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Shrnutí obsahu

Nejdůležitější témata a zjištění

Témata

Dominantním tématem řetězových 
e-mailů byly v červenci zprávy tý-
kající se iniciativy Milion chvilek. 
Byla s ni mi asociována řada lživých 
zpráv a obvinění (podpora migrace 
a islámu, propagace prolomení Be-
nešových dekretů, propagace homo-
sexuality, propagace zahraničních 
zájmů – zejména Německa, ale obje-
vuje se i Z. Bakala a G. Soros). Je jim 
vytýkáno nerespektování voleb a při-
pisována příprava státního převratu. 
Jsou obviňovány ze zahraničního 
a neprůhledného financování.

Druhým dominantním tématem bylo 
líčení imigrantů a islámu jako bez-
prostřední bezpečnostní hrozby, téma 
je spojováno s útoky na EU, Němec-
ko a neziskové organizace.

Třetím dominantním tématem je 
obrana A. Babiše, která je šířena 
z českých zdrojů, pravděpodobně 
podléhajících A. Babišovi, ale i ze 

Cílem tohoto informačního měsíční-
ku je pravidelně popisovat dezinfor-
mační aktivity a informační vlivové 
operace v českém informačním pro-
storu, zejména ty které mají za úkol 
podporovat zájmy cizích mocností, 
zejména Ruské federace (RF) a Číny.

Materiál je připravován hnutím Čes-
kých elfů a tyto přehledy můžete zís-
kat také na www.cesti.elfove.cz.

Dezinformační obsah byl v on line 
prostoru šířen těmito kanály: 1) ře-
tězové e-maily, 2) weby, 3) sociální 
sítě. Tyto kanály byly Českými elfy 
monitorovány kvantitativně (za pou-
žití IT analýzy a umělé inteligence) 
a kvalitativně (sběr a analýza elfími 
pracovníky).

zdrojů nezávislých na A. Babišovi 
a známých jako dezinformační.

V médiích v červenci výrazně posí-
lily útoky na EU a posílila podpora 
Ruska. Web novarepublika.cz byl 
nejčastějším zdrojem dezinformací 
v mediích, Aeronet jako zdroj řetězo-
vých e-mailů (další zdroje viz kapito-
ly: Media nejčastěji šířící proruskou 
propagandu a Monitoring řetězových 
e-mailů).

V informační prostoru dále sílí pod-
pora Číny, na její propagaci pracuje 
projekt Sinoskop (viz kapitola Troll – 
Šampion měsíce).

V ČR působí řada skupin, které půso-
bí mezi svojí krajanskou komunitou 
a přenášejí politická témata svých 
mateřských zemí do informačního 
prostoru ČR. V prostředí řetězových 
e-mailů a sociálních sítí se řadu mě-
síců drží mezi prioritami téma pod-
pory italského politika M. Salviniho. 
(příklad viz Trollové – pěšáci české 

extremistické scény aktivní v dezin-
formační scéně).

Trendy v šíření

Zásadní změny v šíření dezinformací, 
ve srovnání s červnem, nejsou. Přes-
tože sílí podíl českých šiřičů dezin-
formací, své místo si drží i klasické 
proruské zdroje (Aeronet). Sílí trend, 
který ověříme v dalších měsících, že 
dezinformační nástroje, včetně řetě-
zových e-mailů, více využívají čes-
ké subjekty k podpoře vnitrostátních 
politických cílů českých subjektů 
(A. Babiš, Agrofert).

Zajímavé může být zmapování zahra-
ničních krajanských komunit v ČR 
a jejich prorůstání s českou extremis-
tickou a dezinformační scénou.

http://cesti-elfove.cz/
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S pomocí IT technologií s využitím 
umělé inteligence probíhá monitoring 
obsahu na českých on line zdrojích 
(zpravodajské weby, blogy), moni-
toring nezahrnuje diskusní příspěvky 
a sociální sítě. Narativy, kategorie 
propagandy a příklady článků jsou 
identifikovány IT systémem, články 
jsou pak namátkově ověřovány elfí-
mi pracovníky.

Souhrn

 » v červenci 2019 bylo zpracováno 
v našem monitorovacím IT 
systému 117 342 článků v česém 
jazyce

 » do alespoň jedné z 21 kategorií 
zaměřených na propagandu bylo 
zařazeno 352 článků

 » alespoň jeden ze 4 vybraných 
narativů (Proti EU, Proti NATO, 
Proti USA a Proruský) zazněl 
v 96 článcích

 

Monitoring tisku Příklady článků podle hlavních  
narativů

Proti EU narativ:
 » http://www.protiproud.cz/
politika/4520-dve-zpravy-obe-dobre-
eu-v-troskach-sefka-bundeswehru-
veli-bruselu-zeman-zahajil-koncovku-
ruska-stopa-v-kavarne-hymna-eu-
modry-hadr-a-ceska-ustava-maji-
tutez-podstatu-otevreny-stret-je-uz-
neodvratny.htm

Proti NATO narativ:
 » www.tydenikobcanskepravo.
cz/2019/08/hybridni-valka-eskaluje-
srdce-evropy.html

Proti USA narativ:
 » http://www.halonoviny.cz/articles/
view/51465843

Proruský narativ:
 » http://www.novarepublika.cz/2019/07/
bitka-v-moskve-pokus-o-majdan-
nebo-jen.html

Příklad přímého transferu  
dezinformací z Ruska do ČR:

 » http:/www.nwoo.org/2019/07/01/
prehled-zprav-rusvesna-
rusnext-29-30-6-2019/

↑ 
Ruská propaganda a dezinformace v českých on line mediích v červenci 2019 se 
zaměřením na šířené narativy po dnech.

