílčí narativ, který byl intenzivní zejména 
bezprostředně po volbách, zabývá se tím, kdo může za 
to, že tzv. „vlastenecká“ (jejich vlastní termín) uskupení 
nezískala více hlasů. Jako jeden z důvodů bylo uváděno 
tříštění hlasů mezi více stran (SPD, Trikolóra, Volný blok 
a další menší strany, jako je např. Aliance národních sil) 
nebo nevhodně zvolená taktika výše zmiňovaných.

Příklady:

O 2 STUPNĚ BLÍŽE DO EVROPSKÉ ŘITI
https://pravyprostor.cz/o-2-stupne-blize-do-evropske-riti/

Okamura Sputniku shrnul dojmy z  přelomových voleb: 
Přibylo euroskeptiků, ale jsou roztříštěni
https://cz.sputniknews.com/20211010/okamura-sput-
niku-shrnul-dojmy-z-prelomovych-voleb-pribylo-euros-
keptiku-ale-jsou-roztristeni-16114797.html

5/ Amplifikace možných rozporů uvnitř 
vznikající koalice SPOLU a Pirátů a Starostů

Jedná se o dílčí narativ, který zdůrazňuje možné problé-
my v případě skládání budoucí vlády. Jedná se o narativ, 
který se objevuje zejména na Parlamentních listech.

Příklady:

„Jsou čtyři. Strašný, co si dovolujou!“ S Piráty došla trpě-
livost. Právě teď
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Jsou-

-ctyri-Strasny-co-si-dovolujou-S-Piraty-dosla-trpelivost-
-Prave-ted-680871

„Bordel děsnej, kdybyste viděli, jak se tlačej na funkce…“ 
Část poslanců žasne nad požadavky Bendy nebo Pekarové
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Bor-
del--desnej-kdybyste-videli-jak-se-tlacej-na-funkce-Cas-
t-poslancu-zasne-nad-pozadavky-Bendy-nebo-Pekaro-
ve-680398

