Pravidelný přehled
české dezinformační scény

listopad 2019

Shrnutí obsahu
Cílem tohoto informačního měsíčníku je pravidelně popisovat dezinformační aktivity a informační vlivové operace
v českém informačním prostoru, zejména ty které mají za
úkol podporovat zájmy Ruské federace (RF), ale i Číny
(ČLR). Zpracovatelé se snaží odfiltrovat aktivity, které
vypadají obdobně, ale jejichž cílem je podpora čistě vnitrostátních politických nebo ekonomických zájmů (A. Babiš, P. Tykač atd.). Je to možné do určité míry, protože
všechny vlivové operace využívají obdobné „citlivé body“
v české společnosti (uprchlíci, xenofobie, rasismus, antisemitismus, sudetští Němci, obavy z globalizace, nedůvěra k elitám a EU, domnělá mediální manipulace ze strany
elit, konspirační plány aj.). Pokud se prolíná podpora ekonomických zájmů se zájmy zahraničních státních aktérů
(např. Sinoskop, P. Kelner a Čína) jsou tyto zmíněny.
Pokud jsou aktivity v informačním prostoru provázány
s aktivitami ve fyzickém prostoru, jsou zmíněny i tyto.
Materiál je připravován hnutím Českých elfů a tyto přehledy můžete získat také na http://www.cesti-elfove.cz.
Během ledna začneme připravovat stručné týdenní souhrny popisující vybrané dezinformační kanály, tak jak nám
je identifikuje IT analýza a naši pracovníci a to zhruba
v rozsahu odpovídajícímu příloze měsíčního přehledu,
který bude zachován.
Dezinformační obsah byl v on-line prostoru šířen těmito kanály: 1) řetězové e-maily, 2) weby, 3) sociální sítě.
U webů sledujeme přehledovou formou, s pomocí sémantické analýzy, všechen česky psaný obsah internetových
medií a podrobněji monitorujeme weby, které patří k nejčastějším šiřitelům dezinformačního obsahu a informačních vlivových aktivit. U sociálních sítí prezentujeme
podrobněji dezinformační a vlivový obsah na Facebooku,
přestože aktivní sítě, které jsou předmětem našeho monitoringu jsou ještě další (Twitter, Vkontaktě, Quora). Jejich
podrobnější monitoring s analýzou chystáme zveřejňovat
během roku 2020.

Shrnutí monitorovaných kanálů je v těle tohoto přehledu,
více podrobností v příloze. Postupně přesuneme přílohu
na http://www.cesti-elfove.cz.
Protože samozřejmě i naše aktivita je cílem protiopatření
organizátorů dezinformačních a vlivových opatření, pak
pokud si nejste jisti, která zpráva je publikovaná námi,
ověřte si ji prosím na výše uvedeném webu nebo u našich
veřejných mluvčí.
Přejeme všem českým vlastencům a demokratům šťastný
nový rok 2020 a všem co nejvíce osvěty o probíhající informační a hybridní válce.
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Nejdůležitější témata a zjištění
Témata v listopadu
»» Milion chvilek. Organizátoři jsou obviňování z fašismu,
neonacismu a podpory NSDAP. Je zpochybňována
velikost demonstrací (Česká televize je obviněna
z fotomontáže), šíří se informace, že účast byla za
úplatu („výlet do Prahy s občerstvením + 500 Kč“).
Jsou napadány osoby, které podporují Milion chvilek.
Organizátoři jsou napadáni, že jsou skrytě financováni
ze strany sudetoněmeckého Landsmanschaftu,
Z. Bakaly a katolické církve. Skrytým cílem má být
převrat a prolomení Benešových dekretů (jiná verze
hovoří o navrácení korupčníků z minulých vlád, což
souvisí s tématem A. Babiš, ochránce před korupcí).
»» Migrace, uprchlíci. Je šířen strach z migrantů,
uprchlíků a muslimů. Jsou šířeny lživé zprávy o násilí
jimi provozovaném v Evropě. Podpora rasismu
(zejména proti černochům). V této souvislosti
útoky na EU a neziskové organizace (je šířena řada
konspiračních teorií o cílené podpoře migrace).
»» Kritika změn po 1989, zdůrazňování sociálních
problémů a kritika protiruských postojů v současnosti.
Objevují se názory, že „Rusové by nám spíše pomohli“.
Útoky na představitele listopadu 1989, především
V. Havla. Kolují konspirační teorie o 17. 11. 1989
o plánu KGB a StB. Spojeno s kritikou Západu, který
nás podle tohoto „vykořisťuje“. Spojeno s tvrzením
o vyšší kvalitě potravin za komunismu ve srovnání se
současností a o celkovém ekonomickém úpadku a bídě
v současnosti.
»»Antisemitismus. Šíří se antisemitská propaganda, útoky
na Izrael, židovské organizace. Roli hrají i konspirační
teorie spjaté s G. Sorosem.
»» Klima a G. Thunberg. Pokračují útoky na G. Thunberg
a aktivisty v oblasti ochrany klimatu. Šíří se několik
narativů, ať již o celkovém podvodu a spiknutí za
účelem něčího ekonomického zisku nebo o tom, že
„Západ to nezvládne a západní státy se zhroutí“.
»» Ruský pohled na historii, především 2. sv. války,
v souvislosti se zprávou BIS a aktivitami P. Novotného
(Řeporyje). Doplněno propagací Ruska, jeho vojenské
síly a vlivu a jeho ohrožením ze strany NATO.
»» Události v Sýrii, Ukrajině a latinské Americe (Bolívie,
Venezuela) z ruského pohledu, různá obvinění USA.

Podpora ruských aktivit v Sýrii, chvála politiky
V. Putina. Kritika Ukrajiny, obvinění z podpory fašistů.
»» Útoky na NATO a EU. EU je napadáno především
v souvislosti s migrací, NATO především v souvislosti
s ohrožením Ruska.
»» Útoky na veřejnoprávní media, především Českou
televizi. Útoky jsou zaměřené jak na obsah (často
v souvislosti s demonstracemi Milionu chvilek), na její
hospodaření i její vedení (P. Dvořák).
»» Útoky na BIS v souvislosti s vydanou zprávou
o činnostech ruských a čínských operativců. Zpráva je
odmítána a je odmítána aktivita BIS v tomto směru.
»» Pokračují útoky na neziskové organizace, výslovně
Člověka v tísni v souvislosti se zákazem jeho činnosti
v Rusku. Je voláno po omezení jeho činnosti i v ČR po
ruském vzoru.
»» Tématy se prolíná téma „tradičních hodnot“, které jsou
prezentovány především jako odmítání sexuálních
menšin a útoky na vyšší vzdělání, především humanitní,
před kterým je dávána přednost řemeslům.
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Trendy v šíření
»» Základní trendy zůstávají stejné, jsou vzájemně
propojené jednotlivé komunikační kanály, které od
sebe přebírají jak témata a cílové osoby a subjekty
(na něž útočí nebo které podporují) tak i přímo texty,
tyto kanály jsou: dezinformační weby, sociální sítě,
systém řetězových e-mailů. Témata jsou sdílena napříč
kanály i uvnitř kanálů. Uživatel jednoho kanálu je
tak utvrzován v šířené propagandě nebo dezinformaci
i z jiných zdrojů.
»» Největší množství dezinformací a propagandy
šíří několik málo dezinformačních webů, ale
celkově je takovýchto webů značné množství
a propaganda a dezinformace jsou sdíleny i na blozích
mainstreamových medií, což je nadále sílící trend.
»» Přestože zatím nemáme hotovou regionální analýzu,
zachytili jsme rostoucí počet textů šířených ze
Slovenska a v rámci ČR z Brna. Jedná se jak o řetězové
e-maily, tak i o texty na dezinformačních webech.
»» Proruský dezinformační obsah a proruské narativy
šíří ve velké míře politická strana SPD a její příznivci.
Výjimkou je hlasování v Evropském parlamentu
o rezoluci, která přiznávala SSSR podíl na rozpoutání
2. sv. války, kde poslanci SPD hlasovali pro rezoluci,
což se setkalo s tvrdou kritikou na dezinformačních
webech, ale i mezi jejími příznivci.
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Monitoring tisku
Monitoring tisku zahrnuje všechna v českém jazyce provozovaná online media kromě diskusí a blogů. Monitoring je prováděn s pomocí IT analýzy významu a jazyku
článku, což umožní hrubý odhad množství vlivových operací a identifikaci nejaktivnějších šiřitelů tohoto obsahu.
Kromě 23 podrobných kategorií popisujících propagandu
a vlivové operace (na základě smyslu článku a použitého
jazyka) se zaměřujeme také na 4 hlavní narativy používané Ruskou federací v jejich informačních vlivových aktivitách (Proti EU, Proti NATO, Proti USA a Proruský).
Není možné říci, že každý takto identifikovaný článek byl
přímo vytvořen pracovníkem nebo naverbovaným spolupracovníkem RF, lze ale říci, že takovýto článek odpovídá
narativům, které RF šíří.
Dlouhodobě nejvýkonnější zdroje těchto informačních
operací identifikované touto analýzou sledujeme i „ručně“
s pomocí elfích pracovníků. Souhrn těmito zdroji šířeného
obsahu je v této kapitole, podrobnější informace najdete
v příloze.

Kategorie propagandy
Úpadek EU a Evropy, Hrozící fašismus, Kritika Německa,
LGBT, Kritika liberalismu, Kritika Merkel, kritika NATO,
Podpora Putina, Oslava Ruska a podpora jeho vidění světa,
Tendenční články (podpora ruského vidění světa) týkající
se bezpečnosti, Proruské články týkající se Sýrie, Turecka
a Venezuely, Články zaměřené proti Ukrajině, Články kritizující USA, Články hrozící válkou, případně vyzdvihující vojenský potenciál Ruska a další.

Narativy
Proti NATO: jde o tendenční obsah zaměřený proti
NATO (zejména jako agresivního uskupení, jehož cílem
je zničení Ruska).
Protievropský: podporuje protievropské nálady nemalé
části české veřejnosti („ztráta suverenity ČR, diktát Německa, vnucování přijetí migrantů, nesmyslné výmysly

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

4

Pravidelný přehled
české dezinformační scény
bruselské byrokracie, dekadentní organizace soustředící
se na práva gayů“ atp.)
Protiamerický: líčení našeho hlavního spojence a garanta bezpečnosti coby imperialistické mocnosti nepřátelské
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 velmoci
nic než se bránit, Rusko jako poslední bašta ochrany
konzervativních a křesťanských hodnot, jako protipól
„dekadence Západu“ atp.) a glorifikuje prezidenta Putina
coby osvíceného silného vůdce.

Kvantitativní souhrn
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Proti NATO, Proti USA a Proruský) zazněl ve
127 článcích.
Činnost zvýšil výrazně Sputnik, zejména kvůli starostovi
Prahy-Řeporyje Novotnému a Vlasovcům. Oproti obvyklému pořadí se v listopadu vyhoupl na první místo. Za ním
následuje pravyprostor.cz, euportal.cz, ceskoaktualne.cz
a protiproud.cz.
Z narativů v listopadu dominoval Proti EU narativ.

Příklady článků:
Proti EU narativ
Dnes sklízíme ovoce dvou zrůd – Havla a Sorose
http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=241153

Přehled za listopad 2019:
»» v listopadu 2019 bylo zpracováno v našem systému
130 214 článků v českém jazyce,
»» do alespoň jedné z kategorií zaměřených na
propagandu „spadlo“ 415 článků,
»» alespoň jeden ze 4 vybraných narativů (Proti EU,

Fiala ve svém postu zmínil i význam „liberální demokracie“, která podle jeho slov znamená, že „pokud lidé volí
ve volbách jinak, než si elitáři a sluníčkáři přejí, jsou liberálními demokraty označováni za populisty, fašisty a xenofoby“. „V jejich pojetí demokracie je přípustné jen to,
aby ve volbách vítězili lidí jako Clintonová, Merkelová či

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

5

Pravidelný přehled
české dezinformační scény
Schwarzenberg. V jejich pojetí demokracie je možné pouze
podporovat šílené sluníčkářské teorie genderu, neomarxismu a multikulturalismu. Pokud nepodporujete masovou
migraci a islamizaci Evropy, jste dle liberálních demokratů fašista,“ tvrdí.
Proti NATO narativ
Polský politik vytýčil důležitou úlohu Rudé armády při
osvobození země a vyvolal velkou bouři v televizi
https://cz.sputniknews.com/nazory/2019113011033482
-polsky-politik-vytycil-dulezitou-ulohu-rude-armady-pri
-osvobozeni-zeme-a-vyvolal-velkou-bouri-v/
Polsko napomáhalo genocidě křesťanů na Blízkém východě, protože právě takto vypadají blízkovýchodní války za
účasti USA a NATO.
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Proruský narativ
VIDEO: Pavel Novotný na ruské televizi ztropil skandál a vystoupil i jménem České republiky, že prý většina občanů ČR souhlasí s pomníkem vojáků generála Vlasova! Podle Novotného to byli sice zločinci, ale
nakonec prý umírali při osvobozování Prahy, a to se
cení! V ruském pořadu se potom strhla divoká hádka
o tzv. Běločeších, kteří ukradli ruské zlato a odvezli si
ho legionářským vlakem a Češi dnes prý znovu rozvrací Rusko! Čím bylo zaplaceno Američanům za vznik
Československa v roce 1918? Kompletní záznam výbušného pořadu s českými titulky, to musíte vidět!
https://aeronet.cz/news/video-pavel-novotny-na-ruske-televizi-ztropil-skandal-a-vystoupil-i-jmenem-ceske-republiky-ze-pry-vetsina-obcanu-cr-souhlasi-s-pomnikem-vojaku-generala-vlasova-podle-novotneho-to-byli-sice-zlocinci/

Proti USA narativ
Mj. s podnadpisy:
MEDIÁLNÍ HOVÍNKA XXVIII.
https://pravyprostor.cz/medialni-hovinka-xxviii/
„Evropa je v ohrožení. Případný konflikt s Ruskem může
přerůst do jaderného,“ říká pro Hlas Ameriky bezpečnostní expert. Tentokrát je to jakýsi Onderčo, o kterém
jste, jak předpokládám, stejně jako já v životě neslyšeli.
Tohoto „odborníka na jaderné zbraně“ disponujícího především tím správným názorem na Rusko tentokrát vykutali
na univerzitě v Rotterdamu. Mimochodem, pán předtím
také sbíral zkušenosti v USA, viz čínský způsob verbování agentů výše. V rozhovoru je zajímavá ovšem jiná věc.
V první otázce zazní, že USA svojí raketu porušující parametry smlouvy INF vyzkoušeli prakticky ihned po jejím
zániku. A „expert“ v odpovědi uvádí, ovšem v souvislosti
s raketou ruskou, že „…takovou raketu nevyvinete ze dne
na den, rozhodnutí proto muselo přijít už mnohem dřív…“
Souhlasím. Takovou raketu skutečně nevyvinete ze dne na
den. Z čehož logicky usuzuji, že i USA tu zakázanou raketu
vyvíjeli dlouho před vypovězením smlouvy. Ale za kazisvěta, ačkoliv smlouvu vypověděl Američan, je jen Rus. Bože,
kdybyste si aspoň při té nekonečně nablblé propagandě
viděli do huby. Ale jinak s „expertem“ souhlasím. Evropa
je v ohrožení. Jen se tak úplně neshodneme na tom, kdo jí
vlastně ohrožuje.