↑ 
Ruská propaganda a dezinformace v českých on line mediích v červenci 2019 se 
zaměřením na šířené narativy celkově (počty článků, v nichž byl použit uvedený 
narativ, v jednom článku může být použito více narativů).

http://www.protiproud.cz/politika/4520-dve-zpravy-obe-dobre-eu-v-troskach-sefka-bundeswehru-veli-bruselu-zeman-zahajil-koncovku-ruska-stopa-v-kavarne-hymna-eu-modry-hadr-a-ceska-ustava-maji-tutez-podstatu-otevreny-stret-je-uz-neodvratny.htm
http://www.protiproud.cz/politika/4520-dve-zpravy-obe-dobre-eu-v-troskach-sefka-bundeswehru-veli-bruselu-zeman-zahajil-koncovku-ruska-stopa-v-kavarne-hymna-eu-modry-hadr-a-ceska-ustava-maji-tutez-podstatu-otevreny-stret-je-uz-neodvratny.htm
http://www.protiproud.cz/politika/4520-dve-zpravy-obe-dobre-eu-v-troskach-sefka-bundeswehru-veli-bruselu-zeman-zahajil-koncovku-ruska-stopa-v-kavarne-hymna-eu-modry-hadr-a-ceska-ustava-maji-tutez-podstatu-otevreny-stret-je-uz-neodvratny.htm
http://www.protiproud.cz/politika/4520-dve-zpravy-obe-dobre-eu-v-troskach-sefka-bundeswehru-veli-bruselu-zeman-zahajil-koncovku-ruska-stopa-v-kavarne-hymna-eu-modry-hadr-a-ceska-ustava-maji-tutez-podstatu-otevreny-stret-je-uz-neodvratny.htm
http://www.protiproud.cz/politika/4520-dve-zpravy-obe-dobre-eu-v-troskach-sefka-bundeswehru-veli-bruselu-zeman-zahajil-koncovku-ruska-stopa-v-kavarne-hymna-eu-modry-hadr-a-ceska-ustava-maji-tutez-podstatu-otevreny-stret-je-uz-neodvratny.htm
http://www.protiproud.cz/politika/4520-dve-zpravy-obe-dobre-eu-v-troskach-sefka-bundeswehru-veli-bruselu-zeman-zahajil-koncovku-ruska-stopa-v-kavarne-hymna-eu-modry-hadr-a-ceska-ustava-maji-tutez-podstatu-otevreny-stret-je-uz-neodvratny.htm
http://www.protiproud.cz/politika/4520-dve-zpravy-obe-dobre-eu-v-troskach-sefka-bundeswehru-veli-bruselu-zeman-zahajil-koncovku-ruska-stopa-v-kavarne-hymna-eu-modry-hadr-a-ceska-ustava-maji-tutez-podstatu-otevreny-stret-je-uz-neodvratny.htm
http://www.protiproud.cz/politika/4520-dve-zpravy-obe-dobre-eu-v-troskach-sefka-bundeswehru-veli-bruselu-zeman-zahajil-koncovku-ruska-stopa-v-kavarne-hymna-eu-modry-hadr-a-ceska-ustava-maji-tutez-podstatu-otevreny-stret-je-uz-neodvratny.htm
https://www.tydenikobcanskepravo.cz/2019/08/hybridni-valka-eskaluje-srdce-evropy.html
https://www.tydenikobcanskepravo.cz/2019/08/hybridni-valka-eskaluje-srdce-evropy.html
https://www.tydenikobcanskepravo.cz/2019/08/hybridni-valka-eskaluje-srdce-evropy.html
http://www.halonoviny.cz/articles/view/51465843
http://www.halonoviny.cz/articles/view/51465843
http://www.novarepublika.cz/2019/07/bitka-v-moskve-pokus-o-majdan-nebo-jen.html
http://www.novarepublika.cz/2019/07/bitka-v-moskve-pokus-o-majdan-nebo-jen.html
http://www.novarepublika.cz/2019/07/bitka-v-moskve-pokus-o-majdan-nebo-jen.html
http://www.nwoo.org/2019/07/01/prehled-zprav-rusvesna-rusnext-29-30-6-2019/
http://www.nwoo.org/2019/07/01/prehled-zprav-rusvesna-rusnext-29-30-6-2019/
http://www.nwoo.org/2019/07/01/prehled-zprav-rusvesna-rusnext-29-30-6-2019/
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Média nejčastěji šířící proruskou 
propagandu

Média šířící proruskou propagandu:

V červenci byl jednoznačným vítě-
zem v množství dezinformačního ob-
sahu web:

novarepublika.cz,

s odstupem a velmi vyrovnaně skon-
čily tyto zdroje:

vlasteneckenoviny.cz,
pravyprostor.cz,
protiproud.cz,
sputniknews.cz.

Kategorie propagandy

Úpadek EU a Evropy, Hrozící fa-
šismus, Kritika Německa, LGBT, 

Kritika liberalismu, Kritika Mer-
kel, kritika NATO, Podpora Putina, 
Oslava Ruska a podpora jeho vidě-
ní světa, Tendenční články (podpo-
ra ruského vidění světa) týkající se 
bezpečnosti, Proruské články tý-
kající se Sýrie, Turecka a Venezue-
ly, Články zaměřené proti Ukrajině, 
Články kritizující USA, Články hro-
zící válkou a další.

Narativy

Proti NATO: jde o tendenční obsah 
zaměřený proti NATO (zejména jako 
agresivního uskupení, jehož cílem je 
zničení Ruska).

Protievropský: podporuje protiev-
ropské nálady nemalé části české 
veřejnosti (ztráta suverenity ČR, dik-
tát Německa, vnucování přijetí mig-
rantů, nesmyslné výmysly bruselské 

Vzhledem k metodice sběru řetě-
zových e-mailů, které získáváme 
zejména od informátorů a od veřej-
nosti (sběrný e-mail: posli.retezak@
seznam.cz) je nutné uvést, že syste-
maticky nemapujeme celou síť řetě-
zových e-mailů, ani její převážnou 
část. Přes tato omezení se domnívá-
me, že pokrýváme všechna nebo dr-
tivou většinu témat komunikovaných 
tímto kanálem (protože témata ko-
munikovaná řetězovými e-maily sle-
dujeme i na dezinformačních webech 
z nichž jsou často přebírány texty ře-
tězových e-mailů nebo kde tyto texty 
končí). Nelze ale jednoznačně říci, 
zda správně odhadujeme poměrné 
zastoupení jednotlivých témat.

Monitoring řetězových e-mailů

Odpovědi zpracované elfími pracovní-
ky na vybrané e-maily lze nalézt na: ma-
nipulatori.cz/lexikon/hoax/. Jsou vys- 
taveny v sekci Hoaxy a řetězové mai-
ly, uvozeny v titulku „řetězový mail“.

Za červenec jsme zachytili 55 řetězo-
vých e-mailů. Za červen jsme zachyti-
li a zpracovali 114 řetězových e-mailů 
(v Přehledu za červen jsme jich uvedli 
zpracovaných pouze 82), témata od-
povídají tématům zaznamenaným 
v Přehledu za červen, v četnosti témat 
je vyšší podpora A. Babiše, líčení mi-
grantů jako hrozby a útoky proti EU.

