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prosinec 2021
Úvod

Následující materiál zpracovalo hnutí Českých elfů, které
dlouhodobě monitoruje aktivity, jejichž cílem je podpora zájmů Ruské federace (RF) a Čínské lidové republiky (ČLR).
Zaměřuje se i na domácí aktéry, kteří vědomě či nevědomě
poškozují základní zájmy a ústavní hodnoty České republiky
(suverenitu, politickou nezávislost, demokracii, právní stát,
základní lidská práva a svobody). Kompletní přehledy dezinformačních aktivit jsou k dispozici 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. Věnujte prosím zvýšenou pozornost případným phishingovým kampaním a falešným e-mailům nebo falešným webovým
stránkám.
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.
Českým institucím a médiím poskytujeme přístup k našim
datům (například řetězovým e-mailům), či zpracováváme
případové rešerše na konkrétní témata pro média. Služba
je bezplatná.
Dezinformační obsah je v on-line prostoru šířen těmito
hlavními kanály:
1) Online média – weby
2) Řetězové e-maily
3) Sociální sítě
Souhrny monitorovaných kanálů a jejich pravidelné aktualizace 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.
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» S oslabující vlnou pandemie lehce poklesl objem
dezinformací, jež se ale i nadále radikalizovaly;
v dezinformačním prostoru je pandemie stále
tématem.

› Vybrané dezinformační weby od sebe přebírají
stejné zprávy i stejné narativy, z webů jsou
často celé články šířeny řetězovými e-maily
a prostřednictvím skupin v rámci sociálních sítí.

» Došlo ke zintenzivnění výskytu dezinformací
zaměřených na novou vládu a její čelní
představitele.

› Členové dezinformačních a proruských skupin
na sociálních sítích šíří tyto narativy dále mezi
svá spojení, aktivně a organizovaně působí
v rámci diskusí na facebookových stránkách
mainstreamových médií.

» Téma ruské invaze na Ukrajinu zatím překvapivě
zůstává stranou pozornosti.
» Řetězové e-maily, cílící převážně na seniory,
útočí na novou vládu a její významné politiky,
dezinformační weby razí covidové, proruské
a antiliberální narativy.
» Dezinformační scéna je velmi dobře propojená
a funguje jako jeden celek:

› Zásah odhadujeme minimálně v řádu vyšších
set tisíc, pravděpodobně v řádu nižších jednotek
milionů osob.
› Z politických stran je na dezinformační
ekosystém viditelně napojená SPD a aktivisté
spojení s SPD.
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Shrnutí nejdůležitějších sdělení: prosinec 2021

Témata prosinec 2021 podrobněji
Covid-19 a vakcinace
V prosinci je stále dominantním tématem pandemie. Ačkoli lehce klesl objem dezinformací, stoupá
jejich radikalizace. K dosavadním narativům se přidaly ty, které upozorňují na nebezpečnost očkování
pro děti. Jedná se o reakci na doporučení pediatrů
v souvislosti se zahájením očkování dětí.
Domácí politika
Na domácí scéně se zintenzivňují útoky na Petra
Fialu, který stojí jednoznačně v centru pozornosti
dezinformátorů. Nová vláda se potýká s narativy
jako „slouha Bruselu“ nebo „vláda, která je proti české společnosti“. Už od voleb se také udržel pojem
„slepenec“ a „polistopadový kartel“ dvou koalic. Tyto
narativy se objevují napříč všemi kanály. Do své rétoriky je začínají přebírat i opoziční politici.

se i aktivní trollové, kteří téma diskutují na stránkách
veřejnoprávních médií a aktivně brání politiku Kremlu.
Evropská unie
Narativy proti EU se objevují zejména v kombinaci
s antiliberální rétorikou či s problematikou Green Deal,
což dezinfo-scéna interpretuje jako příčinu plošného zdražování a nejistot. Představitelé EU jsou často
prezentování jako strůjci pandemie a totality spjaté
s omezováním osobních svobod.
USA a NATO
Obě entity jsou aktivně prezentovány jako agresor, alianční armády také jako provokatér. Občané jsou pak
vyzývání k obraně vlastní nezávislosti a suverenity.
Toto téma se postupně začíná mísit s možnou invazí
ruských vojsk na Ukrajinu.