Pavel Novotný plní úkol v rámci zpravodajské hry českých
tajných služeb proti Ruské federaci?
- Dopis Putinovi nese znaky zpravodajské hry a provokace
s cílem zasít nenávist mezi Rusy proti České republice
- Rukopis tajných služeb je v celé provokaci zjevně čitelný,
od dopisu, mediální podpory, až k politické podpoře starostovi od mnoha českých politiků
- Koordinovaná zpravodajská hra BIS a CIA s cílem urychlit rozvrat česko-ruských a česko-čínských vztahů
- Československo zaplatilo za svůj vznik z roku 1918 americkým židovským bankám a zednářským kruhům v USA
ukradeným carským zlatem, které legionáři odvezli z Ruska přes Vladivostok
- Provokace Pavla Novotného má razanci k vypuknutí protičeských nálad v celém Rusku! Tento nebezpečný proces
znovu odhalí staré rány, kdy ČS legionáři v roce 1918
rozpoutali v SSSR občanskou válku a ukradli carské zlato, které je podle legendy dodnes prokleté krví vyvražděné
carské rodiny Mikuláše II.
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Média nejčastěji šířící proruskou
propagandu
Média šířící proruskou propagandu
V listopadu byly nejaktivnější tyto dezinformační weby,
řazeno dle četnosti dezinfa:
Sputniknews, Pravyprostor, Euportal, Ceskoaktualne, Protiproud.
Další: Prvnizpravy, Aeronet, Vlasteneckenoviny, Svobodnenoviny, Parlamentnilisty.
Podrobněji sledujeme tyto weby, které se ve výsledcích IT
analýzy objevují nejčastěji:
Aeronet, Parlamentní listy, Sputniknews, Novarepublika,
Protiproud.

Kvalitativní souhrn
Zde najdete souhrn popisující aktivity těchto webů, podrobnější informace naleznete v příloze.
Aeronet, Parlamentní listy, Sputniknews, Novarepublika,
Protiproud
V listopadu dominovala na výše uvedených webech
tato témata
1) Migrace, uprchlíci, muslimové. Příspěvky šířící
strach (násilí, neintegrovatelnost uprchlíků,
nezvládnutá politika EU, chystají se přijít zástupy
uprchlíků). Tvrzení, že Německo je před rozpadem
kvůli uprchlíkům.
2) Milion chvilek. Obvinění z příprav puče
a nerespektování demokracie a voleb. Obvinění
z pokusu vrátit zkorumpované politiky (M.
Kalousek, M. Topolánek jmenovitě). Obvinění
z podpory nacismu a fašismu („M. Minář se obléká
do barev NSDAP“). Strašení budoucí radikalizací
demonstrantů. Lži o nadsazených počtech
a manipulací České televize ve prospěch Milionu
chvilek.
3) Kritika zprávy BIS o působené ruských a čínských
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agentů. Znevěrohodňování BIS.
4) Chvála Ruska za jeho politiku v Sýrii, kritika USA
za politiku v Sýrii. Kritika NATO. Srovnávání USA
s nacistickým Německem.
5) Chvála Ruska za ukončení činnosti Člověka
v tísni v Rusku („propagandistická parazitická
mezinárodní neziskovka“), návrhy na omezení
v Česku („šíří neomarxismus a multikulturalismus“)
a informace o tom, že ji FSB označily za „provádějící
zpravodajskou činnost“.
6) Výročí 17. 11. 1989. Kritika ve smyslu „není co
slavit, před rokem 1989 bylo lépe“. Zdůrazňování
sociálních problémů a protiruských postojů.
Konspirativní teorie o organizaci událostí KGB a StB.
7) Kauza konfliktu P. Procházkové se Sputniknews,
P. Procházková je označena za fašistku.
8) Útoky na P. Novotného kvůli záměru na postavení
pomníku členům ROA. Je líčen jako podněcovatel
nenávisti proti Rusku.
9) Útoky na Ukrajinu, prezentace ruských narativů („na
Ukrajině jsou podporováni fašisté“)
10) Útoky na G. Thunberg a klimatické aktivisty,
souhrnně jsou označeni za fašisty. Varování, že akce
povedou k rozpadu EU („západní státy se zhroutí“).
11) Útok na Evropský parlament za odhlasovanou
rezoluci, že 2. sv. válku začal SSSR společně
s Německem. Kritika SPD, že hlasovala za rezoluci.
12) Protižidovské a protiizraelské výpady.
Antisemitismus se prolíná tématy. Útok na Federaci
židovských obcí.
13) Nařčení USA a CIA z organizace převratu v Bolívii.
14) Útoky na sexuální menšiny. Volání po obnovení
„tradičních hodnot“.
Osoby a subjekty, na něž útočily
(netříděno dle četnosti)
P. Novotný (Řeporyje), Piráti, papež František (líčen jako
antikrist), senátoři USA T. Cruz a R. Johnson, J. Biden
a syn H. Biden (USA), Z. Bakala, Piráti, G. Soros, neziskové organizace, Izrael, „sudeťáci“, M. Koudelka (BIS), BIS
jako instituce, P. Procházková a osoby, které ji podpořily
(kausa konfliktu se Sputniknews), Židé, Izrael, Ukrajina,
ROA (tzv. Vlasovova armáda), M. Minář a Milion chvilek,
G. Thunberg a subjekty spjaté s ochranou klimatu, USA,
CIA, Člověk v tísni, gen. P. Pavel, EU, poslanci TOP 09
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a KDU ČSL, Jakub Janda (Evropské hodnoty), Zdeněk
Svěrák (a další veřejně známé osoby, které podpořily Milion chvilek), M. Kalousek, V. Moravec (ČT), A. Merkel,
Německo, EU, Z. Čaputová, P. Šafr (Forum24), Václav
Moravec (ČT), J. Kubera (Senát)
Osoby a subjekty, které podporovaly
(netříděno dle četnosti, pouze vybrané, úplnější
seznam v příloze u jednotlivých monitorů)
Rusko včetně jeho bezpečnostních složek (FSB), Čína,
firma Huawei, V. Putin, A. B. Bartoš (český antisemita
a fašista), Bašár Asad (Sýrie), J. Ovčáček, V. Klaus ml.
A Trikolora, poslanci SPD (T. Okamura a další), M. Zeman, A. Babiš, V. Klaus st.
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Monitoring řetězových e-mailů
Vzhledem k metodice sběru řetězových e-mailů, které získáváme zejména od informátorů a od veřejnosti (sběrný
e-mail: posli.retezak@seznam.cz) je nutné uvést, že systematicky nemapujeme celou síť řetězových e-mailů, ani
její převážnou část. Přes tato omezení se domníváme, že
pokrýváme všechna nebo drtivou většinu témat komunikovaných tímto kanálem, protože témata komunikovaná

řetězovými e-maily sledujeme i na dezinformačních
webech, z nichž jsou často přebírány texty řetězových
e-mailů nebo kde tyto texty končí. Dále rozšiřujeme síť
informátorů tak, aby byla ČR geograficky rovnoměrně pokryta. Na geografické analýze aktuálně pracujeme, tudíž
nemůžeme jednoznačně říct, zda jsou v jednotlivých regionech dominantní specifická témata nebo ne.

Graf sítě řetězových e-mailů k 7. 1. 2019
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Některé odpovědi zpracované elfími pracovníky na vybrané e-maily lze nalézt na: https://manipulatori.cz/lexikon/
hoax/ Jsou vystaveny v sekci Hoaxy a řetězové maily,
uvozeny v titulku „řetězový mail“. Dále je přebírají media i zájemci z řad veřejnosti, zejména ti, co nám posílají
řetězové e-maily.
Za listopad jsme zachytili 269 řetězových e-mailů.
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 více méně pasivní příjemce, přestože v některých skupinách dochází relativně často i k přeposílání mezi příjemci.
Zatímco v minulosti tyty skupiny nesloužily primárně
k rozesílání dezinformací, nyní tento obsah u některých
aktivních rozesílačů převládá a prakticky v každé skupině je tento obsah přítomen. Skupiny spolu komunikují
zejména prostřednictvím aktivních rozesílačů, dochází ale
i k přeposílání mezi příjemci z jednotlivých soustav.
Texty řetězových e-mailů jsou často přebírány z dezinformačních webů případně facebookových skupin
nebo jsou naopak na těchto webech nebo skupinách
následně publikovány.
Řetězový e-mail velmi často obsahuje přílohu, jde
o texty, obrázky, fotografie, videa, audia nebo prezentace. Často také obsahuje odkaz na dezinformační web
(nebo na blog mainstreamového media) nebo, v případě videa, velmi často na youtube.com.
I v listopadu se objevovaly e-maily se slovenským textem, případně přímo převzaté ze slovenských dezinformačních webů a s odkazem na ně (např. infovojna.sk,
spravy.pravda.sk, cas.sk).
V listopadu velmi často šlo o tyto dezinformační weby:
»» Jako zdroje dominovaly
Rukojmi.cz, Aeronet.cz
»» Dále se často objevovaly tyto weby a blogy:
Eurozpravy.cz, Euportal.cz, Svobodné univerzum,
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Zvedavec.cz, Severoceskapravda.cz, Hoppner.cz,
Radimvalencik.pise.cz, Stredoevropan… a řada dalších.
»» Dále se mezi zdroji řetězových e-mailů objevují
tyto dezinformační weby zmíněné v kapitole Media
nejčastěji šířící proruskou propagandu:
Ceskoaktualne.cz

Témata řetězových e-mailů v listopadu
V listopadu dominovala v zachycených řetězových
e-mailech témata:
1) Milion chvilek. Stejně jako v říjnu byly šířeny lživé
informace o placení demonstrantů (koluje vymyšlený leták, který nabízí dopravu do Prahy, 500 Kč a občerstvení), o tom, že akce platí sudetoněmecký Landsmanschaft
společně s Z. Bakalou a katolickou církví. Skrytým cílem
je prolomit Benešovy dekrety a vrátit majetek sudetským
Němcům a šlechtě. M. Minář se údajně záměrně obléká
do barev NSDAP a plánuje odstranit M. Zemana a A. Babiše, kteří prolomení dekretů brání. Dále jsou napadány
a zesměšňovány všechny osoby, které na podporu Milionu
chvilek vystupují, například umělci jsou napadáni za své
výdělky a jsou šířeny lži o tom, že chtějí revoluci, aby zakryli „své zpronevěry“. Je zpochybňována velikost demonstrací (údajně šlo o fotomontáž, aby vypadala účast větší,
jsou publikovány výpočty „dokazující“, že byla výrazně
menší). Je kritizována Česká televize za zpravodajství
o demonstracích, včetně osobních útoků na moderátory.
2) Výročí 17. listopadu 1989. Jsou šířeny konspirační teorie o předání moci. Je tvrzeno, že změna nebyla k lepšímu
(za komunismu byl údajně lepší život, teď je dominance
Západu, je nesprávná protiruská politika, panuje sociální
nejistota a bída a úpadek tradičních hodnot, je obrovská
kriminalita, zuří skrytá občanská válka, panuje korupce, jsou nekvalitní a nebezpečné potraviny). Je napadán
V. Havel a jeho rodina („ve vězení se mu dařilo dobře,
rodina byli kolaboranti a spolupracovníci StB, podvodně
za pomoci podsvětí restituoval, byl ožrala, v rodině byli
homosexuálové, svobodní zednáři…“). Podobná témata
jsou takto šířena i na Slovensku a přecházejí v podobě
e-mailů do Česka. Sociální téma asociované s výročím
17. 11. 1989 je velmi silné a je šířeno i jako dominantní
téma, často míří specificky na důchodce.
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3) Migrace, islám, rasismus. Pokračuje téma migrace a uprchlíků, které je asociováno s údajnou násilností
a nepřizpůsobitelností Arabů, muslimů a černochů. Jsou
šířeny informace, že „Afričané nás přečíslí“. Kolují hoaxy
o násilí v Evropě (vypalování kostelů atp.) a kolonách
migrantů do Evropy. Téma je propojeno s útoky na EU
a požadavkem vystoupení Česka z EU. Brexit je současně,
paradoxně, vysvětlován jako důsledek ovládnutí „Anglie“
muslimy. Migrace je používána jako zbraň proti některým
českým politikům (J. Drahoš, Piráti), kteří jsou líčení jako
hloupí, nečestní, zhýralí a užívající drogy a hlasující „za
kvóty a podporující migraci“. Relativně hodně témat přichází s brněnskou tématikou, například varování, že do
Brna míří zástupy migrantů a všichni v Brně se budou
muset učit arabsky. J. Drahoš je obviňován, že je tajným
členem Muslimského bratrstva, které platilo jeho prezidentskou kampaň, aby podpořil migraci muslimů do Česka (tento e-mail koluje od doby kampaně).
4) Útoky na EU. Kromě výše uvedené migrace se využívá téma sociální nejistoty a nerovnosti. Je argumentováno
tím, že EU Česko „vykořisťuje“. Koluje řada hoaxů spojujících EU s podporou migrace („neziskovky a EU dělají
taxi migrantům do Evropy, EU chystá nový statut uprchlíka, kterého státy budou muset přijmout…“). Šíří se téma
ztráty suverenity Česka ve spojení s tvrzením, že za socialismu špatně nebylo. Koluje tvrzení, že EU Česku diktuje
co má nakupovat.
Další témata
Podpora politiky Ruska na Krymu a Ukrajině. Oslava V.
Putina, který „zastavil rozkrádání Ruska“. Oslava V. Putina a V. Orbána jako obránců „tradičních hodnot“. Tzv. „tradiční hodnoty“ jsou používány v útocích na „multikulturní
společnost, LGBT, gender“, které jsou údajně v EU veřejně i skrytě podporovány. Jako odpůrci „tradičních hodnot“
jsou nejčastěji líčeni politici Pirátů, ti jsou nejčastěji líčeni
sami jako zhýralí a nemravní.
Je napadáno NATO a jeho Síly rychlé reakce jako nebezpečí pro Rusko, kritika, že Česko je jejich součástí.
V listopadu rezonovalo téma sochy I.S. Koněva na Praze
6. Byla hodnocena jako estetické dílo v kontrastu s moderním uměním a byla vyzdvihována osobnost I.S. Koněva
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a jeho působení i působení Rudé armády a SSSR. Šíří se
téma, že okupace v roce 1968 byla nutná, protože se připravoval puč a invaze NATO. Byl napadán M. Koudelka (BIS) za snahy „ovlivňovat dějepis“. Současně se šíří
e-mail, že I.S. Koněv odmítal okupaci v roce 1968.
Rusko je prezentováno jako stát, který „by nám spíše pomohl“ proti EU, G. Sorosovi a drahotě.
Zůstává samostatné téma útoků na veřejnoprávní media,
Česká televize je obviňována z cenzury a ovlivňování ze strany USA a Západu. Dále z „falšování historie 2. sv. války“.
Objevují se útoky na Židy a Romy, u Židů je zmiňováno
konspirační ovládání dění (G. Soros), Romové jsou napadáni za zneužívání sociálních dávek a lenost. Objevují se
protižidovské vtipy.
Zůstává téma klimatických změn a G. Thunberg osobně,
G. T. je údajně manipulována postavami v zákulisí a jde
o konspiraci proti „normální“ společnosti. Kritika studentů, že demonstrují „za klima a přitom využívají moderní
technologie“.
Sílí téma útoků na slovenskou prezidentku Z. Čaputovou,
kdy se šíří hoaxy o jejím vzdělání, advokátní praxi, životě,
volbách.
Zůstává téma útoků na vzdělání a vzdělané osoby obecně i jmenovitě, jsou publikovány seznamy „neužitečných
oborů“ s tím, že „Česko potřebuje řemeslníky“.
Samostatným tématem je obrana A. Babiše. Tu lze rozdělit do dvou druhů: a) pozitivní (Nadace Agrofert darovala
nemocnici ultrazvuk a media o tom mlčí, b) negativní (dotace na Čapí hnízdo byla o dost menší částka než kolik dostali M. Kalousek a P. Fiala v politice, A. Babiš brání spolu s M. Zemanem přílivu migrantů navzdory EU, kauzy
kolem podpory fotovoltaiky a OKD stály daleko více…).
Samostatným tématem je obrana M. Zemana („brání migraci a brání národní zájmy“), jako kuriozitu je možné uvést
údajně nalezený článek F. Peroutky: Hitler je gentleman.
Neustále se vrací téma vyspělosti Číny (rychlodráhy, moderní stavby, technologie).
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Cíle útoků řetězových e-mailů
Níže jsou rozděleny útoky na instituce a osoby. Taktikou
útoků je ale často útočit na instituci prostřednictvím útoků (zastrašování, pomluvy) na konkrétní osoby, které mají
k dané instituci vazbu. Např. Česká televize – P. Dvořák,
Milion chvilek - M. Minář a umělci vystupující na demonstracích, Člověk v tísni – Š. Pánek (ČvT je tradičním cílem,
je ale otázka, zda zde nedochází k obrácení priorit a nestává se primárním cílem Š. Pánek). Kromě útoků na osoby
a instituce přibývají útoky na Židy, Romy. Trvají útoky na
Araby a muslimy.