V topologii monitorované sítě jsme 
nezaznamenali změnu. Podle grafu 

je vidět, že se skládá z jednotlivých 
soustav (mailingových skupin), kdy 
středem je aktivní rozesílač, který 
pravidelně obesílá vice méně pasivní 
příjemce. Dochází ale i k přeposílání 
mezi příjemci a aktivní rozesílači ko-
munikují mezi jednotlivými sousta-
vami.

Texty řetězových e-mailů jsou často 
přebírány z dezinformačních webů 
nebo jsou naopak na těchto webech 
následně publikovány.

V červenci velmi často šlo o tyto dez-
informační weby:

 » Jako zdroje dominovaly Aeronet 

byrokracie, dekadentní organizace 
soustředící se na práva gayů atp.)

Protiamerický: líčení našeho hlav-
ního spojence a garanta bezpečnosti 
coby imperialistické mocnosti nepřá-
telské nejen vůči Rusku, ale i vůči 
skutečným životním zájmům ČR.

Proruský: podporuje vidění světa 
současného ruského vedení (Rusko je 
obětí a nezbývá mu jako hrdé velmo-
ci nic než se bránit, Rusko jako po-
slední bašta ochrany konzervativních 
a křesťanských hodnot, jako protipól 
dekadence Západu atp.) a glorifikuje 
prezidenta Putina coby osvíceného 
silného vůdce.

mailto:posli.retezak@seznam.cz
mailto:posli.retezak@seznam.cz
https://manipulatori.cz/lexikon/hoax/
https://manipulatori.cz/lexikon/hoax/
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↑ 
Graf sítě řetězových e-mailů k 16. 8. 2019

hrozeno podobným „chaosem jako 
v Libyi a na Ukrajině“)

 » pokus „havlovských elit“ 
a „kavárny“ uchopit moc

 » snaha o prolomení Benešových 
dekretů sponzorovaná 
Německem a sudetskými Němci 
(Landsmanschaft)

 » podpora stejnopohlavních 
manželství a homosexuality

 » podpora migrantů a islámu
 » podpora ze strany římskokatolické 
církve (motivací mají být 

„restituce“)
 » podpora ze strany Z. Bakaly, 
G. Soroše a M. Kalouska

 » manipulované zpravodajství ČT, 
které podporuje demonstrace

 » odpor proti tomu, aby Rosatom 
získal zakázku na dostavbu 
Dukovan

 » obvinění, že demonstranti 
jsou placení a jejich počet je 
nadhodnocován

 » podpora M. Benešové (ta je 
líčena jako odborník) a A. Babiše 
(zachránce ekonomiky, národa, 
mecenáše).

 » Politická snaha podvrátit vliv  
V4 v EU 

2. Druhé nejčastější téma, které se 
prolíná i ostatními, je téma migra-
ce a migrantů líčených jako přímá 
a vážná hrozba (v 15 zachycených 
e-mailech).

(14 případů) a Parlamentní listy 
(9 případů).

 » Dále se často objevovaly tyto 
weby a blogy: Hoppner, Rukojmí, 
Svobodný svět, Pan Občan.

 » Dále se mezi zdroji řetězových 
e-mailů objevují tyti 
dezinformační weby zmíněné 
v kapitole Media nejčastěji šířící 
proruskou propagandu: Protiproud, 
Nová republika, Pravý prostor. 

Jako zdroj se opět objevila (2×) rus-
ká sociální síť VKontaktě, která byla 
začátkem roku jako zdroj textů řetě-
zových e-mailů v podstatě neznámá.

Texty řetězových e-mailů na podporu 
A. Babiše byly v několika případech 
publikovány na iDnes nebo Česká 
pozice (Lidové noviny), ale zde jde 
téměř jistě o domácí kampaň organi-
zovanou na jeho podporu. Texty na 
podporu A. Babiše byly otištěny i na 
serveru Aeronet, kde je již možné 
spekulovat o využití domácích sporů 
zvenčí.

Obsah řetězových e-mailů byl 
v červnu zaměřen na tato témata

V jednom textu je zpravidla komu-
nikováno více než jedno téma, zapo-
čteno je k příslušné skupině, pokud 
v textu dominuje.

1. Nejčastěji se opakuje téma de-
monstrací organizovaných sesku-
pením Milion chvilek (v 54 zachy-
cených e-mailech).

Téma demonstrací je asociováno s tě-
mito tématy:

 » nerespektování voleb a pokus 
o puč (zmiňován „majdan“, dále 
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Toto téma je asociováno s těmito té-
maty:

 » Německo se mění v islámský stát
 » Benešovy dekrety
 » Zločiny páchané migranty 
v Německu

 » Sociální podpora migrantům
 » Neziskové organizace a lidé 
pomáhající v cizině a ne v ČR 
mají pomáhat v ČR

 » Muslimové se v ČR učí střílet 
a chystají povstání

 » J. Drahoš je členem Muslimského 
bratrstva a to platilo jeho 
kandidaturu 

K tématu lze přičíst i 3 e-maily s čistě 
rasistickým obsahem, které popisují 
zločiny páchané černochy v Evropě 
a Africe a s hrozbou „přečíslení bílé 
rasy“.

3. Podpora A. Babiše je tématem 
11 zachycených e-mailů. Je zpochy-
bňována kauza Čapí hnízdo, A. Babiš 
je líčen jako mecenáš a zachránce 
ekonomiky o ochránce ČR před Ně-
meckem a migranty.

4. Obsah zaměřený proti EU byl za-
chycen v 5 e-mailech, ale tento obsah 
se objevuje i v tématu demonstrací 

a Milionu chvilek.

5. Obsah kritizující aktivity zamě-
řené na ochranu klimatu se objevu-
jí ve 4 e-mailech

 » USA manipulují s klimatem 
(s pomocí laseru a chemtrails)

 » Kritika středoškolských stávek 

6. Přímá podpora Ruska se objevu-
je ve 2 zachycených e-mailech

 »„Rusko má na Česko nárok 
a M. Zeman to ví“

 » Chvála V. Putina (zachránce 
ekonomiky, likvidátor neziskovek) 

7. Objevují se útoky na Českou 
televizi (ve 2 e-mailech, ale také 
v souvislosti s tématem Milionu 
chvilek), útoky na Romy (2 e-maily), 
zmínky o „cenzuře dějepisu ze strany 
BIS“.