Rusko-ukrajinská krize
Narativy o potencionálním vpádu ruských vojsk na
Ukrajinu budí dojem, že ke konfliktu již došlo. Množí
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Vývoj útoků proti demokratickým stranám z pohledu
roční perspektivy:
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Trendy v šíření
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Weby jsou Českými elfy zpracovávány kvantitativně
(strojově) a zároveň cíleně pomocí kvalitativních metodik. Z vybraných webů sledujeme jak ty přiznaně
proruské (Sputnik a Aeronet), tak ty, které se dlouhodobě objevují v kvantitativním průzkumu na horních
pozicích. Tyto dvě metodiky poskytují ucelený vhled
do trendů šíření dezinformací napříč českými online
médii.
» V prosinci 2021 bylo v našem systému zpracováno
163 704 článků v českém jazyce.
» Do alespoň jedné z 24 kategorií zaměřených na
propagandu spadalo 1 769 článků, což je prakticky
stejné číslo jako v předcházejícím měsíci.
» Alespoň jeden z 5 vybraných narativů (Proti
EU, Anti-Liberalismus, Covid-19 – konspirace,
Prokremelský narativ a O bezpečnosti
manipulativně) zazněl v 1 591 článcích.
» Došlo k mírnému, 12% poklesu výskytu
dezinformací ke covid-19 (zjevně v souvislosti
se zpomalující se čtvrtou vlnou pandemie), stále
však šlo o dominantní dezinformační téma, které
představovalo celých 68 % všech dezinformací.

› vakcíny nejsou účinné, proti viru a nákaze
nechrání, na zvládání epidemie nemají vliv,
› pandemie covid-19 je produktem globálního
spiknutí,
› protipandemická opatření představují narušení
základních svobod a přechod k novému typu
totality,
» přibylo i další téma
› škodlivost očkování dětí a jeho závažné vedlejší
účinky. To souvisí se skutečností, že v polovině
prosince dorazily do Česka první vakcíny pro
děti. Vidíme velmi podobný trend, jako když se
rozbíhalo očkování dospělých.
» Téma dramatického růstu napětí v ruskoukrajinských vztazích a možného válečného
konfliktu nebylo (pro mnohé překvapivě)
na českých dezinformačních webech příliš
reflektováno.
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WEBY

» Žebříček největších dezinformačních zdrojů zůstal
nezměněn. S velkým náskokem vede cz24.news,
následován pravdive.eu, infokuryr.cz a ac24.cz.

» V souvislosti s covid-19 pokračoval trend
radikalizace dezinformační scény.
» Vedle hlavních dezinformačních témat vztahujících
se ke covid-19, tj.
› vakcíny způsobují závažné vedlejší účinky
a dlouhodobé zdravotní následky,
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Poznámka: Aeronet a Sputnik jako již přiznané proruské
zdroje sledujeme zvlášť.
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Nejčastější zdroje dezinformací mezi
českými weby za listopad 2021