Další (řazeno dle četnosti): J. Bolsonairo (asociovaný s obranou „tradičních hodnot“), V. Putin, V. Orbán,
T. Okamura, I.S. Koněv, K. Gott, V. Větvička, různí čínští
představitelé, J. Jágr, D. Trump.
Podporované státy a instituce:
Rusko, Čína, ANO, SPD, KSČ (před rokem 1989), komunistický režim před rokem 1989.

Napadané instituce, státy:
Milion chvilek, EU, Německo, Demokratický blok, Piráti,
Česká televize, sudetoněmecký Landsmanschaft (+„sudeťáci“), katolická církev, Izrael, USA, Ukrajina, BIS,
Člověk v tísni (není řazeno dle početnosti útoků, s výjimkou Milionu chvilek, které jsou nejčastějším cílem, dále je
velmi často zmiňována EU a Německo).
Napadané osoby:
M. Kalousek, J. Drahoš, K. Schwarzenberg, V. Havel
(s přehledem nejčastější cíle)
Dále: P. Fiala, T. Halík, Z. Bakala, G. Thurnberg, Z. Čaputová, G. Soros, Šimon Pánek, J. Kubera, V. Zelenskyj,
M. Koudelka (BIS), P. Novotný (Řeporyje), řada veřejně
se vyjadřujících umělců (spjatí s Milionem chvilek) a řada
politiků z Demokratického bloku a moderátoři České televize (J. Železný), M. Bloomberg (prezidentský kandidát
USA)
Podporované osoby:
A. Babiš (s přehledem nejčastěji podporovaná osoba, ale
velkou část přičítáme vnitropolitické kampani vedené jeho
PR, minimálně u zdůrazňování jeho úspěchů, taktika i stylistika těchto řeťezových e-mailů je ale stejná jako u ostatních)
M. Zeman (nejčastější podporovaná osoba po A. Babiši)
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Sociální sítě
Na sociálních sítích, v ČR se jedná především o Facebook, v daleko menší míře o Twitter, působí řada organizovaných skupin a jednotlivců, kteří šíří dezinformační
obsah a propagandu cílenou na členství ČR v západních
strukturách (EU, NATO). Určitou roli dále hrají sociální
sítě Vkontaktě, která slouží především jako platforma pro
organizaci tvrdě nacionalistických a proruských skupin
a Quora, která je využívána k zacílení na akademiky.
Výše zmíněné organizované subjekty podporují politiku
Ruska a organizují informační útoky na vybrané instituce
a jednotlivce v kyberprostoru. Útoky spočívají především
v šíření dezinformací (jsou velmi často sdíleny články
z dezinformačních serverů, které monitorujeme), ale i cíleného zastrašování a cíleného nahlašování stránek s požadavkem jejich blokace. Jsou schopny působit cíleně i plošně. Subjekty dále šíří pozitivní obraz Ruska a jeho kultury
a vojenské moci s tím, že je zdůrazňována pozitivní role
V. Putina.
Zpravidla agresivně využívají citlivých bodů ve společnosti (obavy z migrace a islámu, obavy z politického vývoje,
využívají historických reminiscencí důležitých především
pro seniory, jako jsou témata sudetských Němců, nacismu,
nově přibylo téma klimatických změn, atp.) a organizují
akce jak v kyberprostoru tak ve fyzickém prostoru, kde
jde o lobbying ať u vybraných klíčových osob nebo politických stran (v rámci budování vlivových schopností),
organizaci demonstrací, pochodů, shromáždění.
Podrobnější monitoring některých sledovaných Facebookových skupin naleznete v příloze.
Twitter hraje menší roli, kromě proruských aktivistů aktivních i na Facebooku, jsou zde využívány i boty generující
automatické příspěvky nebo zvyšující počet sledujících
podporovaného účtu.
Zajímavě je využívána převážně akademická sociální síť
Quora, kdy je záměrně cíleno na tuto cílovou skupinu a je
využíváno zatím dobré pověsti této sítě a toho, že zde řada
diskusí probíhá běžně v angličtině, kterou tato cílová skupina běžně ovládá. Aktivní jsou zde zejména čínské subjekty.

Témata za listopad
Na sociální síti Facebook se vyskytovala následující témata:
1) Migranti, uprchlíci ke kontextu odporu k jejich přijímání,
kvótám navrhovaných EU (v této souvislosti útoky na EU),
šíření strachu z islámu. Kritika politiků spojovaných s přijímáním uprchlíků, ať to mělo základ v realitě nebo ne, a to
především: Piráti, ODS, TOP 09. V souvislosti s uprchlíky
kritika EU, Německa, útoky na A. Merkel. Prezentování
uprchlíků a muslimů jako násilných a neintegrovatelných.
2) Výročí 17. 11. 1989. Kritika V. Havla, kritika změn po
roce 1989. Šíření lží o akcích Milionu chvilek (placená
účast). Útoky na „pražskou kavárnu“, což je vágní definice pražských liberálů a intelektuálů. Nostalgie po režimu
před rokem 1989, kdy „se žilo lépe“.
3) Podpora Ruska a Číny, kritika BIS (kritika její zprávy
o ruských a čínských agentech) a NÚKIB. Podpora M. Zemana za postoj k Číně. Příspěvky o významné historii Ruska, jeho kultuře, kráse jeho žen a síle jeho vojáků. Podpora
Ruska v konfliktu s Ukrajinou („ukrajinští fašisté“), připomínky bombardování Srbska NATO, příspěvky popírající
zabití vedoucího ISIS/ISIL A. Bagdádího USA.
4) Podpora tzv. „tradičních hodnot“, útoky na LGBT, transgender, obhajoba tzv. „tradiční rodiny“ definované jako
stálý svazek muže a ženy s dětmi.
5) Kritika studentů, zejména stávky na UK
Na sociální síti Quora šlo o diskuse vedené čínskými
subjekty a zpochybňující události na Tiananmen v roce
1989.
Napadané osoby a subjekty (listopad)
V. Havel, A. Merkel, A. Vondra, čeští herci a politici účastnící se akce Milion chvilek, Jan Hamáček, Ivan Bartoš,
bratři Mašínové, G. Thunberg
Německo, ODS, TOP 09, Piráti, EU, NATO, Česká televize, USA, Ukrajina
13
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Podporované osoby a subjekty (listopad)
Miloš Zeman, Vladimir Putin, M. Salvini, V. Orbán,
T. Okamura, P. Hampl („sociolog“ zastávající protiislámské a protiimigrační názory), M. Kotleba (slovenský fašistický politik).
Čína, Rusko, Maďarsko
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Trollové – vybrané skupiny a osoby pro tento měsíc
Troll – Šampion měsíce
Troll zde už není přesné označení. Původní označení „internetový troll“ znamenalo subjekt (mohla to být fyzická
osoba nebo profil na sociálních sítích, případně diskusní
nick spravovaný skupinou osob), který narušuje, většinou
nesmyslnými příspěvky, diskusi na sociálních sítích nebo
diskusích fórech. Zde se jedná spíše o subjekty, které aktivně podporují informační vlivové operace (zejména RF)
a to nejrůznějšími způsoby, které mohou zahrnovat i fungování klasického internetového trolla.

Report Břetislav Olšer

z nichž uspořádal řadu výstav doma i v zahraničí. Napsal
desítky publicistických scénářů pro televizi i rozhlas.
Valašska se týká jeho kniha Koně pro Františka Holčáka
aneb (Ne)čas mezi taxisy (2000), za kterou získal jednu
z prestižních česko-slovenských Cen E. E. Kische za výjimečná díla literatury faktu. Stejné ocenění mu pak bylo
uděleno ještě dvakrát. Rodného kraje se týkají také jeho
dva televizní filmy Aby dřevo promluvilo (o karlovickém
řezbáři Michalu Žitníkovi) a Zvonění pro zítřek (o zvonaři
Josefu Tkadlecovi z Halenkova).“
2. KDE: Prakticky všude: sociální sítě, blogy, maily, dezinformační weby.

1. KDO:
Břetislav Olšer, nar. 21. 01. 1947
Bydliště: pravděpodobně Ostrava
Novinář, cestovatel, publicista, autor několika knih, aktuálně jedna z předních postav dezinformačních webů.
Jeho životopis je dostupný na řadě míst, např.: https://
www.mvk.cz/knihovna-online/regionalni-osobnost/?o=258-B%C5%99etislav-Ol%C5%A1er
„Břetislav Olšer se narodil v rodině učitele v Hovězí. V letech 1961–65 studoval na Střední všeobecně vzdělávací
škole v Novém Hrozenkově a ve Vsetíně. Poté studoval tři
semestry na fakultě kůže, gumy a plastických hmot ve Zlíně
a místo základní vojenské služby odešel pracovat do dolů.
V letech 1976–79 začal působit jako novinář v Ostravském
večerníku, poté pracoval v České Tiskové Kanceláři a až
do roku 1997 pracoval v ostravských periodicích. Nyní je
nezávislým publicistou, fotoreportérem, scenáristou a spisovatelem. Břetislav Olšer je ženatý a má dva syny.
V roce 1975 publikoval první verše. Jako novinář navštívil na pětašedesát zemí světa, několikrát dělal rozhovory
s předními představiteli státu za nebezpečných okolností.
Zabýval se i problematikou tzv. romského exodu do Kanady. V knize Přežili šest válek zachytil osudy Židů žijících
v Izraeli. Knihy reportáží provází vlastními fotografiemi,

Dříve byl velmi aktivní na FB: https://www.facebook.com/
bretislav.olser.94
Nicméně tento profil je relativně nový. Nějakou dobu před
vznikem tohoto reportu totiž Olšer svůj primární profil
smazal a není možné jej již dohledat. Na aktuálním profilu
nesdílí nic. Na dřívějším sdílel především svou tvorbu na
jiných serverech, zejména šlo o blogy a příspěvky v médiích, která jsou známá šířením dezinformačního obsahu.
Aktuálně je zřejmě nejaktivnější na serveru rukojmi.cz.
http://www.rukojmi.cz/autori/16-bretislav-olser
Provozovatelem tohoto webu je společnost 3 T Real, s. r. o.
Tato společnost s historií od roku 2008 má podle účetní
závěrky za rok 2018 aktiva v celkové výši 33 tisíc korun.
Jejím jednatelem a jediným společníkem je Marcel Kryl
(nar. 17. 10. 1958), který kromě této firmy vlastní ještě
společnost Axland.cz, s. r. o., jejíž web říká: „Jsme rodinná firma, která se dovozem a velkoobchodním prodejem
pletacích přízí zabývá od roku 2015. V současné době dovážíme více než 100 druhů pletacích přízí přední turecké
firmy YarnArt.“
Obsah rukojmi.cz však nemá s pletením nic společného.
Viz např. aktuální titulek:
„To snad ne! Moskva: Největší česká organizace
Člověk v tísni připravovala v Rusku státní převrat.
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Verbovala a školila mladé lidi k podvratné činnosti. To vše
pod zástěrkou údajné charity“ (http://www.rukojmi.cz/
clanky/9269-to-snad-ne-moskva-nejvetsi-ceska-organizace-clovek-v-tisni-pripravovala-v-rusku-statni-prevrat-verbovala-a-skolila-mlade-lidi-k-podvratne-cinnosti-to-vse
-pod-zasterkou-udajne-charity)
Sám Olšer patří k nejaktivnějším autorům tohoto webu.
Jeho texty jsou nesmírně dlouhé a obvykle „rozkrývají“ nějaké složité ekonomické machinace. Texty obvykle
pracují s reálnými kauzami a zasazují je do nejrůznějších
kontextů, a to jak slovně, tak i graficky.