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Pokus-o-rozvraceni-republiky-Od-pocatku-to-smrdelo-rika-medialni-znalec-o-akci-sesazovani-Zemana-681092
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Pokus-o-rozvraceni-republiky-Od-pocatku-to-smrdelo-rika-medialni-znalec-o-akci-sesazovani-Zemana-681092
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Pokus-o-rozvraceni-republiky-Od-pocatku-to-smrdelo-rika-medialni-znalec-o-akci-sesazovani-Zemana-681092
https://www.protiproud.cz/politika/6086-drama-kolem-prezidenta-opravdu-jej-nemocnice-leci-pozor-na-agenta-koudelku-a-policii-patri-reditel-uvn-mezi-spiklence-zemanova-kreace-prijde-jen-pokud-prezije-proc-jiz-neni-lekarske-konzilium-cas-nula.htm
https://www.protiproud.cz/politika/6086-drama-kolem-prezidenta-opravdu-jej-nemocnice-leci-pozor-na-agenta-koudelku-a-policii-patri-reditel-uvn-mezi-spiklence-zemanova-kreace-prijde-jen-pokud-prezije-proc-jiz-neni-lekarske-konzilium-cas-nula.htm
https://www.protiproud.cz/politika/6086-drama-kolem-prezidenta-opravdu-jej-nemocnice-leci-pozor-na-agenta-koudelku-a-policii-patri-reditel-uvn-mezi-spiklence-zemanova-kreace-prijde-jen-pokud-prezije-proc-jiz-neni-lekarske-konzilium-cas-nula.htm
https://www.protiproud.cz/politika/6086-drama-kolem-prezidenta-opravdu-jej-nemocnice-leci-pozor-na-agenta-koudelku-a-policii-patri-reditel-uvn-mezi-spiklence-zemanova-kreace-prijde-jen-pokud-prezije-proc-jiz-neni-lekarske-konzilium-cas-nula.htm
https://www.protiproud.cz/politika/6086-drama-kolem-prezidenta-opravdu-jej-nemocnice-leci-pozor-na-agenta-koudelku-a-policii-patri-reditel-uvn-mezi-spiklence-zemanova-kreace-prijde-jen-pokud-prezije-proc-jiz-neni-lekarske-konzilium-cas-nula.htm
https://www.novarepublika.cz/2021/10/senatorsky-puc-aneb-smutne-konce-nasich-prezidentu
https://www.novarepublika.cz/2021/10/senatorsky-puc-aneb-smutne-konce-nasich-prezidentu
https://www.protiproud.cz/politika/6068-1-000-000-ztracenych-vysledky-voleb-verne-zobrazuji-nasi-patafyzickou-realitu-babis-ji-uz-nebude-moci-skryvat-kavarna-bude-vladnout-vetsine-kdo-za-to-muze-a-co-prezident-vlastenci-do-podzemi-zvrat-na-obzoru.htm
https://www.protiproud.cz/politika/6068-1-000-000-ztracenych-vysledky-voleb-verne-zobrazuji-nasi-patafyzickou-realitu-babis-ji-uz-nebude-moci-skryvat-kavarna-bude-vladnout-vetsine-kdo-za-to-muze-a-co-prezident-vlastenci-do-podzemi-zvrat-na-obzoru.htm
https://www.protiproud.cz/politika/6068-1-000-000-ztracenych-vysledky-voleb-verne-zobrazuji-nasi-patafyzickou-realitu-babis-ji-uz-nebude-moci-skryvat-kavarna-bude-vladnout-vetsine-kdo-za-to-muze-a-co-prezident-vlastenci-do-podzemi-zvrat-na-obzoru.htm
https://www.protiproud.cz/politika/6068-1-000-000-ztracenych-vysledky-voleb-verne-zobrazuji-nasi-patafyzickou-realitu-babis-ji-uz-nebude-moci-skryvat-kavarna-bude-vladnout-vetsine-kdo-za-to-muze-a-co-prezident-vlastenci-do-podzemi-zvrat-na-obzoru.htm
https://www.protiproud.cz/politika/6068-1-000-000-ztracenych-vysledky-voleb-verne-zobrazuji-nasi-patafyzickou-realitu-babis-ji-uz-nebude-moci-skryvat-kavarna-bude-vladnout-vetsine-kdo-za-to-muze-a-co-prezident-vlastenci-do-podzemi-zvrat-na-obzoru.htm
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Babis-My-jsme-nejsilnejsi-strana-Podvod-na-volicich-679749
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Babis-My-jsme-nejsilnejsi-strana-Podvod-na-volicich-679749
https://pravyprostor.cz/o-2-stupne-blize-do-evropske-riti/
https://cz.sputniknews.com/20211010/okamura-sputniku-shrnul-dojmy-z-prelomovych-voleb-pribylo-euroskeptiku-ale-jsou-roztristeni-16114797.html
https://cz.sputniknews.com/20211010/okamura-sputniku-shrnul-dojmy-z-prelomovych-voleb-pribylo-euroskeptiku-ale-jsou-roztristeni-16114797.html
https://cz.sputniknews.com/20211010/okamura-sputniku-shrnul-dojmy-z-prelomovych-voleb-pribylo-euroskeptiku-ale-jsou-roztristeni-16114797.html
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Jsou-ctyri-Strasny-co-si-dovolujou-S-Piraty-dosla-trpelivost-Prave-ted-680871
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Jsou-ctyri-Strasny-co-si-dovolujou-S-Piraty-dosla-trpelivost-Prave-ted-680871
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Jsou-ctyri-Strasny-co-si-dovolujou-S-Piraty-dosla-trpelivost-Prave-ted-680871
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Bordel-desnej-kdybyste-videli-jak-se-tlacej-na-funkce-Cast-poslancu-zasne-nad-pozadavky-Bendy-nebo-Pekarove-680398
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Bordel-desnej-kdybyste-videli-jak-se-tlacej-na-funkce-Cast-poslancu-zasne-nad-pozadavky-Bendy-nebo-Pekarove-680398
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Bordel-desnej-kdybyste-videli-jak-se-tlacej-na-funkce-Cast-poslancu-zasne-nad-pozadavky-Bendy-nebo-Pekarove-680398
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Bordel-desnej-kdybyste-videli-jak-se-tlacej-na-funkce-Cast-poslancu-zasne-nad-pozadavky-Bendy-nebo-Pekarove-680398
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„Já STANu p*del nenastavím.“ Bartoš se rve o křesla a teď 
tohle: Piráti ničí Němcovou a Drahoše
https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/-Ja-

-STANu-p-del-nenastavim-Bartos-se-rve-o-kresla-a-ted-
-tohle-Pirati-nici-Nemcovou-a-Drahose-680212