Cíle útoků řetězových e-mailů

Napadané instituce, státy:

 » USA, Francie, NATO, EU
 » Římskokatolická církev
 » Landsmannschaft
 » Česká televize

 » TOP09, ODS, Piráti
 » Milion chvilek 

Napadané osoby:

 » V. Havel, V. Láska, J. Rychetský, 
P. Telička, J. Hamáček, 
M. Kalousek, J. Drahoš, 
K. Schwarzenberg, P. Fiala, 
I. Bartoš, D. Feri, P. Pithart, 
B. Sobotka

 » A. Merkel, J. C. Juncker
 » K. Walderode,
 » G. Soros, Z. Bakala
 » P. Uhl, J. Štětina, M. Kocáb, 
J. Ruml, I. Pilip, T. Czernin, J. Fajt, 
D. Hermann

 » M. Minář, A. Geislerová, R. Banga
 » N. Fridrichová 

Podporované osoby:

V. Putin, J. Bolsonairo, V. Orbán, 
A. N. Budaev (ruský konzul v ČR)

M. Zeman, A. Babiš, J. Foldyna

Podporované státy a instituce:

 » Rusko
 » Nadace Agrofert

Sociální sítě

Na sociálních sítích, v ČR se jedná 
především o Facebook, působí řada 
organizovaných skupin a jednotliv-
ců, kteří šíří dezinformační obsah 
a propagandu cílenou na členství ČR 
v západních strukturách (EU, NATO). 
Dále tyto subjekty podporují politiku 
Ruska a organizují informační útoky 

na vybrané instituce a jednotlivce 
v kyberprostoru. Zpravidla agresivně 
využívají citlivých bodů (obavy z mi-
grace a islámu, obavy z politického 
vývoje) a organizují akce jak v ky-
berprostoru tak v off line prostoru 
(lobbying, pochody, shromáždění). 
Seznam a schéma nejvýznamnějších 

skupin viz Pravidelný přehled české 
dezinformační scény za březen 2019, 
podrobnější informace o dalších dez-
informačních proruských skupinách 
viz Pravidelný přehled české dezin-
formační scény za duben 2019.
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Trollové – vybrané skupiny a osoby pro tento měsíc

Troll – Šampion měsíce

Sinoskop – nová hlásná trouba čín-
ské ambasády?

Sinoskop 
www.facebook.com/sinoskop/ 
www.sinoskop.cz

Sinoskop – Institut pro současnou 
Čínu, z.s. je projekt věnovaný sou-
časné Číně, založený v červnu 2019 
překladatelem Vítem Vojtou, dále pe-
dagogem Martinem Kváčou a Petrem 
Žákem. Sám se ve článku z 10. 6. 
prezentuje jako publicistický pro-
jekt, který si klade za cíl prezentovat 

komplexní informace o Číně. V tom 
samém článku je zároveň formulová-
no implicitní se vymezení vůči světu 

„ryze negativistických a často i z ve-
řejných prostředků podporovaných 
projektů, oblečených do vědeckých 
plášťů“. Pravděpodobně je tím míněn 
etablovaný projekt Ústavu Dálného 
východu FF UK Sinopsis. Sinoskop 
deklaruje, že chce opustit „bulvární 
a negativní mediální přístup“ a kon-
centrovat se na „celý kontext problé-
mů s potenciálem jejich řešení“.

Pokud porovnáme oficiální pozice 
Čínské lidové republiky a pozice 
Sinoskopu, tak zjistíme, že je často 

těžko rozlišit od sebe. Nejlépe je to 
vidět na příkladu vyjádření k situ-
aci protestujících v Hongkongu či 
problematice smlouvy mezi Prahou 
a Pekingem.

Hlavním sdělením Sinoskopu je 
snaha o rozmělnění jakéhokoliv vní-
mání komunistické Číny založeného 
na hodnotovém ukotvení. Čína je 
prezentována jako nám velmi vzdále-
ná, specifická a odlišná země, kterou 
je třeba pochopit a respektovat jako 
výjimečnou, což je obvyklá dezinfor-
mační taktika čínského komunistic-
kého režimu, který se snaží rozmlžit 
svou totalitní povahu. V nadsázce 

Oficiální pozice komunistické Číny Sinoskop

Dění v Hongkongu Nepřijatelné násilí ze strany protestujících 1

Protestující jsou podporováni ze zahraničí

Jedná se o vnitřní záležitost Číny 

Rozsáhlé pouliční nepokoje 2

Narušení veřejného pořádku  
a páchání trestných činů

Pochopení pro jednání pořádkové policie

Praha – Peking Opakované poškozování klíčových zájmů 
Číny

Narušení dobré atmosféry vzájemných vztahů 3

Varování před využíváním otázky národní 
suverenity Číny za vlastní politický nástroj 
k dosažení vlastních krátkodobých cílů 4 
 

Zápasy do uzavřených smluv  
nejsou diplomatické řešení

Jednání magistrátu je kontraproduktivní 5

Pražský primátor jedná diplomaticky necitlivě 6

1 http://www.chinaembassy.cz/cze/xwdt/t1689624.htm; http://www.chinaembassy.cz/cze/xwdt/t1688072.htm (cit. 19.8.2019)
2 http://www.sinoskop.cz/analyzy-komentare/co-je-za-bitkami-v-hongkongu (cit. 20.8.2019)
3 http://www.chinaembassy.cz/cze/xwdt/t1683791.htm (cit. 19.8.2019)
4 http://www.chinaembassy.cz/cze/xwdt/t1687878.htm (cit. 19.8.2019)
5 http://www.sinoskop.cz/cina-cr/cinsky-zajem-o-prazskou-politiku-je-varovnym-signalem-pro-budouci-vztahy (cit. 19.8.2019)
6 http://www.sinoskop.cz/cina-cr/spor-prahy-a-pekingu-pripomina-dobu-studene-valky (cit. 19.8.2019)

http://www.sinoskop.cz/analyzy-komentare/dlouhodoba-perspektiva-ekonomickych-vztahu-mezi-zapadem-a-cinou
https://www.facebook.com/sinoskop/
http://www.sinoskop.cz/
http://www.sinoskop.cz/analyzy-komentare/o-cine-zacal-referovat-novy-publicisticky-projekt-sinoskopcz
https://sinopsis.cz/
http://www.chinaembassy.cz/cze/xwdt/t1689624.htm
http://www.chinaembassy.cz/cze/xwdt/t1688072.htm
http://www.sinoskop.cz/analyzy-komentare/co-je-za-bitkami-v-hongkongu
http://www.chinaembassy.cz/cze/xwdt/t1683791.htm
http://www.chinaembassy.cz/cze/xwdt/t1687878.htm
http://www.sinoskop.cz/cina-cr/cinsky-zajem-o-prazskou-politiku-je-varovnym-signalem-pro-budouci-vztahy
http://www.sinoskop.cz/cina-cr/spor-prahy-a-pekingu-pripomina-dobu-studene-valky
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se můžeme ptát, zdali Sinoskop ne-
slouží jako neformální komunikační 
kanál čínské ambasády do českého 
veřejného prostoru a jak je jen možné, 
že se tento web pravidelně shoduje 
s pozicí Číny.