listopad 2019

Nezaměnitelný je také použitý slovník: „Tak nám 17. listopadu 2019 havloidní rowdies znovu zneužijí studentské
demonstrace z téhož dne roku 1939, kdy bylo popraveno 9
představitelů studentských organizací; 1200 zatčených studentů skončilo v koncentráku Sachsenhausen-Oranienburg.
Jejich vzkaz Milionům chvilek rádoby pro demokracii:
‚Ukradli jste nám naši revoluci‘. Za rámeček si ho asi těžko
dají…“ píše například Olšer k demonstraci na Letné 16. 11.
http://www.rukojmi.cz/clanky/domaci-politika/9112-zase
-budou-17-listopadu-1989-ztneuzity-protesty-studentu
-z-tehoz-dne-ovsem-roku-1939-kdy-jich-bylo-popraveno
-9-dalsich-1200-zatcenych-skoncilo-v-koncentraku
-sachsenhausen-oranienburg-na-narodni-tride-nezamrelnikdo
„V čem jsme nejlepší? V pití piva, v kouření marihuany, v antigerontickém chování ke starým lidem, nechali
jsme si patentovat tunelování, novodobé kmotry, justiční
mafii i šmejdy a jiné světové vynálezy… Kdysi nám někdo, co se podobal na Václava Havla, bezostyšně tvrdil;
komunisté vám budou lhát, že budete nezaměstnaní a na
ulicích. Nevěřte jim; pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí… Naopak; pravda a láska dostávají do držky od
lži a nenávisti…“ píše Olšer v textu, v němž uvádí Pravdu
s velkým P o Sametové revoluci: http://www.rukojmi.cz/
clanky/domaci-politika/9176-jak-to-bylo-politicka-sametova-pohadko-s-komunistou-calfou-prezidentem-havlem
-a-chartistou-cerovskym
Kromě serveru rukojmi.cz má Olšer autorské účty na řadě
dalších serverů, kam však přispívá spíše sporadicky.
»»Velmi aktivní býval jeho blog na iDnes.cz: https://olser.
blog.idnes.cz/
››„Chcete vědět, proč jste rasisté a xenofobové a kam
jdou peníze z vašich daní? Tak čtěte…“
››„Havloidní systém může páchat trestné činy, policie
však nekoná, svobodu projevu ale trestá“
›› apod.
»» Loni napsal článek i pro otevřeně ruský server Sputnik:
https://cz.sputniknews.com/tags/person_Bretislav_Olser/
»» Psával pro dezinformační Svobodné noviny:
http://svobodnenoviny.eu/author/olser/
»»Všechny články nadále publikuje na vlastním webu:
http://olser.cz/
›› Loni například publikoval rozsáhlý článek
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o novinářce Petře Procházkové: „Presstitutka
Petra Procházková, její islámští manželé a drogy…
12. Únor, 2018 – 19:06 Je Petra Procházková
evidentně méně inteligentní, debilní, tupá
nevzdělankyně, ignorantka s fašistickými sklony
a manipulovatelná mozková troska, co je něco víc,
když poslouchá perskou televizi…?“
http://olser.cz/12533/presstitutka-petra-prochazkovajeji-islamsti-manzele-a-drogy/
»» K nalezení je dle očekávání na Parlamentních listech:
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Putin-nezuril-az-se-trasl-Lez-Trasla-se-vzteky-jenAlbrightova-Maruska-ze-Smichova-Bretislav-Olserpredklada-sve-zivotni-zazitky-575379
»» Protiproud Petra Hájka: http://www.protiproud.cz/
autor/bretislav-olser.htm
»» http://www.bezpolitickekorektnosti.cz/?author=85
»» Pravděpodobně stál za rozšířením hoaxu o placených
demonstrantech: https://manipulatori.cz/hoaxmilionovy-chlivek-se-cini-a-prachu-ma-jak-slupekaneb-prihoda-z-jablonne-nad-orlici/
Olšer je však velmi zdatný v šíření svých textů.
»» Dokud měl aktivní svůj dřívější profil na FB, rozesílal
přátelům odkazy na své články do messengeru.
»» Nadále rozesílá tyto odkazy mailem na nezjistitelný
seznam adres.
3. CO: Jeden z nejaktivnějších dezinformátorů. Autor tisíců textů očerňujících Sametovou revoluci a její hlavní
aktéry, šířících často nenávist vůči jiným náboženstvím a
rasám.
4. KDY: průběžně
5. PROČ: Svou nadměrnou aktivitou vyčnívá z řad české
dezinfoscény.
6. JAK: průběžný monitoring, infiltrace.
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PŘÍLOHY

monitor vybraných FCB skupin
1) Skupina 1: Fanklub Tomia Okamury
(uzavřená skupina)

19

2) Skupina 2: STOP (zlegalizované) ilegální migraci
(uzavřená skupina)
21
3) Skupina 3: PROTI ISLÁMU V EVROPĚ/GEGEN
DEN ISL (uzavřená skupina)
23
4) Skupina 4: Rusko – záruka míru a naší svobody
(uzavřená skupina)

25

monitor vybraných dezinformačních webů
5) Aeronet

30

6) Nová republika

34

7) ParlamentníListy.cz

37

8) Protiproud

41

9) Sputnik News

45
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Příloha – monitor vybraných FCB skupin
Skupina 1
Fanklub Tomia Okamury
(uzavřená skupina)
1) Link na skupinu

Akce:

https://www.facebook.com/groups/466506326891811/

1. 11. 2019 Křížová výprava proti Satanizaci Prahy
Popis eventu: „Prvního listopadu se bude pokoušet Satanova komunita o tzv. „satanizaci Prahy“, ať už to znamená cokoliv. Taktéž budou veřejně lynčovat Jeho Eminenci
Kardinála Dominika Duku. Pojďme jim to zhatit! Ať už
v recesistickém či seriózním duchu. Přineste si růžence,
transparenty, prapory a kříže, bude to zajímavá podívaná!
Křesťané všech druhů, ale i lidé bez nebo s jiným vyznáním
a s podobným odporem k Satanově komunitě, jsou vítáni!
Více info o času a místě srazu brzy. (přičemž pokud si to
satanisté kvůli nám posunou, tato událost se taktéž posune)“

2) Témata a akce
Témata:
První týden
Kritika strany Pirátů, TOP 09 a ODS za podporu povinných kvót k přijímání uprchlíků, šíření strachu z islámu
a z přijímání uprchlíků.
Druhý týden
Negativní komentáře ke článkům týkající se transgender
tématu, obhajoba tradiční rodiny.

16. 11. 2019: LETN8 2: znovu za demokracii

Třetí týden
Kritika České televize za vysílání jednostranných a neobjektivních zpráv.
Okolo 17. listopadu se ve větší míře objevuje kritika Václava Havla a jiných politiků, kteří se účastnili revoluce
v roce 1989.
Šíření desinformací o placené účasti na akci Milion chvilek.
Čtvrtý týden
Kladné komentáře ohledně vztahů Miloše Zemana s Čínou.
Kritika BIS a NÚKIBu, přirovnání těchto institucí k STB.
Témata pro celý měsíc:
Kritika Německa / Angely Merkel za kladný postoj k přijímání uprchlíků a plánování migrační politiky EU.
Negativní postoj k migrantům, zdůrazňování trestných
činů, které byly spáchány migranty, jejich zveličování,
generalizování, poukazování na negativní stránky islámu
spojené s šířením strachu z islámu.
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18. 11. 2019: Politický islám jako hrozba pro svobodnou
společnost
28. 11. 2019: S Ladislavem Větvičkou na cestách: tentokrát o Balkáně
3) Napadané instituce / státy
Německo, ODS, TOP 09, Piráti
4) Napadané osoby
Václav Havel, Saša Vondra, čeští herci a politici účastnící
se akce Milion chvilek, Jan Hamáček, Ivan Bartoš
5) Podporované instituce / státy
Čína, Rusko
6) Podporované osoby
Miloš Zeman, Vladimir Putin
7) Propojení na následující weby / skupiny
Sputnik, Parlamentní listy
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Skupina 2
STOP (zlegalizované) ilegální migraci
(uzavřená skupina)

Německo, Švédsko

1) Link na skupinu

4) Napadané osoby

https://www.facebook.com/groups/407984762727130/
?ref=group_browse_new

Angela Merkel, Jan Hamáček, Václav Havel, Greta Thunberg

2) Témata a akce

5) Podporované instituce / státy

Témata:

Rusko, Čína

První týden
Šíření strachu z uprchlíků na území ČR.

6) Podporované osoby

Druhý týden
Kritika Německa za přijetí nových uprchlíků.
Šíření strachu z uprchlíků na území ČR.
Třetí týden
Okolo 17. listopadu sdílení článků proti současné společnosti, „pražské kavárně“, listopad 89 ovládla CIA
Sdílení článků o tom, že Česká televize vysílá lživé informace, podporuje rozdělení společnosti, extremismus apod.
Kritika Německa za potlačování extrémně pravicových
hnutí.

3) Napadané instituce / státy

Martin Konvička, Miloš Zeman, Petr Hampl (sociolog sdílející protiimigrační názory)
7) Propojení na následující weby / skupiny
Raptor TV, Sputniknews

Čtvrtý týden
Sílení článků o teroristickém útoku na London Bridge,
všeobecné odsuzování imigrantů, poukazování na jejich
agresivitu, odsuzování islámu.
Témata pro celý měsíc:
Šíření článků, které se zabývají trestnými činy, které byly
spáchány imigranty.
Sdílení článků týkajících se přijímání imigrantů ze strany
států EU doprovázené komentáři s negativním podtextem.
Akce:
9. 11. 2019: Manželství pro všechny, Istanbulská úmluva
a vztah mezi transgender
17. 11. 2019: Národ sobě
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Skupina 3
PROTI ISLÁMU V EVROPĚ/GEGEN
DEN ISL (uzavřená skupina)
1) Link na skupinu
https://www.facebook.com/groups/111329019069942/
?ref=group_browse_new
2) Témata a akce
Témata:
První týden
Kritika strany Pirátů za podporu zavedení kvót pro počty
přijatých migrantů.
Články o uprchlických táborech na řeckých ostrovech,
zmiňováno nebezpečí hrozící z přijímání uprchlíků.

Témata pro celý měsíc:
Šíření / sdílení protiimigrantských článků. Šíření článků,
které se zabývají trestnými činy, které byly spáchány imigranty.
Sdílení článků týkajících se přijímání imigrantů Německem doprovázené komentáři s negativním podtextem.
Kritika cen potravin, srovnávání s dobou před 1989, dle
mnohých členů fb skupiny jsou potraviny mnohonásobně
dražší a před rokem 1989 „bylo líp“.
Sdílení článků o Švédsku, které se zabývají násilím páchaném imigranty, upozornění na zvyšující se míru násilí
spojovanou s vyšší imigrací.

Druhý týden
Okupační stávka studentů na UK – kritika studentů.
Sdílení článků o Turecku a jeho rozhodnutí vracet migranty zpět, odkud přišli. Obavy z navrácení migrantů zpět do
Evropy.
Třetí týden
Milion chvilek – šíření desinformací typu placených
účastníků.
Sdílení článků podporujících tradiční rodinu.
Sdílení rozhovorů a článků Petra Hampla, českého sociologa s protiislámskými názory.
Komentáře k rostoucímu počtu uprchlíků v Řecku, kritika
Řecka za jejich přijímání, resp. Neuzavření hranic.
Jeden ze členů fb skupiny informuje, že byla založena
stránka „Bohemia Patriot – národ sobě“.
Okolo 17. listopadu sílí kritika „pražské kavárny“
Akce:
Čtvrtý týden
Hojně se vyskytuje sdílení článků o teroristickém útoku
na London Bridge, spolu se sdílením se objevují negativní
komentáře vůči imigrantům.
Kritika ministra zahraničních věcí Petříčka za pozitivní
postoj k přijetí syrských sirotků.
Sdílení výroční zprávy BIS, kritika pasáží o ruských a čínských agentech.
Sdílení článku informujícím o vyhlazení křesťanství islámem.

9. 11. 2019: Manželství pro všechny, Istanbulská úmluva
a vztah mezi transgender propagandou a islamizací
17. 11. 2019: 17. listopad po 30 letech
18. 11. 2019: Politický islám jako hrozba pro svobodnou
společnost
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3) Napadané instituce / státy
EU, NATO, politická strana Piráti, ODS
Německo
4) Napadané osoby
Angela Merkel, Václav Havel
5) Podporované instituce / státy
Maďarsko
6) Podporované osoby
Matteo Salvini, Viktor Orbán, Vladimir Putin, Petr Hampl
(sociolog zastávající protiislámské a protiimigrační názory)
7) Propojení na následující weby / skupiny
Tomio Okamura – SPD, Bohemia Patriot – Středočeský
kraj, Raptor-TV.cz, Martin Konvička, Aeronet, Parlamentní listy
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Opět narativ o fašistech na UA:

1) Link na skupinu
https://www.facebook.com/groups/570357379839697/
?ref=group_browse_new
2) Témata a akce
Témata:
Přelom říjen/listopad:
Příspěvky o historii Ruska, např. krátký životopis Sapožnikova:

Podpora protizápadních narativů a sdílení článků z dezinformačních webů:
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Protiislámský narativ
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Slovenská část publika vytvořila koláž s Mikulášem Dzurindou s tím, že on povolil bombardování Srbska:
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Zpochybňování smrti Bagdádího:
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Velké množství ruského obsahu:
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3) Napadané instituce / státy
NATO, EU, Česká televize
USA, Německo, Ukrajina
4) Napadané osoby
Greta Thunbergová, Angela Merkel, Václav Havel
5) Podporované instituce / státy
Rusko, Čína
6) Podporované osoby
Vladimir Putin, Miloš Zeman, Marián Kotleba
7) Propojení na následující skupiny
Přátlé Ruska v České republice, Přátelé Miloše Zemana,
Sputnik.cz, AC24, Aeronet, Raptor-TV
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Příloha – monitor vybraných dezinformačních webů
Aeronet

Nový narrativ – Sametová revoluce

1. týden

Blíží se 30. výročí státního převratu z dílny sovětské KGB
a československé StB, který proběhl jako součást projektu
KGB s krycím názvem „Golgota“.

Témata
»» Migranti a „strpěnci“ naznačené minulý měsíc
»» Pedofilní USA a EU
»» Soros
»»Antisemitismus
»» Diskreditace gen. Petra Pavla

Ve článcích se běžně VK naváží, tedy zmiňuje v negativním kontextu „chasidské Židy“ a nit antisemitismu je běžně přítomná.

Česká republika v roce 2018 v tichosti přijala 47 migrantů ze Sýrie, Íránu, Iráku, Afghánistánu a udělila jim
azylové statusy!