Přehled proruských dezinformačních
narativů v českých mediích
v prosinci 2021
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Sledované weby: Aeronet, ČeskoBezCenzury, Nová
republika, NWOO, Parlamentní listy, Pravý prostor, Protiproud, Sputnik
Pandemie covid-19
Pandemie covid-19 je hlavním tématem prosince. Narativy se příliš nemění - stále se jedná zejména o útoky na západní vakcíny s důrazem na jejich údajnou
nebezpečnost a neefektivitu. Průběžně jsou zpochybňována data o pandemii jako takové, stejně jako
efektivita a bezpečnost testů. Objevuje se podpora
odpůrců očkování, včetně protestních iniciativ, organizujících akce proti protiepidemickým opatřením
a rovněž proti povinnému očkování (typicky iniciativa
Chcípl PES). Dalším dílčím narativem je rozvoj konspiračních teorií, které rámují protiepidemická opatření
jako pokus o budování totality, případně se objevuje
teorie Velkého Resetu. Společným jmenovatelem je
představa, že pandemie slouží zájmům mocných, kteří
chtějí zotročit běžné lidi.
Interpretace: Nastolené a dlouho udržované narativy
dále prohlubují nedůvěru ve vakcíny jako zásadní element boje proti pandemii (vč. vakcinace dětí a mládeže). Jejich šíření prostřednictvím webů a dalších kanálů může uměle navyšovat reálnou podporu např. z řad
váhajících. Tím se stane boj proti pandemii složitějším
a dopady na společnost (nejen zdravotní, ale například
i ekonomické) závažnější.
Dění na rusko-ukrajinskou hranici
Sledované dezinformační weby přebírají prokremelskou interpretaci navyšování ruské vojenské přítomnosti na hranicích s Ukrajinou. Konkrétně se jedná
o vykreslování Ruska jako oběti agrese NATO a západu (Západ má dokonce chystat na Ukrajině útok chemickými zbraněmi). Západ také chce vyprovokovat
dle těchto webů konflikt, do kterého bude Rusko vtaženo. Podle dalšího dílčího narativu hrozí válka v Evropě. Ukrajina je líčena jako země v rozkladu, prolezlá
korupcí. Objevuje se rovněž subnarativ, ve kterém je
rozšíření NATO o Polsko, ČR a Maďarsko vnímáno
jako chyba a agresivní krok Západu právě vůči Rusku.
Interpretace: Prokremelská interpretace dění na hranici Ukrajiny a Ruska může připravovat živnou půdu pro
oslabení nebo zpomalení politické reakce ČR ve smyslu pomoci Ukrajině v případě konfliktu, resp. ovlivnění

veřejného mínění v neprospěch razantní a jednoznačné
reakce. Rovněž se podílí na dlouhodobém podkopávání
důležitosti členství ČR v NATO a celkově příslušnosti
do západního okruhu.
Útoky na vládu Petra Fialy
Vláda Petra Fialy (ODS) i její jednotliví členové se stali
předmětem útoků dezinformačních webů. Nejčastěji
se jednalo o kritiku vládní politiky v souvislosti s bojem proti pandemii covid-19, s údajnou neschopností
poradit si se stoupajícími cenami energií, ale například
i s deklarovanou snahou bojovat proti dezinformacím.
Cílem útoků byl rovněž ministr zahraničních věcí Jan
Lipavský (Piráti), především v době před jeho jmenováním, kdy se objevila kritika i ze strany prezidenta Zemana. Dále bylo útočeno na financování strany STAN.
Interpretace: Útoky na vládu lze interpretovat jako projev obecné antisystémovosti dezinformačních webů
a pokusy o destabilizaci vládnutí v ČR v kontextu probíhajících závažných krizí. Útoky na konkrétní členy vlády
pak mohou přispívat k politickému tlaku na jejich osoby.
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Kvalitativní souhrn