Projekt dále propaguje technolo-
gické úspěchy Číny a líčí Čínu jako 
moderní velmoc, což je velmi častá 
náplň například řetězových e-mai-
lů, příklady:

Země nemá pouze jedno Silicon Valley:

www.facebook.com/sinoskop/video-
s/409353513019267/?t=4

Největší letiště světa v čínském 
Pekingu se pro cestující otevře už 
v září. Na stavbě, která začala v roce 
2013, se podílelo 40 000 dělníků 
a celkové náklady jsou přibližně 
12 miliard dolarů, tedy asi 273,5 mi-
liardy korun. V ostrém provozu má 
každoročně obsloužit až 100 milio-
nů cestujících, čímž překoná i letiště 
v Atlantě.

www.facebook.com/sinoskop/video-
s/402702227019698/?t=7

Projekt zveřejnil i dokument o pře-
výchově příslušníků ujgurské men-
šiny:

www.facebook.com/sinoskop/vi-
deos/918674808511639/

K dokumentu natočenému BBC po-
dal komentář i jeho autor, ten ale není 
umístěn na FCB Sinoskopu:

www.bbc.com/news/blogs-china-
-blog-48700786

K problematice se vyjádřil i jeden ze 
zakladatelů projektu Sinoskop, Vít 
Vojta:

Otázka Aktuálně: Když jsme u vzta-
hu Číny k člověku jako občanovi, le-
tos v lednu byl v Česku, mimo jiné 
i na debatách v Senátu, Omir Beka-
li, původem z Ujgurské autonomní 
oblasti Sin-ťiang. Mluvil tu o své 
zkušenosti z čínského koncentrační-
ho tábora, kde byl sedm měsíců věz-
něn. V jiném táboře zemřel jeho otec. 
Otřásají vámi taková svědectví, pří-
padně mění nějak váš vztah k Číně? 
A je podle vás existence čínských 
koncentračních táborů téma, které 
by měli tuzemští politici při rozhovo-
rech s těmi čínskými otevírat?

V. Vojta: Svědectví o lidském utrpení 
otřesou každým z nás. V rámci čin-
nosti Institutu plánuji také analýzu 
situace v Ujgurské autonomní oblasti. 
Ani hrozba islámského terorismu či 
separatismu v těsném sousedství is-
lámských fundamentalistů by nemě-
la být řešena detenčními zařízeními 
a preventivním zadržováním. Jeví se 
to jako islamofobie dotažená ad ab-
surdum. Detenční zařízení na vlast-
ním území jsou pochopitelně vnitř-
ní věcí každé země, ať už mluvíme 
o Ujgursku, nebo Guantánamu, takže 
je nutné znát přesná data, tamní pro-
blém a koncepci jeho řešení. Pak lze 
teprve začít efektivní dialog diplo-
matickými prostředky na existujících 
platformách.

zpravy.aktualne.cz/domaci/cinu-ne-
muzeme-vybojkotovat-rika-zema-
nuv-tlumocnik-vit-vojta/r~2f3d72c-
6788d11e993a6ac1f6b220ee8/

Projekt se vyjádřil i k současným 
protestům v Hongkongu:

„Demonstrace, jako veřejný projev ná-
zorů a požadavků velké části obyvatel 
Hongkongu, tu už dávno přerostly do 
rozsáhlých pouličních nepokojů. Vý-
znamně se při nich narušuje veřejný 
pořádek a dochází k řadě přestupků 
a trestných činů. Na záběrech kamer 
můžeme vidět vrhání předmětů, po-
škozování budov, připravené praky, 
zápalné lahve a zakládání ohňů. Po-
řádková policie nasazuje slzný plyn 
a střelbu gumovými projektily, zblíz-
ka pak obušky.

Těžkou práci pořádkové policie je 
nutné respektovat a chápat. Jak vy-
plývá z jejího názvu, musí udržet ve-
řejný pořádek a normální chod věcí.“

www.sinoskop.cz/analyzy-komen-
tare/co-je-za-bitkami-v-hongkon- 
gu?fbclid=IwAR0D0z7Ua3MR_
hFE7yC1gkT6TPBwcoPcVN2-H-
3-lavEtTeuySPbCNkTZcqA

Není veřejně známo, z kterých kon-
krétních zdrojů je tento projekt fi-
nancován. Sinoskop – Institut pro 
současnou Čínu, z.s. byl založen 
v květnu 2019 a první vložení lis-
tin s účetní závěrkou lze očekávat 
v příštím roce.

https://www.facebook.com/sinoskop/videos/409353513019267/?t=4
https://www.facebook.com/sinoskop/videos/409353513019267/?t=4
https://www.facebook.com/sinoskop/videos/402702227019698/?t=7
https://www.facebook.com/sinoskop/videos/402702227019698/?t=7
https://www.facebook.com/sinoskop/videos/918674808511639/
https://www.facebook.com/sinoskop/videos/918674808511639/
https://www.bbc.com/news/blogs-china-blog-48700786
https://www.bbc.com/news/blogs-china-blog-48700786
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/cinu-nemuzeme-vybojkotovat-rika-zemanuv-tlumocnik-vit-vojta/r~2f3d72c6788d11e993a6ac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/cinu-nemuzeme-vybojkotovat-rika-zemanuv-tlumocnik-vit-vojta/r~2f3d72c6788d11e993a6ac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/cinu-nemuzeme-vybojkotovat-rika-zemanuv-tlumocnik-vit-vojta/r~2f3d72c6788d11e993a6ac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/cinu-nemuzeme-vybojkotovat-rika-zemanuv-tlumocnik-vit-vojta/r~2f3d72c6788d11e993a6ac1f6b220ee8/
http://www.sinoskop.cz/analyzy-komentare/co-je-za-bitkami-v-hongkongu?fbclid=IwAR0D0z7Ua3MR_hFE7yC1gkT6TPBwcoPcVN2-H3-lavEtTeuySPbCNkTZcqA
http://www.sinoskop.cz/analyzy-komentare/co-je-za-bitkami-v-hongkongu?fbclid=IwAR0D0z7Ua3MR_hFE7yC1gkT6TPBwcoPcVN2-H3-lavEtTeuySPbCNkTZcqA
http://www.sinoskop.cz/analyzy-komentare/co-je-za-bitkami-v-hongkongu?fbclid=IwAR0D0z7Ua3MR_hFE7yC1gkT6TPBwcoPcVN2-H3-lavEtTeuySPbCNkTZcqA
http://www.sinoskop.cz/analyzy-komentare/co-je-za-bitkami-v-hongkongu?fbclid=IwAR0D0z7Ua3MR_hFE7yC1gkT6TPBwcoPcVN2-H3-lavEtTeuySPbCNkTZcqA
http://www.sinoskop.cz/analyzy-komentare/co-je-za-bitkami-v-hongkongu?fbclid=IwAR0D0z7Ua3MR_hFE7yC1gkT6TPBwcoPcVN2-H3-lavEtTeuySPbCNkTZcqA
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Trollové – pěšáci české 
extremistické scény aktivní 
v dezinformační scéně