ČTYŘI BUKANÝŘI V BOJI O KORYTA
https://pravyprostor.cz/ctyri-bukanyri-v-boji-o-koryta

Kvalitativní souhrnný popis 
vybraných webů

Na počátku října eskalovala předvolební kampaň, která 
se v závěru koncentrovala vedle Pirátské strany rovněž 
na koalici SPOLU, čímž navázala na trend z konce září. 
Hlavními vektory útoku je stále migrace, údajná nastu-
pující vláda pohůnků „Bruselu“, případně návrat „polis-
topadového kartelu“. To je narativ, který se objevil i po 
volbách, a byl využíván i některými politiky, včetně An-
dreje Babiše. Dezinformační scéna útočila i na odhalení 
tzv. Pandora papers, které vnímala jako pokus o mani-
pulaci volbami v neprospěch Andreje Babiše. Dezinfor-
mační weby naopak v kampani podporovaly strany SPD, 
Volný blok, Trikolóra-Soukromníci-Svobodní a  také 
ANO nebo Přísahu. Bezprostředně po volbách se vel-
kým tématem stalo zdraví prezidenta Miloše Zemana 
a možnosti postupu dle čl. 66 Ústavy, který by umožnil 
převést jeho pravomoci dočasně na jiné ústavní činitele, 
pokud by nebyl schopen zastávat úřad. Dezinformační 
scéna toto interpretovala jako pokus o puč a odstavení 
prezidenta, kterého podporují, kvůli tomu, že je pro bu-
doucí vládní koalici nepohodlný.

Druhým velkým tématem je stále pandemie covid-19. 
Nejsilnější jsou protivakcinační narativy, které jsou kon-
centrované kolem útoků na západní vakcíny, přičemž 
jsou výrazně nadhodnocovány jejich negativní efekty, 
včetně těch život ohrožujících. Protivakcinační narativy 
jsou již několik měsíců posílené o  prvky konspirací  – 
má se jednat o výsledek tlaku západní farmaceutické 
lobby a  globálních elit, která prostřednictvím vakcín 
chce zotročit a ovládat lidstvo v jakési „koronatotalitě“, 

„apartheidu“ očkovaných a  neočkovaných a  podobně. 
Weby opakují konspirační teorie o tzv. Great Reset, tedy 
pokus o využití covid-19 úzkou elitou, která si chce pod-
manit a zotročit lidstvo.

Třetím velkým tématem je pak energetická krize, která 
byla akcentována i v kontextu předvolební kampaně. Cí-
lem útoků je jednoznačně EU a její Green Deal, která je 
viněna za rostoucí ceny energií.

Dlouhodobé rámce, které můžeme na dezinformačních 
webech sledovat, pak korespondují s útoky směřovaný-
mi proti demokracii, jejím institucím a západním libe-
rálním hodnotám, a naopak obhajující autoritářství. Au-
toritářství je manipulativně prezentováno jako ochrana 
konzervativních a  tradičních hodnot proti nesmyslné-
mu a  úpadkovému „neomarxismu“ a  dekadenci Zápa-
du. Jako příklady hodné následování jsou vykreslovány 
Rusko a  v  kontextu EU také Maďarsko, Polsko nebo 
političtí vůdci koncentrovaní na krajní části ideologic-
kého spektra. Z domácích témat se jedná o útoky na 
celou řadu institucí demokratického státu a pluralitní 
společnosti – neziskové organizace, veřejnoprávní mé-
dia, zpravodajské služby,  aj., z  témat zahraničních se 
pak jedná o  vedle útoků na fungování Evropské unie 
a protiunijní narativy, také o útoky na NATO, USA a dal-
ší spojence, a rovněž narativy spojené s na jedné straně 
úpadkem Západu a  na straně druhé vzestupem a  su-
perioritou Ruska. Výše jmenovaná témata tvoří agen-
du sledovaných dezinformačních webů bez ohledu na 
aktuální dění, naopak je jimi aktuální dění velmi často 
rámováno. Z dlouhodobé perspektivy tak může toto rá-
mování rozmělnit hodnoty, na kterých stojí česká stát-
nost a pozice ČR v mezinárodním prostředí.