Útoky na EU v souvislosti s energetickou krizí
a zelenou politikou
Evropská unie je jedním z dlouhodobých hlavních cílů
dezinformačních webů. Již několik měsíců je napadána zejména v souvislosti s energetickou krizí, která
je jednoznačně připisována Green Dealu. Green Deal
a ekologická politika obecně je démonizována a vykreslována jako nerealistická utopie a také nástroj
(někdy cíleného) zchudnutí evropských společností.
Interpretace: Pro Rusko jsou dodávky zemního plynu
do Evropy zcela zásadní. Přechod na obnovitelné zdroje tedy znamená pro tamní ekonomiku existenční problém, a proto je evropská zelená politika cílem dezinformačních kampaní.
Migrace
Jedná se o dlouhodobé téma dezinformačních webů.
Typicky se jedná o zdůrazňování kriminality páchané
migranty, včetně závažných trestných činů jako jsou
znásilnění a vraždy. Tyto trestné činy jsou pak dávány
jako argument, proč v Evropě není žádoucí mít další
osoby z jiných geografických a kulturních okruhů (nejčastěji Blízký východ a severní Afrika).
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osob. Webům posloužila i dezerce polského vojáka na
stranu Běloruska, která byla propagandisticky využita.
Interpretace: Krize na hranicích Běloruska a zemí EU
a její samotné pojetí dezinformačními weby má za cíl
mj. dále podrývat důvěru ve schopnosti EU z hlediska
ochrany hranic a rovněž zájmů svých občanů.
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Téma migrace se objevilo i v souvislosti s děním na
běloruských hranicích s Polskem a Pobaltím, kam běloruský režim sváží migranty ze Střední Asie a Blízkého východu. Dezinformační weby přebírají běloruskou
interpretaci událostí, s cílem poukázat na neschopnost Evropské unie se s krizí vyrovnat a na údajný dvojí standard, co se týče zajištění lidských práv těchto

Podporované subjekty (zeleně) versus
subjekty, na které se útočilo (červeně)
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Za prosinec 2021 jsme zachytili a zpracovali celkem
578 řetězových e-mailů.
S velkým náskokem dominuje téma #politikačeská,
druhé je #EU. Top 3 zakončuje téma #podvody a #korupce. Za prosinec pokračuje propad #COVID který je
v tomto měsíci až osmý. Před koncem roku je patrná drobná nejistota v nastolení dominantního směru;
byť je zmiňované téma #politika česká první, tak jeho
relativní poměr spíše klesl. V nejpodporovanějších

Podporované subjekty (zeleně) versus
subjekty, na které se útočilo (červeně)

subjektech najdeme velmi významně zastoupené
#Rusko – dopad stále diskutovaných opatření ve
spojení s plynovodem Nord Stream II. Do informační
činnosti se zapojila předsedkyně KSČM Kateřina Konečná, která aktivně prosazuje své vyhraněné názory
ve videích na serveru YouTube. Máme indicie že odkazy na videa společně s dalším textovým komentářem
aktivně rozesílá svým podporovatelům a dále do sítě
řetězových e-mailů.
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Řetězové e-maily
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Bez obalu s K. Konečnou: válečné reparace,
zdražování i kumulace funkcí
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=yrgKoWRTO4I
(…) Jak to tak vypadá, tak se vlády ujmou ti, kteří se
paktují se sudeťáky, kteří chtějí z naší země udělat další
spolkový útvar /sice ponížený/. Nejsmutnější je, že do
funkce ministra zahraničí nastolují člověka, který se sudeťáky souzní a který zde hodlal uspořádat sudetoněmecké setkání. Tento cucák nemůže vědět, co bylo za
druhé světové války a co zde Němci prováděli. S Němci
se musí jednat velmi obezřetně, protože jednají vždy
tak, aby na tom co nejvíce vydělali.
Neuvěřitelné sdělení - 1 minuta - zrůdy!!!
Video bylo přeposíláno jako příloha e-mailu. Možno
shlédnout na serveru Thenidiel.eu
Náměstkyně ministra zdravotnictví ve vysílání Primy
CNN: „Koronavirus je proto, aby eliminoval slabé a přestárlé. To, jak se společnost postaví k očkování, rozhodne o tom, zda-li dá všanc slabé a přestárlé. A s nimi
i další pacienty s jinými diagnózami než s covidem.“
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Příklady