Kdo:

Monika Pilloni, dle svých slov se 
zajímá o aktuální politické dění v Ev-
ropě. Na Facebooku aktivně podpo-
ruje italského politika Matteo Salvini. 
Blogerka portálu iDnes a přispěvatel-
ka různých médií české alternativní 
scény, aktivní členka Ligy Mattea 
Salviniho (dříve Liga Severu) a ko-
ordinátorka Ligy pro komunikaci 
s italskými občany žijícími v České 
republice a na Slovensku.

Kde:

 » www.facebook.com/monika.pilloni/
 » pilloni.blog.idnes.cz/
 » www.audiolibrix.com/cs/Podcast/
Episode/87246/na-prahu-zmien-13-
2019-01-14-monika-pilloni

 » www.novaburzoazie.com/437227430
 » monikapilloni.wordpress.com/ 

Co:

Narativy především proti-migrační, 
a také proti-evropské.

Píše především negativní články 

o „ilegálních imigrantech“, „faleš-
ných uprchlících“, „muslimských 
polygamistech“ v Itálii. Zdůrazňuje, 
jak imigranti ničí (nejen) Itálii, za-
městnanost, jak jsou upřednostňová-
ní před jinými občany. Její články se 
také zabývají násilnými činy migran-
tů, v těchto článcích je pak generali-
zování, migranti jsou vykreslování 
jako agresoři a působí jako nebezpečí 
pro občany daných států.

Na idnes.cz měla svůj blog (pilloni.
blog.idnes.cz/), celkem publikovala 
157 článků v období od 4. 5. 2016 do 
13. 10. 2018.

První příspěvek na blogu zveřejněn 
4. 5. 2016 se týkal migrantů směřu-
jících do EU. V příspěvku stručně 
popisuje, jak by mělo fungovat při-
jímání migrantů, ovšem explicitně 
udává výši pokuty (do 250 tis. EUR). 
Svůj příspěvek uzavírá následují-
cím: „Čím dříve se dostaneme pryč 
z této evropy, tím lépe! Tato evropa 
nerespektuje suverenitu jednotlivých 
států.“
pilloni.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=507902

Téměř každý článek v sobě skrývá 
dezinformace ohledně tematiky mi-
grantů.

Článek z 23. 8. 2016: Chtějí vů-
bec muslimové mír v Evropě? Zde 

adoruje Jiřího Kobzu (SPD) jako po-
litika, který má reálný přehled o rizi-
ku migrace a islamizaci v ČR. Článek 
končí myšlenkou: „Doufám tedy, že 
jsem svým čtenářům podala vyčerpá-
vající odpověd na otázky tykající se 
témat v úvodu a že nenechají tu dnešní 
nebezpečnou situaci dojít až do tako-
vých extrémů jako je to dnes v Itálii, 
kde státní moc už není schopná zajistit 
bezpečí svým vlastním lidem…“
pilloni.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=546015

17. 7. 2017 – článek o imigrantech 
a rizika, že jsou HIV pozitivní – ší-
ření paniky.

28. 01. 2018: Narativ proti EU – kvů-
li EU musíme přijímat uprchlíky. 
EVROPSKÝ parlament schválil dne 
16. ledna Usnesení „ o ženách, rov-
nosti žen a mužů a spravedlnosti 
v oblasti klimatu“, ano čtete dobře: 
KLIMATICKÉ SPRAVEDLNOSTI!!!
S odsouhlasením tohoto dokumen-
tu, se vyzývá Komise a Evropské 
státy, aby se, podíleli na Globálním 
paktu pro bezpečnou, spořádanou 
a pravidelnou migraci“, aby se moh-
la „ochránit klimatická spravedlnost 
uznáním změny klimatu jako migrač-
ní motor.“ Díky tomuto dokumentu 
a všem ostatním, které již byly v mi-
nulostí schváleny, se nám zde vytváří 
nová figura, kterou, dle toho jak bylo 
hlasováno, budou muset členské státy 
EU chránit a přijímat tím, že se ote-
vřou dokořán EVROPSKÉ hranice 
každému, kdo bude tvrdit, že byl nu-
cen utéct z vlastní Země kvůli nepříz-
nivému klimatu.
pilloni.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=646188

Pilloni také hodně píše o násilí (vraž-
dy, znásilňování, jiné útoky), které je 
způsobováno migranty.

https://www.facebook.com/monika.pilloni
https://pilloni.blog.idnes.cz
http://www.audiolibrix.com/cs/Podcast/Episode/87246/na-prahu-zmien-13-2019-01-14-monika-pilloni
http://www.audiolibrix.com/cs/Podcast/Episode/87246/na-prahu-zmien-13-2019-01-14-monika-pilloni
http://www.audiolibrix.com/cs/Podcast/Episode/87246/na-prahu-zmien-13-2019-01-14-monika-pilloni
http://www.novaburzoazie.com/437227430
https://monikapilloni.wordpress.com
idnes.cz
https://pilloni.blog.idnes.cz
https://pilloni.blog.idnes.cz
https://pilloni.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=507902.
https://pilloni.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=546015
https://pilloni.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=646188
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14. 1. 2019 hovořila v podcastu Slo-
bodný Vysielač.