Osoby a  subjekty, které dezinformační zdroje podpo-
rovaly (netříděno dle četnosti, pouze vybrané, úplnější 
seznam v příloze u týdenního monitoringu sledovaných 
zdrojů): ANO, SPD, Rusko, Miloš Zeman, Andrej Babiš 

https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/-Ja-STANu-p-del-nenastavim-Bartos-se-rve-o-kresla-a-ted-tohle-Pirati-nici-Nemcovou-a-Drahose-680212
https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/-Ja-STANu-p-del-nenastavim-Bartos-se-rve-o-kresla-a-ted-tohle-Pirati-nici-Nemcovou-a-Drahose-680212
https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/-Ja-STANu-p-del-nenastavim-Bartos-se-rve-o-kresla-a-ted-tohle-Pirati-nici-Nemcovou-a-Drahose-680212
https://pravyprostor.cz/ctyri-bukanyri-v-boji-o-koryta/
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(ANO), Tomio Okamura (SPD), Vratislav Mynář, Jiří Ov-
čáček, Trikolóra, Aeronet, podporovatelé konspirací, od-
půrci očkování, kritici evropské zelené politiky

Osoby a subjekty, na něž dezinformační zdroje útočily 
(netříděno dle četnosti, pouze vybrané, úplnější seznam 
v příloze u týdenního monitoringu sledovaných zdrojů): 
Pirátská strana, STAN, SPOLU, Petr Fiala (ODS), Miloš 
Vystrčil (ODS), Markéta Pekarová Adamová (TOP09), 
Ivan Bartoš (Piráti), očkování proti covid-19, muslimové, 
liberálové, globalisté, Brusel, EU, NATO, USA, Investiga-
ce.cz, Pandora Papers
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Zde najdete souhrn popisující ak-
tivity těchto webů, podrobnější 
informace naleznete na našem 
webu (www.cesti-elfove.cz).

Sledovanými zdroji jsou Aero-
net, Sputniknews, Nová repub-
lika, NWOO, Parlamentní listy, 
Pravý prostor, Protiproud. Vedle 
témat jsou sledovány také oso-
by 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 podpo-
rovaných osob a subjektů, resp. 
těch, kteří dostávají na sledova-
ných webech prostor, se nemusí 
jednat přímo o  šiřitele dezinfor-
mací, ale může se jednat o oso-
by 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.

http://www.cesti-elfove.cz
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Za říjen 2021 jsme zachytili a zpracovali celkem  
588 řetězových e-mailů.

V  zářijové várce řetězových e-mailů s  velkým násko-
kem dominuje téma #politikačeská, druhé je překvapi-
vě téma #podvody a  korupce. Top 3 zakončuje téma 
#Piráti. Jindy populární téma #EU je v tomto měsíci až 
šesté. Za říjen se výrazně propadlo téma #COVID. Po 
prostudování zachycených řetězových e-mailů může-
me potvrdit zřejmou příčinu uvedených výsledků, kte-
rou jsou samozřejmě proběhnuvší volby. Ve zvýšené 
míře jsme zachytili ještě dozvuky předvolební kampaně, 
zejména útoky na Petra Fialu z  ODS, ale hlavně jsme 
svědky hned několika narativů pokrývajících oficiální 
výsledky – zejména zpochybňování legitimity volebních 
koalic (respektive možnosti existence jejich poslanec-
kých klubů).

Opakovaně jsme také zachytili narativy komentující 
aktuální energetickou situaci, které většinou vyznívají 
pozitivně pro Rusko, potažmo jeho diplomaticky spříz-
něné státy, např. Maďarsko.

Mezi nejčastěji podporované subjekty patřili:

Mezi nejčastěji napadané subjekty patřili:

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

ID12229: Názory voličů

…NO PRO VŠECHNY PŘÍPADY SI JDU PŘIPRAVOVAT MÁ-
VÁTKA NA VÍTÁNÍ MIGRANTŮ. TUPKA VYKULENÁ DO-
STANE MINISTERSTVO ZAHRANIČÍ… GOTT MÍT UNS 
Jedno je jasné, dál nás povedou teplí bratři, chazaři, fa-
šouni, otrokáři, aby nás dorazili, babišovi i socanům zlo-
mili vaz, hlavně fašistické provokace číny, ruska-koněv, 
ricinové projímadlo, tajvan, vlasovci, VRBĚTICE. Tyto hrů-
zy nás zničí, a to nejen ekonomicky. Již stojí nejen auto-
mobilky, naše podniky. Nejen škoda na východě logicky 
končí, nahrazena jako vždy těmi západními, kterým jsme 
pro smích, brzo bude problém i chleba, fronty budou na 
FŠECKO - účet za 32 let hrůzovlád bestiálního židokapita-
lismu, renesance fašismu, feudalismu