Plyn, aneb, že jsme s těma Rusákama vyjebali…
Plyn, aneb, že jsme s těma Rusákami vyjebali… Maďaři
mají nasmlouvaný plyn přímo z Ruska za _*cca 200 USD
za 100 tis. M 3*, takže můžou celou EU poslat do prdele. Ale my, díky rusofobii Pražáků máme zlý ruský plyn
zakázán ale bereme jej proto uvědoměle přes Německo
(ale s kamarádskou přirážkou). Tím se stává hodným
a stojí už dneska přes 700 USD/100 tis.m3. Takže jako
miláčci USA musíme držet hubu a krok a platit. Nenávidět bratry Slovany je holt velmi drahý špás, to si může
málokdo dovolit. Takže voliči EU, mund halten (držet
hubu) a učit se arabsky….! Ale že jsme s těma Rusákama vyjebali, co?!!!
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Sociální sítě

Ani ke konci roku jsme polevili a celý prosinec jsme
pro vás monitorovali dění na facebookových dezinformačních skupinách. Ty nám, kromě již tradičních
témat jako covid-19 (tj. popírání pandemie, celosvětové spiknutí, škodlivost očkování), nebo Evropská Unie
(tj. řízená migrace, ztráta tradic a suverenity, zdražování energií), ukázaly dva posilující a jeden zcela nový
narativ.
První, stále posilující narativ, který prostupuje téměř
všemi tématy od pandemie, přes politiku nové české
vlády, až po esoterické konspirační teorie, nám vykresluje temnou budoucnost života v totalitě. Systém
domnělé demokracie, který je Západem prosazovaný
a šířený, je vystavěn na lži. Ve skutečnosti už žijeme ve
stále se prohlubujícím totalitním zřízení – jsme sledováni na každém kroku, manipulováni státní propagandou, terorizováni nařízeními, biti policií na demonstracích a pronásledováni za vyjadřování našich názorů.
Narativ se vyznačuje dalšími charakteristickými rysy
typickými pro prokremelské dezinformace:

» Je založen na probouzení silných emocí – zloby,
pocitu křivdy a především strachu.
» Proti zkaženému Západu se staví příklad skutečně
demokratického Ruska, které dbá o práva svých
občanů a udržuje tradiční hodnoty.
» Za totalitním zřízením stojí tajný plán elit, který je
pro běžného občana destruktivní.
» Západ je vylíčen jako zdegenerovaný, hodnotově
neukotvený, zkažený, hloupý a nepoučitelný.
V prosinci se narativ silně projevil tím, že prohlášení
ministra Rakušana k boji proti dezinformacím bylo
označeno za tvrdou cenzuru a nastolení totality v ČR.
Rezonoval také v citaci rozhovoru s režisérem Strachem o ztrátě tradičních hodnot v Evropě.
Druhý narativ, u kterého zaznamenáváme zesílení, tvrdí, že NATO/USA provokují válku s Ruskem. Obecně za
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Před pandemií covid-19 i v jejím průběhu jsme často
vídali příspěvky útočící na příslušníky IZS, kteří jsou
ve službách totalitní mašinerie našeho státu. Co se
týče hasičů a policistů (pravděpodobně v důsledku
ohlášení povinnosti očkování pro tyto sbory), začaly
se objevovat příspěvky na jejich podporu. Je tu tedy
zase typický rozpor – na jedné straně jsou policisté
slouhové režimu, kteří dlouho neváhají s násilným
zákrokem proti poklidným občanům, na druhé straně
jsou to hrdinové, kteří jistě prohlédnou lež a postaví
se na správnou stranu.

Témata
Nástup totality

Necháme se podvést jako v roce 1989?; diskriminace neočkovaných – nepřipustí je
k maturitě; současný Západ nezažil komunistickou totalitu, takže vytváří její obdobu;
Rakušan navrhuje tvrdou totalitní cenzuru pod hlavičkou boje proti dezinformacím;
Evropské hodnoty, už se těším, jak tam SPOLU doplujeme, ono je to ještě daleko,
masakr.