Čas podcastu 15:44 – popisuje, jak se 
v roce 2013 začala zajímat o to, proč 
lidé na severu Itálie ztrácejí práci 
a spojovala to s migrací. Proto se za-
čala také zajímat o Ligu Severu – za-
stávali se italských občanů – politika 
ve prospěch italského občana.
www.audiolibrix.com/cs/Podcast/Epi-
sode/87246/na-prahu-zmien-13-2019-
01-14-monika-pilloni

Poslední článek z 12. 10. 2018 pod 
názvem „Protest proti italské vládě, 
ulejváci jásali a dělali bordel… pod-
pora nelegálům“ uvádí, že studenti, 
neziskové organizace a antifa byli 

„naočkováni“, aby se účastnili de-
monstrací proti italské vládě.
pilloni.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=683016

Monika Pilloni informuje o tom, že 
M. Salvini bude proti přijmutí lodě 
Open Arms. V jejím článků jsou 
mimo jiné vtipy o imigrantech, které 
podporují lživé protiimigrační a pro-
tievropské narativy.
monikapilloni.wordpress.com/2019/ 
08/14/open-arms-krajsky-spravni-soud-

-zradil-vyhlasku-security-bis-a-povoluje-
-neziskovce-pristani/

Facebook

V červenci a srpnu publikuje příspěv-
ky okolo Open Arms a protiimigrač-
ní narrativy. Šíření paniky z nákaz, 
z toho, že imigranti okupují státy. 
Podpora politiky M. Salviniho, který 
je striktně proti vyloďování migrantů.

9. 8. 2019 – Merkelová stojí za faleš-
ným obviněním M. Salviniho z braní 
ruských peněz.

Šíření Kobzových fb příspěvků 
ohledně negativních vlivů migrace, 
příspěvků o tom, jak je třeba imigraci 
zastavit.

4. 8. 2019 – Pilloni sdílí příspěvek, že 
aktivistka Greta byla vytvořená „na 
zakázku“

20. 8. 2019 – příspěvek Moniky Pillo-
ni: „Nekonečná odysea neziskovky 
Open arms… situace je v nehybném 
bodě… a zatím se přibližuje Ocean 
Viking s 356 migranty na palubě… 
dnes budou jednání v Senátu a tak se 
postupně v těchto dnech dozvíme jak 
to v italské politice dopadne…“

Pod příspěvkem se objevuje koment 
od Aleny Svobodové (fb friend s Mo-
nika Pilloni, podporovatelka SPD): 

„Monika Pilloni a stačilo tak málo. 
A hned by byl problém vyřešen 
(+ emotikony žraloků)“

Kdy:

FB založen 2009. 
Idnes blog od 4. 5. 2016 do 13. 10. 2018.

Proč:

Podpora SPD, Salviniho Ligy v šíření 
lživých zpráv o migraci a evropské po-
litice v českém informačním prostředí.

Jak:

Blog, sociální sítě, články v médiích 
(CZ, IT), rozhovory (podcast)

http://www.audiolibrix.com/cs/Podcast/Episode/87246/na-prahu-zmien-13-2019-01-14-monika-pilloni
http://www.audiolibrix.com/cs/Podcast/Episode/87246/na-prahu-zmien-13-2019-01-14-monika-pilloni
http://www.audiolibrix.com/cs/Podcast/Episode/87246/na-prahu-zmien-13-2019-01-14-monika-pilloni
https://pilloni.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=683016
http://monikapilloni.wordpress.com/2019/08/14/open-arms-krajsky-spravni-soud-zradil-vyhlasku-security-bis-a-povoluje-neziskovce-pristani/
http://monikapilloni.wordpress.com/2019/08/14/open-arms-krajsky-spravni-soud-zradil-vyhlasku-security-bis-a-povoluje-neziskovce-pristani/
http://monikapilloni.wordpress.com/2019/08/14/open-arms-krajsky-spravni-soud-zradil-vyhlasku-security-bis-a-povoluje-neziskovce-pristani/
http://monikapilloni.wordpress.com/2019/08/14/open-arms-krajsky-spravni-soud-zradil-vyhlasku-security-bis-a-povoluje-neziskovce-pristani/
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Řetězový e-mail ID1389,  
zachyceno 7. 7. 2019

V Dánsku se hroutí právní stát díky 
tomu, že „nízkofrekvenční džihád 
a gangy migrantů přebírají ulice. 
Dánská vláda by neměla být překva-
pena. Ale zdá se, že je. Tisíce inci-
dentů zahrnující uvolněné šrouby kol 
na vozidlech, velké kameny, traverzy 
nebo barely s olejem házené z dálnič-
ních přejezdů, a tenké ocelové dráty 
napínané na cyklistických cestách, 
které mají stínat hlavy nic netušícím 
cyklistům, rozšiřují mezi Dány ros-
toucí pocit hrůzy. Ve většině případů 
se ukázalo, že pachatelé pocházejí ze 
zemí MENAP – Střední východ až po 
Pakistán a severní Afriku.Tak ti urči-
tě prchají před válkou!!!

V posledním vývoji toho, co bylo 
charakterizováno jako „masivní níz-
kofrekvenční džihád, gangy migrantů 
a uprchlíků arabského či severoafric-
kého původu – nyní náhodně střílí 
nic netušící lidi v hlavním městě Ko-
dani, – čímž ohrožují život místních 

Slovensko – elfové

infosecurity.sk/domace/livia-a-elfovia/

Slovenskí elfovia podľa vlastných 
slov dopomohli k odstráneniu virá-
lneho propagandistického videa kot-
lebovského KulturBlogu. Slovenskí 
elfovia a individuálni užívatelia na-
hlasovali video administrátorom ob-
sahu dovtedy, kým títo nevyhodnotili, 

Zprávy ze zahraničí

že sa naozaj jedná o šírenie nená-
vistných prejavov, ktoré je v rozpo-
re s pravidlami sociálnej siete. Video 
z Facebooku preto vymazali. V po-
divnej situácii, kedy čelíme cudzím 
nebojovým informačným operáciám, 
či bezohľadným politickým prospe-
chárom, ktorí si osvojili jej metódy, 
náš štát nevie alebo nechce reagovať. 
Problém preto ostáva na pleciach ob-
čianskej spoločnosti, ktorá víta každú 

pomoc. Aj keď prichádza zo Stredo-
zeme.

Správa od Elfov. Počty slovenských 
Elfov môže posilniť ktokoľvek, kto sa 
chce zapojiť do zlepšovania našej in-
fosféry. Nie je nič ľahšie ako im napí-
sať na Rivendell-sk@protonmail.com 
a spýtať sa, či nepotrebujú pomoc.