Témata a na koho se útočí

Na koho se útočí
»» Georg Soros (George Soros přiznal pro britský The
Guardian, že ovlivňoval slovenské prezidentské volby
ve prospěch Zuzany Čaputové
»» Jan Hamáček a BIS (Česká vláda na podnět
Hamáčkova vnitra schválila novelu oživující
pravomoci a praktiky StB
»» Jeffrey Epstein (nařčení z pedofilie)
»» USA (narrativ pedofilní USA - Berlín zakázal Original
play, podivnou výchovnou metodu ve školkách a na
1. stupni základních škol, při které se děti objímají
s cizími lidmi, jenž je pro změnu osahávají! Hra
pochází z USA)
»» gen. Petr Pavel nový narrativ – diskreditace možného
prezidentského kandidáta, který nesouhlasí s odklonem
směrem na východ (Generál sprostě a vulgárně napadl
prezidenta republiky, že prý mu bodyguardi utírají
pusu a dělají mu pečovatelky s pistolí za pasem! Český
generál si tak s předstihem 4 let řekl o kandidaturu
na českého prezidenta, od Bakalových médií už má
zajištěnou podporu od října!)
»» Milion Chvilek pro demokracii (Social Justice Warriors
a fenomén genderismu ztělesňují v ČR gardy Milionu
chvilek a umělecké fronty, která v novém songu vyzývá
ke svržení prezidenta a premiéra!)

2. týden

Tento týden se do hledáčku dostala smrt (sebevražda) šéfa
Modrých přileb (Le Mesurier) s tím, že ji na svědomí má
USA (CIA) a Izrael (MOSSAD)
Ve stejném článku je souvislosti s „podivnou sebevraždou“
je vyhrožováno i šéfovi BIS Milanu Koudelkouvi: „šéf
BIS Michal Koudelka, který rozehrál po návštěvě v centrále CIA v Langley na jaře tohoto roku velmi nebezpečnou
hru. Měl by si velmi dobře všimnout, jak dopadl ochotný
a úslužný James Le Mesurier. Jednoho dne budou Američané při svém mocenském odchodu z ČR „zavazovat volné konce provazu“ i v Praze. Přebírání medailí v Langely
je svazkem, ze kterého se nedá vystoupit jinak než nohama
napřed.“
https://aeronet.cz/news/video-zahadna-smrt-byvaleho
-spiona-britske-mi6-jamese-le-mesuriera-a-sefa-bilychprileb-vede-k-procesu-zametani-stop-a-zbavovani-se
-svedku-kteri-vedeli-o-financovani-islamskeho-statu-a-al
-kajdy/
Člověk v tísni ve spojení s tím, že v Rusku byl zakázán.
„Ruská FSB činnost Pánkovy neziskovky překvalifikovala
z činnosti humanitární na zpravodajsko-operativní.“
https://aeronet.cz/news/ruska-federace-konecne-zaradila-cloveka-v-tisni-na-seznam-nezadoucich-organizaci-a
-to-bok-po-boku-s-americkymi-a-dalsimi-neziskovkamimame-kompletni-seznam-ruskeho-ministerstva-spravedlnosti/
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Vojenský převrat v Bolívii zafinancovala americká neziskovka National Endowment for Democracy sponzorovaná
CIA! Ve článku se naznačuje „ukrajinskou cestu – bolivijský Majdan“
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snemovny-trikolora-vysava-volice-okamurovu-hnuti-jenze-i-babis-zbaveny-trestniho-stihani-zacal-odebirat-hlasy
-spd-a-take-cssd-obe-strany-by-se-uz-nedostaly/
Genderismus a milion chvilek pro demokracii

https://aeronet.cz/news/vojensky-prevrat-v-bolivii-zafinancovala-americka-neziskovka-national-endowmentfor-democracy-sponzorovana-cia-svrzeny-prezident-evomorales-vyhnal-ze-zeme-americke-vojenske-zakladny/
Europoslanci za SPD se už také zbláznili? Kateřina Konečná z KSČM odhalila, jak se hlasovalo v EU pro skandální usnesení o tom, že II. světovou válku rozpoutalo Německo bok po boku se Sovětským svazem!
Narrativ tohoto článku tkví v tom, že Pakt Molotov Ribbentrop byl reakcí na Mnichovskou zradu. Nejednalo se
tedy o spojenectví Hitlera a Stalina a společné rozpoutání
2. světové války, ale o strategický obranný pakt, který musel být učiněn, aby se SSSR mohlo na válku lépe připravit. Jediný, kdo v EU hlasoval proti přijetí Společný návrh
usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy, byla komunistka Konečná. AE napadá poslance SPD
Hynka Blažka a Ivana Davida, že nehlasovali s ní, ale proti
ní. Komunistka byla z Čechů jediná, která hlasovala proti
přijetí Usnesení.

„Fenomén genderismu ztělesňují v ČR gardy Milionu chvilek a umělecké fronty, která v novém songu vyzývá ke svržení prezidenta a premiéra!“
V zásadě jde o reakci na píseň „umělecké fronty“ v čele
s Bárou Basikovou Pýcha předchází pád zvoucí na demonstraci. V zásadě jde o velmi složitý a chaotický článek o tom, že dochází „k expiraci“ lidské DNA. „Děsivým procesem střetu Generace X a Z v České republice
jsou organizátoři Milionu chvilek a skupina členů kulturní
fronty složená ze zástupců Generace X, která nahrála píseň s názvem Pýcha předchází pád. Song nazpíval raper
Galen a refrén zpívá Bára Basiková.“ V zásadě všude, kromě Ruska, bílá rasa degeneruje.
https://aeronet.cz/news/zaniky-narodu-nastanou-stretemmezi-kohortami-generaci-x-a-z-procesy-budou-kopirovat-calhounuv-experiment-s-kolonii-mysi-social-justicewarriors-a-fenomen-genderismu-ztelesnuji-v-cr-gardy/
Židé: ve většině článků je nějaká zmínka o tom, jak jsou
Židé mocní a zlí.

https://aeronet.cz/news/europoslanci-za-spd-se-uz-take
-zblaznili-katerina-konecna-z-kscm-odhalila-jak-se-hlasovalo-v-eu-pro-skandalni-usneseni-o-tom-ze-ii-svetovou-valku-rozpoutalo-nemecko-bok-po-boku-se-sovetskym-svazem/

Všechny články píše VK (Vedoucí Kolotoče)

SPD by se nově už nedostala do Sněmovny…

O čem se píše

„Voliči SPD neodchází do Trikolóry kvůli personám šéfů
obou partají, ale kvůli něčemu jinému. Ten důvod se jmenuje deziluze.“ V zásadě jde o aktivizaci voličů a snaha,
aby na své poslance vyvíjeli ten „správný“ tlak. V zásadě
je SPD vyčítána podpora Izraele: „Kdokoliv se na alternativě postaví na obranu Izraele a lidí jako je Benjamin
Netanyahu, je okamžitě zdiskreditován v očích vlastenců…
Podpora usnesení na ochranu Izraele byla poslední tečkou
a fackou voličům SPD.“
https://aeronet.cz/news/spd-by-se-nove-uz-nedostala-do-

3. týden

»» Praní špinavých peněz ve spolupráci s Hunterem
Bidenem, synem bývalého viceprezidenta USA Joea
Bidena
»» Systém na rozeznávání obličejů v Praze
»» Mike Pompeo oznámil, že USA od této chvíle považují
izraelské osady na okupovaných palestinských územích
za legální sídliště státu Izrael podle mezinárodního
práva!
»»Američané nechali oddělat už dva pracovníky Bílých
přileb, mluví se přitom jenom o jednom! Usáma Bin
Ládin, Abú Bakr al-Bagdádí, James Le Mesurier,
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všichni odstraněni na pokyn CIA poté, co splnili úkoly
a už nebylo potřeba jejich služeb!
»» Mikuláš Minář nosí košili a kalhoty v tradiční žlutohnědé pískové barvě, která se používala na barvení
textilií a látek pro uniformy NSDAP v nacistickém
Německu.
»» Ukrajinský parlament schválil zákon o rozprodeji
ukrajinské půdy zahraničním investorům a komukoliv,
kdo složí na stůl peníze! Limit byl nastaven na
200 000 hektarů půdy na jednoho kupujícího, velký
zájem má Saúdská Arábie, která koupila největší
ukrajinskou agro firmu!
Na koho se útočí
»» na ředitele těžební společnosti Burisma a bývalého
ministra životního prostředí Nikolaje Zločevského
z korupce a praní špinavých peněz
»» na Huntera Bidena (praní špinavých peněz pomocí
americké firmy Franklin Templeton Investments.
Peníze měly být vytunelované z ukrajinského státního
rozpočtu mimo jiné I pomocí Nikolaje Zločevského
viz výše)
»» na americkou detektivní kancelář Pinkerton, která má
stát za systémem rozpoznávání obličejů v Praze
»» na Izrael ve smyslu okupace palestinských území
a legalizace jejich pobytu na Golanských výšinách
»» na Mike Pompea (ministr zahraničí USA) ve spojitosti
z izraelskou politikou
»» na CIA – Americká CIA odstraňuje agenty po splnění
úkolů formou podivných jako-sebevražd
»» na Mikuláše Mináře a Milion chvilek pro demokracii,
mimo jiné naznačuje se, že se obléká jako člen NSDAP
(měli hnědé košile, Minář měl hnědý svetr)
»» na Gretu Thunberg a tzv. Gretenismus (ochrana
klimatu)
»» Ukrajina, Majdan – „Kyjevský Majdan se stal
modelovým vzorem, jak se to má dělat, když je potřeba
změnit režim a procesy bez voleb…“
»» na Saudskou Arábie ve smyslu muslimské země „Jedna
z největších saudskoarabských zemědělských firem The
Saudi Agricultural and Livestock Investment Company
(SALIC) koupila velký vlastnický podíl v největší
ukrajinské agro firmě Mrija… Převod zemědělské půdy
na kombo parcely povede k výstavbě islámských měst
a obcí na rozlehlých plochách Ukrajiny“
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Slovo dostává
Bašár Asad – rozhovor o „americkém státním banditismu“
Téměř v každém článku je negativní narážka ma Židy, Izrael či antisemitistická poznámka. Např“ „Židé a židé si
rozparcelují a odkoupí celou Ukrajinu…“
Témata shrnutí
Izraelská nepřátelská se kterou souhlasí USA
https://aeronet.cz/news/mike-pompeo-oznamil-ze-usa-odteto-chvile-povazuji-izraelske-osady-na-okupovanych-palestinskych-uzemich-za-legalni-sidliste-statu-izrael-podle-mezinarodniho-prava-bily-dum-tak-jiz-podruhe/
Rozpoznávání obličejů v Praze, co což může americkým
Pinkerton
https://aeronet.cz/news/britsky-orwell-uz-dorazil-i-do
-prahy-prazska-policie-pozaduje-po-magistratu-zpristupneni-kamer-pro-vyuziti-softwarem-pro-rozpoznavani
-obliceju-za-projektem-stoji-americka-detektivni-agentura/
Praní špinavých peněz vytulelovaných z Ukrajiny
https://aeronet.cz/news/britsky-orwell-uz-dorazil-i-do
-prahy-prazska-policie-pozaduje-po-magistratu-zpristupneni-kamer-pro-vyuziti-softwarem-pro-rozpoznavani
-obliceju-za-projektem-stoji-americka-detektivni-agentura/
Prodej ukrajinské půdy muslimům
https://aeronet.cz/news/video-ukrajinsky-parlament
-schvalil-zakon-o-rozprodeji-ukrajinske-pudy-zahranicnim-investorum-a-komukoliv-kdo-slozi-na-stul-penizelimit-byl-nastaven-na-200000-hektaru-pudy-na-jednoho
-kupujiciho/
Mikuláš Minář a Milion chvilek pro demokracii
https://aeronet.cz/news/to-uz-neni-nahoda-hnede-kalhoty-hneda-kosile-pres-to-rolacek-a-ceska-greta-je-na-sve32
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te-babis-porad-neodstoupil-how-dare-you-do-evropy-se
-vraci-nacisticke-postoje-figury-projevy-nazory/
Bašár Asad odhalil, jak CIA zabíjí modré přilby
https://aeronet.cz/news/video-basar-asad-v-rozhovoru
-pro-vesti-oznacil-donalda-trumpa-za-vykonneho-reditele-firmy-zvane-usa-kterou-vlastni-a-ridi-zlocinecke-gangy-s-vyuzitim-stejnych-procesu-rizeni-jake-pouzivali-naciste/
4. týden
O čem se píše a na koho se útočí
Joe Biden, bývalý americký viceprezident – za podporu
Izraele je nazýván sionistou a znova je mu podsouvána
korupční aféra
Alexandr Mitrofanov, Jaromír Štětina, Pavel Šafr a Jindřich Šídlo za to, že podpořili Petru Procházkovou, která
dala facku dezinformátorovi ze Sputniku
Petra Procházková v souvislosti z inzultací dezinformátora ze Sputniku
Markéta Pekarová Adamová za to, že má arabské tetování
a stala se předsedkyní TOP 09. Je nazývaná islamofilkou.
BIS za svou zprávu, kde označuje Rusko a Čínu za hrozbu. Odvetou prý bylo to, že ruské úřady znemožnily české
delegaci vedené ministrem zemědělství odlet z Moskvy do
Kazaně.
Pavel Novotný je atakován za dopis Rusku a Putinovi a za
vystoupení v ruské TV, kde prý „ztropil skandál „česká
protektorátní sněmovna“
Andrej Babiš za schvalování agrese proti Ukrajině
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Témata shrnutí
Tento týden byly zásadní dvě témata – silná protiizraelská rétorika a Pavel Novotný, který uvažuje a vystavění
vojákům ROA a napsal Putinovi a Rusku, že si Řeporyje
od nich nenechají nic diktovat. K tomu se přidává konflikt
novinářka Procházková z Deníku N a dezinformátor Vladimír Franta ze Sputniku.
Nemusíte být Žid, abyste byl sionista!
Redaktorka Deníku N se svým fyzickým útokem na reportéra Sputniku dopustila výtržnictví a předsudečné nenávisti
Nová šéfka TOP 09 si v Maroku nechala na levou paži
vytetovat jména členů své rodiny, samozřejmě v arabštině!
Rothschildova banka čelí v New Yorku žalobě, že pomohla českému miliardářovi v nepřátelském ovládnutí lucemburské realitní firmy Orco Propety Group!
Za žalobou ÚDV na Miloše Jakeše, Lubomíra Štrougala
a Vratislava Vajnara stojí německá prokuratura
Ruské úřady znemožnily české delegaci vedené ministrem
zemědělství odlet z Moskvy do Kazaně v odvetě za „nehorázné“ výroky premiéra Andreje Babiše minulý týden
v Kyjevě, kde obvinil Rusko z agrese na východní Ukrajině a z anexe Krymu!
Sněmovna pošle přes amerického velvyslance v Praze
ufňukaný a žalobný dopis americkým páníčkům do U.S.
Kongresu, aby jim pomohli bojovat s dezinformacemi šířenými proruskými aktivisty a zpravodajskou alternativou
v ČR!
Pavel Novotný na ruské televizi ztropil skandál a vystoupil i jménem České republiky

Sněmovna za žádost na prosbu americké straně o pomoc
s bojem proti fake news
Téměř v každém článku je negativní narážka na Židy, Izrael či antisemitistická poznámka
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Nová republika