COVID

Očkování; používané vakcíny jsou prošlé; očkování u dětí způsobuje vážné problémy
či úmrtí; pandemický zákon je protiústavní; výhružky nemocnicím, zdravotníkům,
politikům; provokace; demonstrace; Pfizer je dodavatel biologických zbraní; násilím
proti opatřením.

Anti-EU

EU připravuje zákon o vyvlastnění soukromého majetku, je třeba vystoupit z EU; EU
plánuje rozmisťovat ročně dva miliony nevzdělaných migrantů z Afriky po Evropě;
EU přijme 40 tisíc Afghánců; EU chce zničit naše tisícileté tradice.

NATO – Rusko

Nedivím se, že je Putin nasranej; My proti Rusku nikdy nepůjdeme!, Putin je jen
výmluvou pro neschopnost našich politiků; tanky NATO se přesouvají na východ –
podněcování k válce; Rusko je bojeschopné a mnohem silnější než NATO; Rusko
chce mír, Putin nechce třetí světovou válku, tak proč ho provokujeme?

Anti-USA / USA podněcují
ve světě válku

Začněme hájit zájmy ČR, vylezme z americké prdele; My jsme proti Americký a proti
EU, a hlavně pro Ruský!; Pryč se strůjci bakteriologické války! – stále aktuální;
Slovensko podepíše s USA smlouvu o rozmístění raket na svém území; Američané
útočí na civilisty při své snaze vyvážet svobodu do ostatních zemí světa.

Anti-nová vláda / politici

Politikům odebrat neprávem nabytý majetek a poslat před soud; nová vláda je
banda zmrdů – tady to po dobrém nepůjde; občan je moc nebezpečný – právo na
referendum nikdy nedostane; Pekarovou je potřeba oběsit; Rakušana, toho fašistickýho kolaboranta, zabít; Pekarová si byla u Američanů na ambasádě pro instrukce.