ID12228: Tohle je počátek dnů budoucích
Video: https://youtu.be/bsFcLSRfH7g

Eu zakázala Česku a Slovensku zlevnit plyn a elektřinu! 
Naopak schválila obrovské dotace pro vybrané umělce! 
Babiš a  Sánchéz (Španělsko) přednesli na společném 
obědě s komisaři EU ve Slovinsku plán, jak zlevnit plyn. 
Fanatický komisař Timmermans, který si v  Praze před 
pár týdny notoval s Pirátem Hříbem a řešení drahoty vidí 
v tom, že lidé budou jezdit na kolech, zařval, že „O Green 
Deal se nediskutuje!“ a bylo po plánu! Babiš není lidumil 

- kvůli cenám plynu musel odstavit část svého nejzisko-
vějšího podniku!

ID12022: FIALA_problém § 77 odst.  5 zákona 
č. 90/1995 Sb. na žádný poslanecký klub nárok nemají

…Tahle žumpa přehlédla i  to, že většina občanů zvolila 
hnutí Andreje Babiše ANO jasnou většinou a nebýt pod-
vodné koalice na voliče, tak neprošla vítězně ani jedna 
z  opozičních stran. § 77 odst.  5 zákona č.  90/1995 Sb. 
se nedá obejít. Nebudou mít ani jeden poslanecký klub 
proto SPOLU není strana a PIrátostan není strana rovněž. 
Šiřte to, prosím dále mezi občany a voliče.

B. Monitoring řetězových e-mailů

https://youtu.be/bsFcLSRfH7g


13



14

C. Monitoring sociálních sítí

- ČR i SR mají armádu k smíchu. Kdyby 
Rusko chtělo, okamžitě nás rozdrtí.
- Nemám nic proti ženám, ale rozhodně 
nemají velet o hlavu vyšším chlapům. 
Brigadýrka na dlouhých vlasech vypadá 
bizarně.
- ČSLA: Bylo mi ctí sloužit lidu!
- NATO na válku s Ruskem nemá a dobře 
to ví!
- NATO stvořilo pandemii COVID.

Anti-NATO, anti-armáda

- Výzva k zahlcení hygienických stanic 
pomocí podávání hromadných žádosti 
dle zákona o svobodném přístupu k 
informacím.
- Zablokujte to město šmejdu od Černého 
mostu až po Braník. Vezměte na sebe ty 
nejhorší hadry a klacky, hole, lopaty 
samozřejmě sebou jako za dob Jana 
Žižky, kdy za pravdu se bojovalo.
- Když chytnete Vojtěcha, tak na kříž s 
ním.
- Prý brzy nějaký molotov zavře tlamu 
hnojometu ČT, je to fakt?

Občanská neposlušnost, 
násilí

- S Green Dealem přijde chudoba, vše 
dramaticky podraží.
- EU znamená ztrátu našich tradičních 
hodnot a zavedení nových zvrácených 
standardů.
- Brusel je otrokář ČR. Musíme se ho ve 
všem dovolovat.
- Nechceme mít s EU nic společného. 
Referendum, Czexit, protest proti vzniku 
ministerstva pro evropské záležitosti.
- Vezměme si příklad z Polska a 
Maďarska.

Anti-EU

- Jeden z posledních duševně zdravých 
politiků světa!
- Opět souhlasím s panem prezidentem 
V. V. Putinem!
- Znovu zachraňujeme Evropu – Putin 
nařídil, aby byly přebytečné zásoby paliv 
odeslány do evropských skladů.
- Chválabohu, že včera Putin v plném 
zdraví oslavil 69. narozeniny. Ochrání 
nás před globalisty.

Putin je nej!

Češi, táhněte za jeden provaz

Fanklub Tomia Okamury a SPD

Fórum vlastenců.cz

Českoslovenští vojáci v záloze/Československí vojáci v…

Přátelé Ruska v České republice

Na svobodu nám nesahejte!!! Češi a Slováci jednotně!