útoky: Luděk Sekyra, ČT

Shrnutí listopadu

Porošenko zaplatil nacionalistům 500 000 dolarů za
protivládní akce na Ukrajině

Tématem měsíce je 30. výročí sametové revoluce, objevují se desinterpretace dění před 30 lety, útoky na Václava
Havla. V souvislosti s demonstrací na Letné zaznamenáno několik útoků na Milion chvilek pro demokracii a na
demonstranty. Dále se objevují články kritizující NATO
a EU. Původních článků byla v listopadu na webu novarepublika.cz necelá čtvrtina, ostatní články jsou buď překopírované z ostatních desinfo webů (parlamentnilisty.cz,
outsidermedia.cz a další) nebo překlady článků z ruských
webů (Russian.rt, lenta.ru a další). Především přeložené
články prezentují ruský pohled na dění v Sýrii, na NATO,
na politiku USA. Část obsahu tvoří informace o postojích
Ivana Davida v Evropském parlamentu.
1. týden
Angažmá USA na Ukrajině je zmíněno v několika článcích,
např. „Na ukrajinském státním podniku Ukroboronprom
působí poradci, jmenovaní prezidentem USA Donaldem
Trumpem osobně“. Blížící se výročí sametové revoluce se
objevuje v několika článcích nesoucích se v duchu „zas
tak super se nemáme“, „pravda a láska se změnila na nenávist“ atp. Dva články se věnují vystoupení Ivana Davida
na zasedání komise EU, kde kritizoval politiku zemědělství a dotací. Michal Brand publikuje dvoudílný článek na
téma „Podivný příběh smrti al Bagdádího“.
témata: „osamostatnění“ ruského internetu, EU, sametová
revoluce, Ukrajina, NATO, ČT
kdo dostává prostor: Ivan David, Václav Klaus ml., Miloš Zeman, Tereza Spencerová, ruské a ostatní desinformační weby, které tvoří opět většinu obsahu, původní obsah minimum
autoři: Stanislav Novotný, Martin Koller, Ivan Lehotský,
Dmitrij Sikorský, Jiří Vyvadil, Jaroslav Tichý, Ladislav
Větvička, Petr Hájek, Stanislav A. Hošek, Radim Valenčík, Stanislava Kučerová, Alena Vitásková, Eugen Rusnák,
Maxim Jermolov, Mojmír Grygar, Michal Brand, Zbyněk
Fiala, Lubomír Man, Petr Žantovský, Radek Velička, Petr
Kužvart, Petr Štěpánek

Ukrajinské nacistické skupiny dostaly půl milionu dolarů na akce, které podkopávají důvěru v současnou vládu
a zvyšují napětí na Donbasu. Jak bylo Správou Lidové
milice DLR s odkazem na informace rozvědky řečeno,
peníze nacionalistům předaly zmocněné osoby bývalého
prezidenta Petra Porošenka 26. října v Charkově.
http://www.novarepublika.cz/2019/11/porosenko-zaplatil-nacionalistum-500.html
Jsme součástí světového zla
Jedu tramvají do středu města. Proti mně sedí asi šestnáctiletá dívka s andělským obličejem, vyřazujícím dobro i laskavost v míře, který nevídáte každý den. Jednou z ní bude
dobrá a chápající manželka a jedinečná matka a vychovatelka svých dětí, přemítám, a tu mě napadne, že i ona, přes
veškerou její jistě čistou mysl a stejně jistě i její bezchybné
skutky, je součástí jistého pozemského zla. Jeho součástí
sice nedobrovolnou a současně i nepatrnou, jakou je třeba obilné zrníčko na obilném lánu, ale i tak s tímto zlem
spojená.
http://www.novarepublika.cz/2019/11/jsme-soucasti-svetoveho-zla.html
2. týden
Nejvíce v tomto týdnu rezonuje demonstrace na Letné pořádaná Milionem chvilek pro demokracii a to už od začátku týdne, všechny články v negativním světle („velký
podvod na Letné“, „proč nejít na sobotní demonstraci na
letnou“, „Nemáte mozek? Tak mazejte na Letnou. Tam se
setkáte se svými blízkými apod.“) Pokračují články k tématu sametové revoluce na stejné vlně, jako minulý týden – tedy „zas tak dobře se nemáme, bylo to jinak apod“.
Několik článků útočí na Člověka v tísni (po zakázání této
organizace v Rusku).
témata: sametová revoluce, Julian Assange, Sýrie, Ukrajina, ruské technologie, Kosovo, Člověk v tísni
34

Pravidelný přehled
české dezinformační scény
kdo dostává prostor: Paul Craig Roberts, Tereza Spencerová, Václav Klaus
autoři: Lubomír Man, Stanislav Blaha, Stanislav A. Hošek, Růžena Chrastekova, Jan Šneberk, Milan Benkovský,
Jiří Jírovec, Radim Valenčík, Pavel Šafář, Ivan David, Petr
Kužvart, Alena Vitásková, Petr Štěpánek
útoky: Milion chvilek pro demokracii, ČT, Člověk v tísni
Nemáte mozek? Tak mazejte na Letnou. Tam se setkáte se svými blízkými
Běžte tam, utíkejte, rozviňte vlajky a roztáhněte transparenty na délku i šířku letenské pláně, protože dnes má tupost své pré. Křičte, hulákejte, že chcete znovu u lékaře
a v nemocnicích platit jak mourovatí, řvěte i vy důchodci,
že se vám stýská po penzích ročně zvyšovaných o 40 Kč,
a vytleskejte si i vy učitelé, že chcete být znovu nejhůře
placeným povoláním v republice, i vy dělníci, že chcete
zas, jako kdysi, pracovat za pár šupů. A skandujte hesla vy
všichni, kteří toužíte, aby se vrátil čas Kalousků, Schwarzenbergů, Topolánků, Bakalů a Krejčířů.
http://www.novarepublika.cz/2019/11/nemate-mozek
-tak-mazejte-na-letnou-tam.html
Mnohem lepší by bylo, kdyby Člověka v tísni vyrazili
i z našich škol
„Copak že Člověka v tísni vypověděli z Ruska, mnohem
lepší by bylo, kdyby tyhle politické darmožrouty, kteří se
nechávají vydržovat za naše peníze z veřejných rozpočtů,
vyrazili z našich škol. Neomarxismem a multikulturalismem tu przní duše našim dětem,“ má jasno hudebník Petr
Štepánek.
http://www.novarepublika.cz/2019/11/mnohem-lepsi-by
-bylo-kdyby-cloveka-v.html
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puč, a to v minimálně 2 článcích. Na konci týdne se objevují komentáře ke sporu Petry Procházkové z Deníku N.
s Vladimírem Frantou ze Sputniknews (jeden označuje
Petru Procházkovou jako Protofašistku, druhý označuje
Vladimíra Frantu „Ještě větší blbec než jsme čekali“). Původní tvorba opět minimální, nejčastějším přispěvatelem
je Ivan David, který mimo vkládání článků z jiných webů
občas publikuje vlastní články. Dalším pravidelně publikujícím autorem je Lubomír Man.
témata: demonstrace na Letné, Ukrajina, spor Vladimíra Franty ze Sputniku s Petrou Procházkovou z Deníku
N, Arménie, Bolívie, Srbsko, nákup armádních vrtulníků,
ruské technologie a úspěchy
kdo dostává prostor: Ivan David, české a ruské desinfoweby (protiproud, russian)
autoři: Ivan David, Petr Umlauf, Ljuba Štěpušová, Václav Umlauf, Vladimír Pelc, Ivo Rušák, Martin Koller, Petr
Hampl, Lubomír Man, Tomáš Dimter, Stanislav A. Hošek,
Jaromír Habr, Patrick Ungermann, Zbyněk Fiala, Jiří Jírovec
útoky: Pavel Šafr (Forum24), Million chvilek pro demokracii, Petra Procházková (Deník N), Pavel Novotný
(ODS), Václav Moravec (ČT)
Listopadová sobota a neděle
Jako klikatým bleskem projela mozkem vzpomínka na
Orwella. Volně podle Nerudy. Začíná přenos chvilek z pláně. Tak nějak začíná fašizmus. Jednoduchá hesla vykřikovaná jednoduchými vůdci. Lidé bez názoru se houfují.
Uniformy i sjednocující pozdrav přijdou později s těmi,
kteří převezmou velení.
http://www.novarepublika.cz/2019/11/listopadova-sobota-nedele.html

3. týden

Slušný myslící člověk nemá proč slavit aneb Několik
vět ke třicátému výročí listopadu 89.

Na začátku týdne se objevují dozvuky demonstrace na Letné. Je zde převzatý článek Petra Hájka z Protiproudu, Jiří
Jírovec označuje demonstraci jako začátek fašismu. Odstoupení Moralese v Bolivii je označováno jako fašistický

Současný systém, k němuž jsme v průběhu uplynulých
třiceti let dospěli, rozhodně není politickou pluralitou ani
demokracií a občanům neposkytuje svobodu. A není ani
volným trhem.
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http://www.novarepublika.cz/2019/11/slusny-myslici-clovek-nema-proc-slavit_20.html
4. týden
Nejvíce v tomto týdnu rezonuje téma stavby pomníku Vlasovcům v Řeporyjích a s tím související rozhovor Pavla
Novotného v ruské televizi. Objevuje se také kritika a útoky na BIS a Michala Koudelku.
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Má snad být politickým neziskovkám dovoleno financovat rozvratnou činnost, kterou si občané rozhodně nepřejí?
Nevládky se kryjí ušlechtilými cíli, jako je boj proti korupci, ale mimikry jsme už prokoukli.
http://www.novarepublika.cz/2019/11/usa-se-proti-cizim
-vlivum-branit-smeji.html

témata: NATO, Pavel Novotný a pomník Vlasovcům,
spor Vladimíra Franty ze Sputniku s Petrou Procházkovou
z Deníku N, výroční zpráva BIS, Donald Trump a impeachement, neziskové organizace, anexe Krymu
kdo dostává prostor: Ivan David, Tereza Spencerová,
Radim Fiala (SPD), ostatní desinfo weby (parlamentnilisty.cz, outsidermedia.cz), ruské weby (russiant.rt, lenta.ru)
autoři: Lubomír Man, Ivan David, David Hilbert, Stanislav A. Hošek, Jiří Jírovec, Martin Koller, Luděk Ševčík,
Stanislav Novotný
útoky: Pavel Novotný, BIS, Michal Koudelka
Mám pro premiéra Babiše dvě zprávy
Mám mezi svými přáteli a známými též několik náruživých fandů premiéra Babiše. Tak náruživých, že téměř
všichni z nich vlastní Babišovu knihu O čem sním, když
náhodou spím, a o tomto díle a též o Babišovi zvlášť dokázali vést až do nedávna i docela nadšené rozpravy.
Ale to nadšení téměř u všech – a to je první z obou zpráv,
které pro premiéra mám – až neuvěřitelně ochladlo po
19. listopadu t. r., kdy premiér při své návštěvě Ukrajiny
pronesl v přítomnosti svého ukrajinského protějšku mimo
jiného i toto: „Česká republika nadále neuznává nelegální
anexi Krymu a odsuzuje ji“.
http://www.novarepublika.cz/2019/12/mam-pro-premiera-babise-dve-zpravy.html

USA se proti cizím vlivům bránit smějí a my ne? Také
Orbán vyhnal Sorose!
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ParlamentníListy.cz
1. týden
Nejvíce prostoru dostala kritika České televize, zejména
Marka Wollnera a Václava Moravce. Objevuje se i kritika západní Evropy a evropské unie a evergreen v podobě
ochrany klimatu. Evropská unie je popisována z několika
pohledů, které si navzájem mohou i protiřečit:
1) jde o diktátorský režim neuznávající vlády členských
států
2) témata ochrany klimatu a rovnosti menšin nemohou
západní státy zvládnout a způsobí to jejich pád
3) ochrana klimatu má za cíl vykořistit chudé
a „nakapsovat“ bohaté
4) musíme se snažit dostat co nejvíce peněz na dotacích
z EU, budeme se bránit jejich krácení
témata: schválení výročních zpráv České televize, stávka učitelů, činnost BIS, situace v Sýrii, změna jednacího
řádu poslanecké sněmovny, oslavy 17. listopadu, nákup
TV Nova skupinou Petra Kellnera
kdo dostává prostor: Václav Klaus ml., Ivan Vyskočil
(herec), Jiří Mánek (hnutí Trikolora), Markéta Šichtařová
(ekonomka), Andrej Babiš, Vlastimil Vodruška (historik),
Alena Schillerová (ministrině financí), Tomio Okamura
(politik), Jiří Ovčáček (mluvčí prezidenta), Petr Holec
(komentátor info.cz), Monika Čírtková (advokátka), Jaroslav Dvořák (poslanec SPD), Ján Gronský (vysokoškolský
učitel), Lubomír Zaorálek (politik), Milan Štěch (politik),
Miloš Zeman, Jan Hamáček, Jaroslav Plesl (šéfredaktor
MF Dnes), Vítězslav Jandák (politik)
útoky: Jan Rejžek (kritik), Václav Moravec (moderátor),
Miroslav Kalousek (politik), Mikuláš Minář (předseda
spolku Milion Chvilek), Evropská unie, Petr Pavel (generál), Čeští elfové, Pavel Bělobrádek (politik), Zdeněk
Svěrák, Jakub Janda (ředitel centra Evropské hodnoty),
Markéta Pekarová Adamová (politička)
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veřejnoprávního média, které se tak zcela nechová, bude si
ČT dál vesele hospodařit s koncesionářskými poplatky bez
následné odpovědnosti za to, kde finance občanů z těchto
poplatků končí, když ne v kvalitě a vyváženosti zpravodajství. I proto jsme v SPD za zrušení koncesionářských
poplatků,“ vysvětluje poslanec SPD Jaroslav Dvořák.
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Poslanec-SPD-chce-zasadne-zmenit-financovani-CT-Jinak-si
-budou-dal-vesele-hospodarit-bez-odpovednosti-602115
Komentátor u Xavera četl program Milionu chvilek.
A pak to přišlo: Sekta! Minář Ježíš. To je ten moment,
kdy vás to vyděsí…
Holec pak dále rozvíjel své úvahy o Milionu chvilek pro
demokracii. Při čtení programu spolku se prý utvrdil
v tom, že se jedná o sektu. „To má všechny rysy sekty,
když začnete psát, že si uvědomujete svou vlastní velikost,
jakou máte sílu, že s tím musíte opatrně nakládat, protože
hýbete celou společností. Já myslím, že Minář už se proměnil v jakéhosi Ježíše. A to je přesně ten moment, kdy
vás to vyděsí.“
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Komentator-u-Xavera-cetl-program-Milionu-chvilek-A-pak-to-prislo-Sekta-Minar-Jezis-To-je-ten-moment-kdy-vas-tovydesi-602047
2. týden
Hodně se píše o Petru Pavlovi, jehož jméno se začalo skloňovat v souvislosti s prezidentskou volbou. V porovnání
s předešlým týdnem dostal velké množství prostoru Václav Klaus starší. Byla chválena jeho transformace ekonomiky v 90. letech, protiekologická aktivita a byli napadáni
jeho oponenti. Velmi často je stále napadána Česká televize. Probírá se 17. listopad 1989 a demonstrace spolku
Milion chvilek na Letné.