Esoterismus

Energie jsou těžké a tělo na ně reaguje sevřením čtvrté čakry; bez placení povinného zdravotního pojištění by byl COVID vyřešen; žijeme ve zhoubné technokracii,
která nás ovlivňuje hypnotickými zbraněmi; iluze zvaná systém – Vesmír nás vyzývá
k uvědomění si skutečnosti, k prozření.
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prosinec přibyly příspěvky týkající se bojeschopnosti, síly a připravenosti ruské armády. Další příspěvky
chtějí přesvědčit, že NATO je zhoubou lidstva a USA
šíří ve světě válku a bezbřehé násilí. USA je nepřítel
míru a chce pokořit Rusko ve válce, situace na Ukrajině je důsledkem americké provokace. Naopak Rusko
si přeje pouze mír a ochranu svých občanů. Rádoby
vlastenecké skupiny pak jedním dechem dodávají, že
i česká armáda je zaprodaná NATO a naši vojáci jsou
žoldáci. Místo aby chránili naše občany a naše hranice, bojují v cizích válkách pod taktovkou amerických
zloduchů, přispívají k destabilizaci světového pořádku
a napomáhají směřování ke třetí světové válce.
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Nástup totality
» Povinné očkování pro policisty – nechá se ČR
podvést jako v roce 1989?
» Neočkovaní budou diskriminováni, nebudou
připuštěni k maturitě.
» Současný Západ nezažil komunistickou totalitu,
takže vytváří totalitu stejného typu.
» Rakušan navrhuje tvrdou totalitní cenzuru pod
hlavičkou boje proti dezinformacím.
» Demonstrace v evropských městech jsou brutálně
potlačovány silou – Evropské hodnoty, už se těším,
jak tam SPOLU doplujeme, ono je to ještě daleko,
masakr.
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Příklady
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» Lidem jsou podávány prošlé vakcíny.
» Očkování je pro děti škodlivé, smrtící.
» Pandemický zákon se narychlo prosadil a bude
pokračovat i v roce 2022, je protiústavní.
» Výhružky zdravotníkům a nemocnicím, provokace.
» Pfizer původně dodával USA biologické zbraně,
nyní je to vakcína.
» Násilím proti povinnému očkování.
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Covid-19
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» EU připravuje zákon o vyvlastnění soukromého
majetku.
» Prosazujeme odebrání pravomocí EU a vystoupení
ČR z EU!
» Maďarsko odhalilo plán EU na rozmisťování
migrantů – 2 miliony nevzdělaných Afričanů ročně.
» Do EU přijde 40 tisíc Afghánců = další migrační
vlna.
» EU chce zničit naše tisícileté tradice. Jsou to
ideologičtí šílenci!
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Anti-EU
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» Nedivím se, že je Putin nasranej!
» Nemluv za občany, sereme na vás, my proti Rusku
nikdy nepůjdeme!
» Za všechno může Putin! – výmluva za
neschopnost.
» Tanky NATO se přesouvají na východ.
» Rusko je bojeschopné a mnohem silnější než
NATO.
» Rusko chce mír!
» Putin nechce třetí světovou válku, proč Rusko tolik
provokujeme?
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Rusko – NATO
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» Začněme hájit zájmy ČR, vylezme z americké
prdele.
» My jsme proti Americký a proti EU. A hlavně pro
Ruský.
» Pryč se strůjci bakteriologické války! – stále
aktuální!
» Slovensko podepíše s USA smlouvu o rozmístění
raket na svém území.
» Američané útočí na civilisty při své snaze vyvážet
svobodu do ostatních zemí světa.
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Anti-USA / USA podněcují ve světě válku
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» Politikům odebrat neprávem nabytý majetek
a poslat před soud.
» Nová vláda je banda zmrdů – tady to po dobrém
nepůjde.
» Pekarová tvrdí: Občan je moc nebezpečný – právo
na referendum nikdy nedostane!
» Pekarová – Tuhle kravičku bych pověsila hned,
nevím, co bere, ale je na popravu.
» Rakušan – Tebe musí někdo zabít, kolaborante
fašistickej!
» Pekarová si byla na americké ambasádě pro
instrukce.
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Anti-nová vláda / politici
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» Energie předků jsou těžké a tělo na ně reaguje
sevřením čtvrté čakry.
» Kdyby každý přestal platit povinné zdravotní
pojištění, tak je po epidemii.
» Nenechme se zlomit tvůrci Matrixu, žijeme
v technokratické totalitě, kde jsou používány
hypnotické zbraně.
» Iluze zvaná systém – Vesmír nás vyzývá k prozření,
zvedněme zadky a začněme svět měnit!
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Esoterismus
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Sledované FB stránky médií: Seznam Zprávy, Aktuálně, iRozhlas, ČT24, Novinky
Případová studie: iRozhlas
Témata, u kterých trollové nejvíc diskutovali:
» Hromadění vojsk u hranic s Ukrajinou
» Jmenování nové vlády a ministrů
» Afghánští uprchlíci
» Jmenování Navalného na Sacharovovu cenu
» Jmenování Obzinové do vedení rozhlasu
» Obvinění Cichanouské(ho)
» Interrupční zákon v Polsku
» Zdražování a snížení dodávek zemního plynu
» Peking ovládl volby v Hongkongu
» Putin se domáhá záruk západu
» NATO zvýšilo připravenost sil rychlé reakce
» Bělorusko řadí internetové zdroje Svobodné Evropy
na seznam extremistických organizací
Narativy, které trollové u těchto témat vytvářeli:
» 17. 12. iRozhlas Rozpadající se Západ a USA už
naštěstí tahá za slabší konec hybridní války. Putinovi
si stačí jen počkat a nenechat se vyprovokovat. Je
to důležité pro mír v Evropy, Putin si to uvědomuje.
EU bude škemrat Rusko o zemní plyn.
» 17. 12. iRozhlas Nová vláda je dotační expert, don
Pablo, Íčko z Kypru, akademická blbka, sudetský
terorista, Covid popleta, finanční analfabet, sociální
traktorista.
» 16. 12. iRozhlas Kim Čong-una by bez jaderné
zbraně USA dávno vojensky napadly.
» 16. 12. iRozhlas Pekarová chce válku. Její zasahování
do nezávislosti Českého rozhlasu jasně ukázalo její
strach z konce propagandy, je ohrožením demokracie.
» 15. 12. iRozhlas Za hrůzu Afghánistánu jsou plně
odpovědné USA a NATO. Chtějí, aby pokračovala
směrem na Rusko.
» 15. 12. iRozhlas Ruské hromadění milic u Ukrajiny
je jen obranná reakce proti hromadění vojsk NATO.
» 15. 12. iRozhlas Navalnyj je soudy usvedčený
lhář, zloděj a defraudant, okradl několik firem,
např. Yvest Saint Laurent, je velmi těžký narkoman.
» 15. 12. iRozhlas Obzinová je příslibem objektivizace
a vyváženosti veřejnoprávního zpravodajství.
» 14. 12. iRozhlas „Cikánhouska“ s manželem
blokovali zásobování a rychlou zdravotnickou
pomoc, za to musí sedět.