CZEXIT

Nejsme loutky

Covidu se nebojíme, bojíme se "opatření" - Nechte nás …

Nenechám se očkovat

Rodiče proti rouškám

Děti do škol/školek BEZ testů a roušek!!!
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Říjen 2021: příklady zmiňovaných narativů uvnitř monitorovaných 
facebookových skupin šířících dezinformace

Italové masivně stávkují proti zavedeným 
proti-covidovým opatřením. Probíhá 
biologická válka. Chtějí brutálně snížit 
populaci a plánují brutální kontrolu nad 
zbylými lidmi. Čím dříve přestaneme 
poslouchat nesmyslná nařízení, tím dříve 
bude po všem tečka. Záchvaty, třes, 
křeče – nesnesitelné a přetrvávající 
vedlejší účinky vakcín. SPD ve vládě by 
mohla zastavit kovidistické choutky 
(testy, roušky, zákazy), covid by zmizel. 
Brutální zbití policisty za nenošení 
roušky. Brutální zasahování proti anti-
covidovým demonstrantům. Znásilnění 
injekcí je zločin – vakcíny jsou čisté jedy.

COVID-19

- Soft eurohujera nahradili hardcore 
eurohujeři. Liberální probruselská vláda a 
do země zadupané národní zájmy!
- Volného lístky skartovány; volby 
rozhodují ti, kdo lístky počítají, nikoli 
voliči (Stalin), podvod
- Ztráta naděje, nový politický směr – 
sanitární koronafašismus!
- Nechali jsme se zaprodat v roce 1939, 
1948, 1968, 1989 a teď v roce 2021.
- Podstatou je a bude zbavit člověka co 
největšího dílu svobody, vlastnictví, 
identity, schopnosti samostatně 
nezávisle uvažovat, a dokonce i zdraví.

Volby do PS

Shrnutí
Stránka Fórum vlastenců končí. Skupina 10. 10. 2021 
skončila – a dosud je stav setrvalý. Moderátor Alex Gern 
vyhodil ostatní správce. Podle svého vyjádření zvažuje, 
že skupinu ukončí, nebo předá. Ke svému oznámení 
zakázal komentáře. Zatím ji nepředal. Stránku dále 
monitorujeme a sledujeme, zda se aktivita obnoví.
Na začátku měsíce října převažovaly na sociálních sítích 
témata kolem parlamentních voleb. Očerňováni byli 
především Piráti a koalice SPOLU. Po volbách se 
hodnotily výsledky jako velmi neuspokojivé, komentující 
se obávají větší liberální a proevropské orientace, stěžují 
si na roztříštěnost "vlasteneckých" hlasů, případně 
zpochybňují výsledky voleb, nikoli však ve velké míře.
Stálá je anti-evropská orientace. Příspěvky se vyhrazují 
ve velké míře proti Green Deal a s ním souvisejících, 
zejména ekonomických, témat, v menší míře je přítomno 
téma migrace, nadále se ve velké míře volá po referendu 
o vystoupení z EU a za příklad správného politického 
směřování je dáváno Maďarsko a Polsko.
V informačním prostředí sociálních sítí nadále dominuje 
téma COVID. Ani tato oblast nepřináší žádné novinky, 
skloňuje se především očkování, jeho škodlivost a 
nebezpečnost, proti-covidová opatření a vymezování se 
proti nim různými způsoby. Dominuje přirovnání 
pandemie COVID k holocaustu – podle přispěvatelů je 
pandemie podvod zorganizovaný elitami, který má 
brutálním způsobem dramaticky snížit celosvětovou 
populaci.
V neposlední řadě se objevují příspěvky proti členství ČR 
v NATO, zpochybňující funkci a bojeschopnost české 
armády. Příspěvky na dezinfo-skupinách mají často rysy 
misogynie, xenofobie, rasismu, šovinismu a neonacismu. 
Některé vybízejí k rozsáhlým protestům proti zaváděným 
opatřením a vládě, vybízejí k násilí proti veřejnoprávní 
televizi, nebo k cílenému přehlcení, a tedy znemožnění 
práce hygienických stanic.
Sledujících ve skupinách oproti minulému měsíci mírně 
ubylo. Četnost příspěvků zůstala stejná.

Jednotlivé tématické narativy
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Volby do PS

 » Tak nám to začalo, jdeme si pro vás: Volný Blok!

 » Babiš end!