Poslanec SPD chce zásadně změnit financování ČT:
Jinak si budou dál vesele hospodařit bez odpovědnosti

témata: Petr Pavel, Česká televize, snaha o vykreslení
pozitivní role SSSR v době sametové revoluce i nyní, popírání hybridní války, Evropská unie, ekologie, migrace
muslimů

„Dokud nedojde k legislativním změnám ohledně tohoto

kdo dostává prostor: Václav Klaus st., Jan Šolta (historik),
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Margita Balaštíková (poslankyně ANO), Miroslav Singer
(exguvernér ČNB), Norbert Hlaváček (místopředseda
Trikolóry), Vladimír Pikora (ekonom), Miroslav Kavij
(politik KSČM), Patrick Zandl (Piráti, obecní zastupitel),
Ondřej Veselý (místopředseda ČSSD), Vlastimil Vondruška (historik), Petr Žantovský (novinář), Josef Šlerka (novinář)
autoři článků: Oldřich Szaban, Jonáš Kříž, David Hora,
Jiří Hroník
útoky: Česká televize, Petr Pavel, Milion chvilek pro demokracii, Václav Havel, Johana Hovorková (novinářka),
Luděk Niedermayer, Emma Smetana (novinářka)
obrana: Václav Klaus st., Jan Schneider (publicista), Miloš Zeman
„Sovětská vojska nevyhnal rocker Kocáb, jak se
chlubí.“ Pamětník, který se potkával s Gorbačovem,
předkládá jinou verzi listopadu 1989
Otázka: Měli listopadové události roku 1989 oficiální
podporu ze strany sovětského režimu? V pasáži, věnované schůzce na sovětské ambasádě 21. listopadu 1989,
to naznačujete…
Odpověď: Samozřejmě že ano. Takové stanovisko mi bylo
prezentováno na oné schůzce tak, jako že se jedná o názor
vedení sovětského státu. Ovšem je jasné, že za tím stál
ústřední výbor sovětské komunistické strany. Jinými slovy
rozhodli o tom stejně a ti samí lidé, jako o tom rozhodli
v Polsku a v celé východní Evropě. Ten pád byl načasovaný a synchronizovaný. Dokument, ze kterého jsem vycházel a který tam byl tehdy přednesen, existuje, leží na
ministerstvu zahraničí, ale nebyl dosud uvolněn. Samotný
pád tehdejšího čs. režimu se udál plně v souladu se sovětskými zájmy.
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/-Sovetska-vojska-nevyhnal-rocker-Kocab-jak-se-chlubi-Pametnik-ktery-se-potkaval-s-Gorbacovem-predklada-jinou
-verzi-listopadu-1989-601793
„Na Kavkách mohou mít důvod k obavám.“ Toto
chodí do emailů Babišovým lidem. Na létající špunty
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u ředitele ČT to prý nevypadá
Poslankyně ANO Margit Balaštíková: „Mailem přišlo poslancům nepočítaně výzev, abychom zprávy o hospodaření ČT neschválili. Zkrátka, lidé chtějí změnu, současný
styl ČT se jim zajídá. Hodně se mezi lidmi mluví také
o tom, že by chtěli státní televizi nebo aspoň jeden státní
tv-kanál. A dřív nebo později na to budou muset politici
reagovat. Takže vlastně ano, na ‚Kavkách‘ mohou mít důvod k obavám,“ dodává.
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/-NaKavkach-mohou-mit-duvod-k-obavam-Toto-chodi-do
-emailu-Babisovym-lidem-Na-letajici-spunty-u-reditele
-CT-to-pry-nevypada-602308
Krajský šéf KSČM: Rusko možná podniká kroky,
aby nás mělo ve své oboře, ale USA už nás v ní mají.
A Václav Havel…
Hrozí vyprovokování světového válečného konfliktu
s Ruskou federací, jejíž obrovské přírodní a surovinové
zdroje jsou pro zrůdný americký kapitalistický systém stále větším lákadlem.
Podle tvrzení mnohých politiků se nyní máme nejlépe v celé historii samostatné republiky, jsme prý šestou
nejbezpečnější zemí světa a jsou nám předkládána další
„pozlátka“. Došlo k nespornému zvýšení životní úrovně
seniorů a státních zaměstnanců díky finančním injekcím
současné vlády.
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Krajsky-sef-KSCM-Rusko-mozna-podnika-kroky-aby-nas
-melo-ve-sve-obore-ale-USA-uz-nas-v-ni-maji-A-Vaclav
-Havel-602547
3. týden
Objevuje se mnoho teorií o tom, kdo stál v pozadí událostí
17. listopadu a pádu sovětského svazu. Množí se útoky na
Michaela Kocába, který připustil, že by mohl kandidovat
na prezidenta. První polovinu týdne dostává velký prostor
obhajoba Andreje Babiše z různých stran, naopak podobné množství hlasů napadá spolek Milion Chvilek pro demokracii a jejich demonstraci. V druhé polovině týdne má
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hodně prostoru Václav Klaus ml. a Markéta Šichtařová.
témata: 17. listopad 1989, migranti, Milion Chvilek pro
demokracii
kdo dostává prostor: Miloš Zeman, Tomio Okamura,
Alena Vitásková, Ivo Valenta (senátor), Michael Canov
(senátor), Václav Klaus st., Cyril Svoboda (politik), Markéta Šichtařová (ekonomka), Vojtěch Bednář (sociolog),
Michael Kroh (VŠ pedagog), Miroslav Ševčík (VŠ pedagog), Libor Rouček (ČSSD), Ivo Strejček (bývalý europoslanec), Jan Mládek (bývalý ministr), Hana Lipovská
(ekonomka), Jaroslav Foldyna (poslanec ČSSD), Erik
Best (novinář)
útoky: Václav Havel, Michael Kocáb, Jindřich Šídlo (novinář), Jan Svěrák, Jan Hrušínský (principál Divadla na
Jezerce), studenti stávkující za obranu klimatu, Zuzana
Čaputová, Jan Potměšil (herec), Mikuláš Minář (Milion
Chvilek), přijímání migrantů, Česká televize, Tomáš Petříček (ministr zahraničí), Pavel Rychetský (předseda Ústavního soudu)
obrana: Andrej Babiš, Václav Klaus
autoři: Tomáš Lejsek, Jan Rychetský, Natálie Brožovská,
Marek Korejs, Miloš Polák, Daniela Černá, Veronika Fiziová, Oldřich Szaban, Jonáš Kříž, Jiří Hroník
Vytunelovaná svoboda. Dobro z neziskové lobby je
dnes největším nebezpečím. Kocába s věkem opustila
soudnost, obává se firemní sociolog Bednář
… Česká televize je téměř neomezeně nezávislá, jak co
se týče agendy, tak formy komunikace, výběru personálu a prakticky všeho ostatního. Obávám se tedy, že hlasy,
které varují před ohrožováním její nezávislosti, jsou právě
ty stejné hlasy, které by rády, aby hovořila pouze jejich
jazykem…
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Vytunelovana-svoboda-Dobro-z-neziskove-lobby-je-dnes-nejvetsim-nebezpecim-Kocaba-s-vekem-opustila-soudnost
-obava-se-firemni-sociolog-Bednar-603426
Svěrák si vzpomněl na svá mladická komunistická
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léta. Když vidím, čím nás zásobuje ČT… Docent
Kroh i o tom, komu slouží Milion chvilek
Andrej Babiš v rámci možností úspěšně splnil roli korektora excesů a chyb svých předchůdců. V podstatě navázal na
úspěšnou a populární Zemanovu politiku v situaci, kdy se
jí sociální demokracie vedená Zemanovými odpůrci zřekla. To je i vysvětlení, proč má ANO dnes „zemanovských“
30 a více procent, ale sociální demokracie je na pokraji
odchodu ze Sněmovny.
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Sveraksi-vzpomnel-na-sva-mladicka-komunisticka-leta-Kdyz
-vidim-cim-nas-zasobuje-CT-Docent-Kroh-i-o-tom-komu-slouzi-Milion-chvilek-603450
Klaus ml. utřel Mináře. Jen pár hodin před demonstrací za
konec Babiše
Hradní mluvčí Jiří Ovčáček již předem označil své spoluobčany, kteří si budou výročí připomínat v ulicích, za
šiřitele nenávisti. Doporučil lidem, aby zůstali sedět doma,
zapálili si svíčku, jak to učiní i prezident Miloš Zeman,
který odmítá výročí sametové revoluce slavit v Česku nějak výrazněji.
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Klaus-ml
-utrel-Minare-Jen-par-hodin-pred-demonstraci-za-konec
-Babise-603598
Naši svobodu neohrožuje Putin, ani Čína. To takový
Milion chvilek… Ivo Strejček ťal do živého
„Naši svobodu neohrožují komunisté, ruský prezident Putin nebo Čína. Ničí ji ideologie importované ze Západu“.
„Václav Klaus je nejen rozhodujícím symbolem ekonomické transformace, on je také symbolem politické a společenské transformace. Kdyby nedošlo s jeho výraznou
pomocí k rychlému prosazení parlamentní demokracie
založené na souboji politických stran, ekonomická transformace by byla nemyslitelná. Hlasy o tunelování, rozprodávání a rozkrádání této země tady byly, jsou a budou.
Faktem však zůstává, že ti, kteří popisují devadesátá léta
jako „vytunelované“ období, nechápou hloubku a rozsah
transformačního procesu.“
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https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Nasi
-svobodu-neohrozuje-Putin-ani-Cina-To-takovy-Milion
-chvilek-Ivo-Strejcek-tal-do-ziveho-603049

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Podvod-svinarna-EU-z-nas-dela-pitomce-a-vymysli-cim-dal
-vetsi-kraviny-uctuje-rocker-Ales-Brichta-604198

4. týden

„Kalda“ a bída: Doslov ke sněmu TOP 09. Smutný

Týden začal kritikou Evropské unie z několika stran. Později ale převážili útoky na novou předsedkyni TOP 09
Markétu Pekarovou Adamovou a BIS kvůli své výroční zprávě. Velké množství článků se věnuje očerňování
spolku Milion chvilek pro demokracii a České televize.
V závěsu za nimi je Pavel Novotný a ekologičtí aktivisté.
Několik článků přináší informace o tom, že sametová revoluce byla organizována Stb

… Marketingový expert Jakub Horák se na svém facebookovém profilu vyjádřil k volbě Markéty Pekarové
Adamové do čela TOP 09. „Byla to volba z tý bídy, v jaký
topka je.“…

témata: kritika Evropské unie, volba předsedkyně TOP 09,
výroční zpráva BIS, migrace, ochrana klimatu, Petra Procházková, Česká televize
kdo dostává prostor: Aleš Brichta (zpěvák), Vlastimil
Tlustý (bývalý ministr), Miroslav Tyl (filosof a botanik),
Luboš Xaver Veselý (novinář), Vadim Petrov (člen Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání), Markéta Šichtařová
(ekonomka), Petr Robejšek (politik a politolog), Ondřej
Neff (spisovatel), Milan Žitný (novinář)
útoky: EU, BIS, homosexuálové, Milion chvilek, Deník
N, Česká televize, Markéta Pekarová Adamová, Pavel Novotný, Jakub Janda (ředitel think thanku Evropské hodnoty), Zuzana Čaputová
obhajoby: Andrej Babiš
autoři: Radim Panenka, Miloš Polák, Jonáš Kříž, Natálie
Brožovská, Radek Kotas, Veronika Fiziová

… „Markéta je chytrá holka, mě ale jako politička ničím
neoslovuje. Ale připouštím, že mě by jako konzervativního šovinistu jen velmi těžko oslovila jakákoli žena, tak
třeba mladší generace jo. Co se hraběte Czernina týče – to
je milý muž, který je zcela odtržen od reality. Proto ho tam
Kalda nepochybně chtěl,“…
Paktování Milionu chvilek s opozicí je proti všem
dobrým mravům, tvrdí přírodovědec Gustáv Murín.
To na Slovensku…
„Pražáci“ se tak rádi „srocují“. Jen si vzpomeňme na masové manifestace za záchranu republiky před Mnichovem,
posléze neméně početné manifestace věrnosti nacistům,
potom stejně tak masové vítání sovětských osvoboditelů
jako i později stejné demonstrace proti nim, ale hned i masové manifestace na podporu komunistické strany a zřejmě ti samí účastníci zase zaplnili Letenskou pláň, aby křičeli proti té samé komunistické straně.
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Paktovani-Milionu-chvilek-s-opozici-je-proti-vsem-dobrym
-mravum-tvrdi-prirodovedec-Gustav-Murin-To-na-Slovensku-604604

Podvod, sviňárna. EU z nás dělá pitomce a vymýšlí
čím dál větší kraviny, účtuje rocker Aleš Brichta
„Jsme stát zákazů, příkazů, vyhlášek a nařízení. Spadli jsme z jednoho rohu do druhého. Jestli to bylo RVHP
a dnes Evropská unie, zase jsme pro někoho za blbce. Zase
plníme příkazy, místo abychom si sami rozhodovali. My
snad máme v naturelu, že musíme někomu strčit hlavu na
špalek a nechat se kopat do zadku. Nemám to rád,“ říká
Aleš Brichta, metalový zpěvák, skladatel a textař.
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Shrnutí listopad
Nejčastěji se v listopadu objevují články vyvolávající
strach z imigrantů, často podložené nepravdivými zprávami ze zahraničí (přebírání moci, bombové útoky, znásilňování). Dále jsou časté články útočící na klimatické aktivisty. Tématem měsíce je 30. výročí sametové revoluce,
objevují se útoky na Václava Havla, desinterpretace dění
před 30 lety. V souvislosti s demonstrací pořádané Milionem chvilek pro demokracii se objevují útoky na tento
spolek a na účastníky demokracie, demonstrace je například označována jako puč. V narativu se často objevují
pojmy označující opoziční politiky, klimatické aktivisty,
Angelu Merkelovou a Německo, Milion chvilek pro demokracii, neziskové organizace a další jako „nacisty“ (+
další varianty tohoto významu).
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v jiných kulisách. Teď se chystají na absurdní
havlistickou etudu na Letné. Jako za Husáka. Jak jim
nedělat křoví? A kde je dnes „kupředu“?
PETR HÁJEK na začátku závěrečného týdne zostřených
oslav státního převratu doporučuje zůstat doma a vidí
v tom celém tragikomickém představení vládnoucích elit
jednu velkou naději
http://www.protiproud.cz/politika/4746-zed-v-berline
-oslavovali-likvidaci-svobody-lidi-nas-nechteji-cim-tosoudruzi-vse-se-opakuje-jen-v-jinych-kulisach-ted-sechystaji-na-absurdni-havlistickou-etudu-na-letne-jako-za
-husaka-jak-jim-nedelat-krovi-a-kde-je-dnes-kupredu.htm
Nebezpečné smartphony: Slepota, tupý mozek a rohy
na hlavě. Další následky častého používání gadgetů.
Zabíjení modrým světlem? Pokusy na dobrovolnících.
Koukáte často jedním okem?