» 14. 12. iRozhlas Polské ženy snažící se v Česku
podstoupit interpupci je hoax.
» 13. 12. iRozhlas Piráti jsou novodobí komunisti.
» 13. 12. iRozhlas Hlavní spor je o Benešovy dekrety –
Lipavský i Fiala jsou příznivci sudetských němců,
kteří udělají všechno pro to aby dostatli majetek
zpět a mohli opět rozvracet republiku, jako se to
podařilo Havlovi i Schwarzenbergovi.
» 12. 12. iRozhlas Lipavský není kompetentní – cituje
Lenina na sociálních sítích, má proti izraelské postoje.
» 22. 12. Média dávají jen jeden úhel pohledu – USA
a NATO a Ukrajina zbrojí u hranic Ruska také,
Rusko je oběť
» 21.12 Ukrajina shromáždila polovinu svých vojáků,
působí tak také USA a VB, také naše jednotky jsou
v tichosti rozmisťovány na úz. Polska. V Evropě
jsou umístěny USA jaderné zbraně a letectvo USA
nacvičuje jaderné útoky proti Rusku.
» 21. 12. Plyn zastavilo Rusko kvůli jednání
o Ukrajině. Musíme přestat s plynem obchodovat
na burze a vyjednat si s Gazpromem nízké ceny
jako Maďarsko a Srbsko.
» Nové vládě se hroutí její sliby, že na zdražování má
recept. Blíží se předčasné volby a návrat Babiše.
» Pokud se postaví v Temelíně bok s jinou technologií
než je postavená část, nebude to energeticky
bezpečné. Gazprom je spolehlivý dodavatel.
» 21. 12. Nová vláda krade naše daně a dává je na
rozpočet pro předsednictví EU, Babiš dával naopak
peníze lidu.
» Jsou to vyhození peníze, stejně nám poroučí
Německo a Francie. Je to jen divadlo a formalita.
» 30. 12. Rusko už nemá kam ustupovat, za
destabilizací regionu stojí USA a západní Evropa.
Rusko je připraveno reagovat na jakékoli ukr.
provokace proti Donbasu.
» 30. 12. Anexe Krymu není soudně prokázaná,
Franchetti je vinen pouze tím, že měl blízko
k ukr. separatistům. Ukrajinské soudy neudělají
spravedlivý proces.
» 29. 12. USA a NATO staví nové základny. Za pár
minut mu USA raketami srovná Moskvu se zemí.
USA podněcuje Ukrajince k válce.
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Diskuse na sociálních sítích

Na koho útočili:
» Západ, USA, Pavel Blažek, STAN, Jan Lipavský,
Markéta Pekarová, NATO, Navalnyj, Sjarhej
Cichanouski, Piráti, Petr Fiala
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