 » Soft eurohujera nahradily hardcore eurohujeři. Lidi 
si naderou tlamu, musí zažít bídu, aby mysleli, jenže 
zvládnout to přes volby by bylo jednodušší, teď 
možná budou zapotřebí horší věci.

 » Je mi tě líto, republiko!

 » Stačí uzákonit volby do PS co dva roky, pak nebudou 
mít šanci tolik škodit republice a obyvatelstvu – 
k tomu zavést zákonem referendum.

 » Vyzývám vedení Volného bloku, aby iniciovalo 
schůzku s Trikolórou a dalšími stranami, programově 
nám blízkými, za účelem vytvoření společné koalice.

 » Ztráta naděje, nový politický směr – sanitární 
koronafašismus! New Normal společně s Green 
Dealem. Podstatou je a bude zbavit člověka 
co největšího dílu svobody, vlastnictví, identity, 
schopnosti samostatně nezávisle uvažovat, 
a dokonce i zdraví.

 » Výsledkem bude liberální probruselská vláda a do 
země zadupané národní zájmy.

 » Nechali jsme se zaprodat v roce 1939, 1948, 1968, 
1989 a teď v roce 2021 – český národe, styď se!

 » Přejde vás radost. Pod líbivými hesly zaplatíme 
všechno. A draze. To nejhorší po Listopadu.

 » Myslíte, že byly lístky Volného skartovány? Teď 
nebude nikdo vynášet info o schvalování prasáckých 
a škodných zákonů.

 » Volby nerozhodují voliči, ale ti, co počítají hlasy. 
Stalin

 » Piráti: Čekání na kořist – podobnost čistě náhodná?

 » Na ČT slaví, Piráti s ODS vyhráli volby. My jsme, jak 
idioti roztříštili hlasy a propadlo 8% pronárodních 
hlasů. Fakt paráda.

 » Výsledek voleb a proč? – Protože eurohujeři se 
dokázali spojit! Vlastenecká sféra se roztříštila do 
pidistran a z potenciálu 25 % jsme reálně udělali 
9,56 %. Tato egoistická amatérská chyba nás může 
stát budoucnost!

Dezinformační narativy, jednotlivě s printscreeny
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Covid-19

Očkování nefunguje

 » Nefunguje, je to forma nátlaku, závislost na 
farmaceutické lobby

 » Jakubec: Očkováním a testováním se z Vás stává 
patentovaný mutant #stopvakcinam
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Očkování je hrozbou, škodí, zabíjí

 » Očkovaní lidé začínají být vážnou hrozbou pro 
společnost.

 » Očkování je vlastně jen povolení šířit 
nekontrolovatelně virus a obvinit z toho kontrolované 
neočkované.

 » Finalistky Miss ČR mají po očkování trvalé následky.

 » Očkovaní jako super-roznašeči

 » Oběti očkování jdou do miliónů, tají se to

 » Očkovaní nesmějí dávat ani dostávat krev

 » Vakcína Pfizer obsahují rekordní množství nečistot, 
vážné následky, srážlivost krve
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Covid jako forma totality

 » Měl to být boj proti pandemii na ochranu lidí. Stalo 
se to bojem proti lidem na ochranu pandemie.

 » Začal hon. Hon na neočkované. Každopádně placení 
testů a nošení čehosi na ksichtě mě netrápí. Tahle 
hra bude hodně zajímavá a vyhrají ti, kteří jsou 
vnitřně silní. Jsem pěšec proti mocným. A je nás víc.

 » Vítejte v koronavirové re(tot)alitě. Vaccine macht frei!

 » Začala největší genocida v dějinách. Vakcinace proti 
kovidu zabíjí lidi. A oni stojí ve frontě, stejně jako 
židé v roce 1942 na popravu…

 » COVID = holocaust – historie se nesmí opakovat

 » Covid is a program not a virus – It stands for 
Certificate Of Vaccination ID

 » Vlády milují pandemie ze stejného důvodu, jako 
milují válku. Protože jim to dává možnost zavést 
kontroly nad populací, které by populace nikdy 
nepřijala. Kennedy

 » Nový zákon dovolí policistům spoutat člověka 
a odnést ho k lékaři k provedení zákroku.