Ukázka řetězového e-mailu

obyvatel i návštěvníků tohoto oblíbe-
ného turistického města. Tři lidé byli 
již zastřeleni a mnoho dalších pora-
něno díky divokému úsilí migrantů 
dosáhnout ovládnutí prostoru. Vzhle-
dem k tomu, že útoky jsou zaměřeny 
zejména na mladé muže – ve snaze 
minimalizovat počet budoucích obě-
tí – dánská policie nyní varuje všechny 
muže ve věku 17 až 25 let, aby se vy-
hnuli veřejným prostorům v Kodani.

Preben Bang Henriksen, mluvčí 
dánské většinové vládní strany Li-
beral Venstre je zděšen tak rychlým 
poklesem bezpečnosti na veřejných 
prostranstvích ve dříve bezpečném 
a klidném království: Neměli jsme 
taková varování od policie od druhé 
světové války. Je to naprosto nepři-
jatelné,“ prohlásil Preben Bang Hen-
riksen. Mluvčí opozičních sociálních 
demokratů Trine Bramsen v této věci 
souhlasí s liberální vládou a označi-
la současnou bezpečnostní situaci za 

„katastrofální“!

Po celá desetiletí kritici islámu 

a muslimské imigrace varovali před 
nezodpovědnými liberálními politi-
ky, kteří prosazují přijímání migran-
tů, zejména uprchlíků z islámských 
zemí. Dánští politici by proto neměli 
být překvapeni vznikem tohoto zá-
keřného násilí. Ale předstírají že jsou. 
Ve snaze omezit zhoršení bezpeč-
nostní situace a stavu právního státu, 
dánský parlament souhlasil s tím, že 
bude na domácím území nasazena ar-
máda. Toto nasazení bude dále ome-
zovat schopnosti Dánska plnit své 
závazky vůči NATO. A to navzdory 
tomu, že vláda slíbila americkému 
prezidentovi Donaldu Trumpovi, že 
zvýší výdaje Dánska na podporu vo-
jenské aliance.

A naše média v popředí s ČT tuto 
„maličkost“ jako obvykle zamlčují.

Komentář:

Text je (kromě poslední věty) skoro 
doslovným překladem anglicky psa-
ného (a nikým nepodepsaného) člán-
ku, publikovaného na 10News.one 

https://infosecurity.sk/domace/livia-a-elfovia/
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16. 9. 2017 – zde:
www.10news.one/danish-government-

-on-escalating-malicious-migrant-crime-
worst-situation-since-2nd-world-war/

Tento web je plný anonymních a ob-
dobně manipulativních, protiislám-
sky a protievropsky laděných článků, 
zaměřených na oblast Skandinávie. 
Nenajdeme zde žádný odkaz na vy-
davatele, a tak vodítkem k původu 
článku (a zřejmě i celého webu) může 
být snad jen v článku uveřejněná fo-
tografie, na které jsou vidět siluety 
postav na pozadí jakéhosi požáru. 
Jak lze očekávat, stejná fotografie je 
součástí řady (nejméně 12) jiných 
článků. Co je však zajímavé – téměř 
všechny tyto články jsou v azbuce 
a některé mají (pro změnu) antiukra-
jinskou tématiku (např. na stránkách 
antimaydan.info, life.ru nebo upmo-
nitor.ru). Našince proto hned napadá, 
zda v tom všem nemá prsty nějaká ta 
ruská trollí farma…

Je totiž zcela zřejmé, že se tu jedná 
o dezinformační kampaň, zahájenou 
bezprostředně po událostech v Dán-
sku, o kterých informovala např. Čes-
ká televize – zde:
ct24.ceskatelevize.cz/svet/2207611-v-ko-
dani-zuri-valka-gangu-ceska-diplomacie-

-nabada-k-opatrnosti

Ve skutečnosti nešlo o migranty, ale 
jednalo se o souboj znepřátelených 
gangů obchodujících s drogami (ha-
šišem).

Autor českého překladu je neznámý. 
Text v češtině byl publikován na 
stránkách „Politické fórum“ pod ná-
zvem dne 2. 11. 2017 – zde:
www.diskutnici.cz/forum/3846-politicke- 

-forum/last/4136/

Autorkou příspěvku je hlavní správce 
tohoto fóra, uváděná pod pseudony-
mem Pralinka007007. Její příspěvky 
ve fóru jsou často v podobném duchu, 

jako je celkové vyznění článku.

Hned další den, 3. 11. 2017 byl text 
publikován v rovněž antievropsky 
a protimigračně laděném Sloven-
ském slovu – zde:
slovenskeslovo.sk/zo-zahranicia/
1267-valka-v-dansku-o-tom-ct-a-nase-
-media-mlci

Ani zde nenajdeme jméno autora.

Přímo v komentářích pod „originál-
ním“ článkem na 10News.one se dis-
kuse aktivně účastnil Vladimír Bláha. 
O jeho protievropských a protimi-
gračních názorech se můžeme pře-
svědčit na jeho FB:
www.facebook.com/vladimir.blaha.923

Tito a jim podobní lidé obvykle se-
hrávají roli pověstných „užitečných 
idiotů“, kteří šíří dál dezinformace 
ruských trollů.

http://www.10news.one/danish-government-on-escalating-malicious-migrant-crime-worst-situation-since-2nd-world-war/
http://www.10news.one/danish-government-on-escalating-malicious-migrant-crime-worst-situation-since-2nd-world-war/
http://www.10news.one/danish-government-on-escalating-malicious-migrant-crime-worst-situation-since-2nd-world-war/
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2207611-v-kodani-zuri-valka-gangu-ceska-diplomacie-nabada-k-opatrnosti
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2207611-v-kodani-zuri-valka-gangu-ceska-diplomacie-nabada-k-opatrnosti
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2207611-v-kodani-zuri-valka-gangu-ceska-diplomacie-nabada-k-opatrnosti
http://www.diskutnici.cz/forum/3846-politicke-forum/last/4136/
http://www.diskutnici.cz/forum/3846-politicke-forum/last/4136/
https://slovenskeslovo.sk/zo-zahranicia/1267-valka-v-dansku-o-tom-ct-a-nase-media-mlci
https://slovenskeslovo.sk/zo-zahranicia/1267-valka-v-dansku-o-tom-ct-a-nase-media-mlci
https://slovenskeslovo.sk/zo-zahranicia/1267-valka-v-dansku-o-tom-ct-a-nase-media-mlci
https://www.facebook.com/vladimir.blaha.923