 » Gates oznamuje nutnost zavedení Global Pandemic 
Task Force. Vojenské jednotky, která vás násilím 
naočkuje.
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Útoky na lékaře

 »„Kolaborující lékaři“, podílejí se na covid spiknutí,  
mají z toho peníze

 » Nahlašujte lékaře, co „diskriminují neočkované“

 » Žaloba, porušení Hipporatovy přísahy

 » Útoky na očkovací autobus

 » Odeberte nemocnicím covidové příplatky a hned 
bude počet hospitalizovaných v normálu!
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Právní rady – jak na omezení, protiprávnost omezení

 » Jak se vyhnout předkládání potvrzení 
o bezinfekčnosti (výzva, že personál restaurací 
nemůže kontrolovat ani občanku)

 » Očkování jako lékařské tajemství

 » Jak se vyhýbat nástupu do karantény

 » Právníci slibují norimberské procesy každému, kdo je 
za covidovým podvodem!
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Občanská neposlušnost, vybízení k násilí

 »„Proticovidový odboj“ – výzva k zahlcení hygienických 
stanic pomocí podávání hromadných žádosti 
dle zákona o svobodném přístupu k informacím 
(příspěvek bez komentářů)

 »„Proto bych vás rád vyzval-očkované i neočkované. 
17. 11. 21 se sejdem v Praze. Zablokujte to město 
šmejdů od Černého mostu až po Braník. Vezměte 
na sebe ty nejhorší hadry a klacky, hole, lopaty 
samozřejmě sebou jako za dob Jana Žižky, kdy za 
pravdu se bojovalo. A když chytnete Vojtěcha, tak na 
kříž s ním“. (článek, Rukojmi.cz)

 » Poslouchám kolemjdoucí, prý brzy nějaký molotov 
zavře tlamu hnojometu ČT, je to fakt?

https://www.facebook.com/groups/1678005795706610/posts/1973565912817262/
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Anti-EU

 » Geniální Orbán přelstil Brusel, Pražská kavárna bije 
na poplach!

 » Evropa je tak silná, jako její „muži“. – Anti-LGBT+

 » Polsko učinilo podle německých médií krok 
k odchodu z EU.

 »„Farm to fork“ – zemědělská strategie, která 
má návaznost na Green deal má mimo jiné 
znevýhodňovat maso v důsledku samozřejmě zdražit 
potraviny

 » Evrosovětský svaz Polsko brzy vyhodí, i když právě 
Polsko je skutečný právní stát. Doporučení pro 
Čechy: Volte Klause za příštího prezidenta! Drahota 
pochází z Green Deal a se zhorší kvůli Green Deal. 
Václav Klaus je skutečně proti zelené příšeře.

 » Za hranou idiocie – ČR se musí zeptat svého 
otrokáře v Bruselu, jestli svým občanům může prodat 
svou elektřinu bez DPH? – Ven z toho bordelu!

 » EU vám brutálně zdraží úplně vše! Postavme se proti 
Bruselu, nebo nás čeká chudoba!

 » Odmítáme vznik ministerstva pro evropské 
záležitosti!

 » Mně je nějaká Evropská Unie ukradená – Tomio 
Okamura.
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Putin je nej!

 » Jeden z posledních duševně zdravých politiků světa!

 » Obludná Evropa. Dovolit dítěti změnu pohlaví je 
zločin proti lidskosti, řekl Putin. – Opět souhlasím 
s panem prezidentem V. V. Putinem!

 » Znovu zachraňujeme Evropu – Putin nařídil, aby byly 
přebytečné zásoby paliv odeslány do evropských 
skladů.

 » Chválabohu, že včera Putin v plném zdraví oslavil 
69. narozeniny. Ochrání nás před globalisty.
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Armáda, NATO

 » Toto ma má ochrániť pre ruským medveďom? Keby 
na nich vybehli, tak sa rozplačú. Nemám nič proti 
ženám – vážim si ich, ale baba velitelom stráže 
chlapov o hlavu vyšších? Už len ta brigadýrka na 
dlhých vlasoch vyzerá bizarne…

 » ČSLA: Bylo mi ctí sloužit lidu!

 » Převrácení vojenského autobusu – V tuto chvíli to 
vypadá, že je ČEZko bez vojska!

 » Vrazi z NATO.

 » NATO na válku nemá a dobře to ví.

 » NATO stvořilo pandemii COVID.
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OSTATNÍ

Anti-migrace

 » Toto je naše budoucnost, ne migrace!

 » Bezpečí našich občanů je pro nás prioritou, proto 
nepřipustíme islamizaci ČR!