1. týden
Tématem týdne je „USA kradou ropu v Sýrii“. Zároveň se
objevují články hájící Donalda Trumpa v otázce impeachementu. Petr Hájek varuje před událostmi následujícího
týdne, konkrétně před demonstrací na Letné. Článek Patricka Josepha Buchanana varuje před možností radikalizace demonstrantů v USA, titulek článku to ale vztahuje
na dění v ČR. Cca polovina článků je převzatá z webů
dicred.ru, gatestoneinstitute.org a dalších.
témata: dění v Sýrii, situace na Ukrajině, „nebezpečné“
smartphony, Donald Trump a Impeachement, feminismus,
vlastenectví, zákaz domobrany, chemtrails

REDAKCE PROTIPROUD se věnuje škodlivým vlivům
neuměřeného používání mobilních telefonů - vedle již
známého elektromagnetického záření ničícího lidský mozek.
http://www.protiproud.cz/zdravi/4736-nebezpecne-smartphony-slepota-tupy-mozek-a-rohy-na-hlave-dalsi-nasledky-casteho-pouzivani-gadgetu-zabijeni-modrym-svetlem
-pokusy-na-dobrovolnicich-koukate-casto-jednim-okem.
htm
2. týden

obrana: D. Trump

V návaznosti na zakázání organizace Člověk v tísni
v Rusku se objevuje článek útočící na tuto organizaci.
Migrační politika je tématem několika článků, objevuje
se článek kritizující migrační politiku v Německu, další kritizuje politiku EU vůči imigrantům, třetí informuje
o „invazi migrantů v Řecku“. Dalším tématem týdne je
demonstrace na Letné objevující se v několika článcích,
které útočí na Milion chvilek pro demokracii a podporovatele tohoto spolku obecně. Útočný článek Petra Hájka
přiložen níže.

Zeď: V Berlíně oslavovali likvidaci svobody. Lidi
nás nechtějí, čím to, soudruzi? Vše se opakuje – jen

témata: zákaz organizace Člověk v tísni v Rusku, migrační politika, dění v Německu, demonstrace na Letné

kdo dostává prostor: Gatestoneinstitute, discred.ru,
autoři: Petr Hájek, Ladislav Větvička, Dmitrij Sedov, Ján
Čarnogurský, Patrick Joseph Buchanan, Crimson Alter,
Michal Semín, Elizabeth A. Lozowská,
útoky: Milion chvilek pro demokracii, USA
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kdo dostává prostor: vz.ru a další ruské weby
autoři: Petr Hájek, Lu Lina, Andrea Lopatková, Jiří Weigl,
Petr Akopov, Viktorie Nikiforová, Vladimír Malyšev, Tomáš Vyoral, Sergej Latyšev
útoky: Člověk v tísni, Německo, Milion chvilek pro demokracii, Václav Havel, ČT
Člověk v tísni: Čas na malou oslavu. Očekávání
se konečně vyplnila. Klepnutí přes prodlouženou
ruku. Propaganda se dále valí. Hlídací podvraťáci
demokracie. Na východě mají o jednu drobnou starost
méně
LU LINA komentuje moudrý strategický krok ruské strany, která ze své země vypakovala další parazitickou a propagandistickou mezinárodní neziskovku
http://www.protiproud.cz/politika/4752-clovek-v-tisni-vtisni-cas-na-malou-oslavu-ocekavani-se-konecne-vyplnila-klepnuti-pres-prodlouzenou-ruku-propaganda-se-dale
-vali-hlidaci-podvrataci-demokracie-na-vychode-maji-o
-jednu-drobnou-starost-mene.htm
Rudozelené Německo: Primátorem Hannoveru
zvolen přistěhovalecký muslim. Šílení Němci stále
vítají - a vedou zemi do záhuby. Londýnské poměry?
Další velká města již čekají. Necháme si i zde
„Usadit islám“?Rudozelené Německo: Primátorem
Hannoveru zvolen přistěhovalecký muslim. Šílení
Němci stále vítají - a vedou zemi do záhuby.
Londýnské poměry? Další velká města již čekají.
Necháme si i zde „Usadit islám“?
ANDREA LOPATKOVÁ informuje o dalším krůčku našich západních sousedů na cestě k podvolení se islámu,
který přesně lícuje do současného obrazu upadající země
http://www.protiproud.cz/politika/4750-rudozelene-nemecko-primatorem-hannoveru-zvolen-pristehovaleckymuslim-sileni-nemci-stale-vitaji-a-vedou-zemi-do-zahuby-londynske-pomery-dalsi-velka-mesta-jiz-cekaji-nechame-si-i-zde-usadit-islam.htm
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Společná sebevražda pučistů na Letné: Kdyby
trapnost nadnášela. Ten v hnědém stejnokroji to
zase nezvládl. Soros mu i tak zaplatí. Pražáci slavili
převrat k další totalitě. Kalousek na hrad? Ultimátum
demokracii
PETR HÁJEK do pražských ulic tentokrát nevyrazil, a tak
z jednoho místa mohl sledovat všechny komické scénky,
které Pátá kolona Bruselanů předvedla „zbytku“ republiky.
http://www.protiproud.cz/politika/4759-spolecna-sebevrazda-pucistu-na-letne-kdyby-trapnost-nadnasela-ten-v
-hnedem-stejnokroji-to-zase-nezvladl-soros-i-tak-zaplati
-prazaci-slavili-prevrat-k-dalsi-totalite-kalousek-na-hrad
-ultimatum-demokracii.htm
3. týden
Objevují se články útočící na EU, jeden z nich, převzatý
z gazeta.ru je ve smyslu „politika EU znamená Erdoganovu pomstu a poslání tisíců teroristů do Evropy“. Pokračuje trend v útocích na Německo, téma tohoto týdne je
„Německý národ zaniká“. Petr Hájek rozebírá spor Petry
Procházkové z Deníku N s Vladimírem Frantou ze Sputniknews. Aleš Přichystal varuje před světovou krizí „nevídaných rozměrů“. Dva články se věnují obraně západu
proti ruské propagandě a desinformacím, obhajují Rusko
a útočí na západní státy, Světové fórum pro demokracii
označno za protiruskou organizaci. Objevuje se autor
článků s jménem/nickem Lu Lina.
témata: 30 let od sametové revoluce, Německo, migrační
politika, EU, ČT, impeachement, křesťanství, VIII. Světové fórum pro demokracii, spor Vladimíra Franty ze Sputniku s Petrou Procházkovou z Deníku N
kdo dostává prostor: ruské weby např. stoletie.ru, geopolitika.ru
autoři: Petr Hájek, Aleš Přichystal, Marian Kechlibar,
Nino Dzhgarkava, Tomáš Vyoral, Lukáš Křivošík, Lu
Lina, Petr Hampl,
útoky: EU, ochránci zvířat, ČT
obrana: D. Trump, ruská propaganda
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Tak „argumentuje“ kavárna: Fackami a „rozbitím
d.žky“ k hledání kořenů pravdy a lásky. Majdan
se nezdařil, frustrace „nadlidí“ stoupá. Policie mlčí.
Topolánkova rada. Občané II. kategorie. Stíny teroru
vylézají z děr
PETR HÁJEK zaznamenal fyzický útok „nadženy“ na novináře, který se provinil tím, že popsal realitu a podle reakcí Kavárny soudí, že byl překročen další „brod“ Rubikonu
zběsilé kavárenské nenávisti.
http://www.protiproud.cz/politika/4773-tak-argumentujekavarna-fackami-a-rozbitim-dzky-k-hledani-korenu-pravdy-a-lasky-majdan-se-nezdaril-frustrace-nadlidi-stoupa
-policie-mlci-topolankova-rada-obcane-ii-kategorie-stinyteroru-vylezaji-z-der.htm
Je po flámu: 30 let svobody pohledem zdola. Co jsme
chtěli a co teď máme. Skok do otroctví. Vymýšlí
pravidla EU parta psychopatů? Kádrování v plném
proudu. Média lžou. Omyl na Letné
LU LINA se zamýšlí nad tím, kam dospěla očekávání
a důvěra v ideály Listopadu, při nichž mnozí z nás zůstávali ještě ve chvíli vstupu do EU před 15 lety
http://www.protiproud.cz/politika/4760-je-po-flamu-30-let
-svobody-pohledem-zdola-co-jsme-chteli-a-co-ted-mame
-skok-do-otroctvi-vymysli-pravidla-eu-parta-psychopatu
-kadrovani-v-plnem-proudu-media-lzou-omyl-na-letne.htm
Nová paranoia v USA: Východ válcuje západní
demokracii? Západ prý musí utáhnout šrouby.
Ochrání Washington svůj primitivní lid? Jak vyhnat
čínskou Hydru z trhu? Za vším hledej výrobce zbraní
LEONID SAVIN mapuje zuřivá opatření amerických bezpečnostních složek proti údajnému ohrožení demokratických voleb v USA a kyberprostoru ze strany démonických
východních států
http://www.protiproud.cz/politika/4761-nova-paranoia-v
-usa-vychod-valcuje-zapadni-demokracii-zapad-pry-musi-utahnout-srouby-ochrani-washington-svuj-primitivnilid-jak-vyhnat-cinskou-hydru-z-trhu-za-vsim-hledej-vyrobce-zbrani.htm
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4. týden
Tento týden se nejčastěji objevují články útočící na imigranty, Německo a klimatické aktivisty. Součástí narativu je
především vyvolání strachu. Shrnutí Petra Hájka na konci
týdne útočí na Michala Koudelku z BIS, Jaroslava Kuberu
a na opozici.
témata: výroční zpráva BIS, plánovaná cesta Jaroslava
Kubery na Tchaj-wan, recenze na knihu Převrat, dění na
Ukrajině, migrační politika, klima a klimatičtí aktivisté
kdo dostává prostor: Petr Hájek, ruské weby (vz.ru, stoletie.ru), Tomio Okamura
autoři: Petr Hájek, Roberto de Mattei, Václav Danda, Radek Pokorný, Lubomír Vylíčil, Vítězslav Kremlík, Davild
Hilbert, Radek Pokorný
útoky: BIS, Michal Koudelka, EU, opozice, Piráti
Řev nesmí utichnout: Chystá se šéf BIS vyhlásit
válku Číně a Rusku? Provokace jedna za druhou.
Bude u nás kandidovat Clintonová? Kavárně zbývají
jen psychopati z komunálu. Divadlo pro rohatého.
Zničující mlčení
Petr Hájek vysvětluje, že domnělé vzrušení kolem patafyzického pokusu o přepisování dějin je zoufalým pokusem
o oživení polomrtvé kavárny a navrhuje, jak jí dát adventní ránu z milosti
http://www.protiproud.cz/politika/4787-rev-nesmi-utichnout-chysta-se-sef-bis-vyhlasit-valku-cine-a-rusku-provokace-jedna-za-druhou-bude-u-nas-kandidovat-clintonova-kavarne-zbyvaji-jen-psychopati-z-komunalu-divadlo
-pro-rohateho-znicujici-mlceni.htm
Pátá kolona z Prahy jednala tajně v Berlíně:
Otevřeme migrantům české hranice dokořán.
Německo nám z toho udělá zákon Čtvrté říše. Ne
dveřmi? Tak oknem. Braňme se! Zrádci z neziskovek
nám jdou po krku
Lubomír Vylíčil upozorňuje na skandální dokument podepsaný za ČR našimi zrádci tentokrát nikoli v Mnichově ale
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v Berlíně, který však má potenciál nastavit pro naši zemi
stejně zničující důsledky
http://www.protiproud.cz/politika/4778-pata-kolona-z
-prahy-jednala-tajne-v-berline-otevreme-migrantum-ceske-hranice-dokoran-nemecko-nam-z-toho-udela-zakon
-ctrte-rise-ne-dvermi-tak-oknem-branme-se-zradci-z-neziskove
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Sputnik News
Shrnutí listopadu
Silnými tématy v listopadu bylo výročí 30 let od sametové
revoluce a demonstrace pořádaná Milionem chvilek pro
demokracii na Letné. Velký prostor dostává téma Mediální
forum 2019 v Praze, především kvůli incidentu Petry Procházkové z Deníku N. s Vladimírem Frantou ze Sputniku.
Po oznámení možné kandidatury gen. Petra Pavla na prezidenta se začínají objevovat útoky na jeho osobu. V souvislostí s výroční zprávou BIS se objevují útočné články
na tuto organizaci a Michala Koudelku. V průběhu celého
měsíce se objevují články napadající ČT, nejčastěji proti
ČT vystupuje Petr Štěpánek a Xaver Veselý. Dalšími opakujícími tématy jsou kritika NATO, EU, Německa. Hodně prostoru dostává nově vzniklé hnutí Trikolora (Václav
Klaus ml., Zuzana Majerová Zahradníková), dále Tomio
Okamura, Jiří Ovčáček/Miloš Zeman a Petr Štěpánek
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autoři: Ivan Danilov, Vladimír Franta, Tatjana Naronskaja, Jan Campbell, Alena Novotná, Jana Petrova, Brankica
Ristič, Viktor Beseka, Dmitrij Korněv,
útoky: Zuzana Čaputová, neziskové organizace, Angela
Merkelová, Piráti, Zdeněk Hřib, gen. Petr Pavel, Greta
Thunberg, Václav Havel
obrana: Miloš Zeman
Kateřina Konečná: V europarlamentu ostudně
hlasovali o historii, selhalo i SPD. VIDEO
Evropské usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy (2019/2819(RSP)) nadzvedlo ze židle
poslankyni europarlamentu Kateřinu Konečnou. Poslankyně natočila pro Sputnik video komentář, ve kterém odsoudila české politiky v Evropském parlamentu, kteří hlasovali tak, že to dle Konečné poškozuje historickou paměť
i našeho národa, tedy Čechů.

1. týden
Objevují se články kritizující Angelu Merkelovou a Německo všeobecně, pokračují názory typu „Německo se
řítí do záhuby“. Opět dostávají prostor členové Trikolory, kteří „varují“ před pedofilií apod. Objevují se útoky na
gen. Petra Pavla po oznámení jeho kandidatury na prezidenta. Několik článků označuje NATO jako nepotřebnou
nebo „mrtvou“ organizaci. Články se také zabývají těžbou
ropy v pohraničí Sýrie, často ve stylu „USA kradou syrskou ropu“, Hodně prostoru dostává opět Tomio Okamura
(útoky na opozici, ČT, migrační politiku,).
témata: kandidatura Petra Pavla na prezidenta, Sýrie, nord
stream 2, dění na Slovensku, ruské vojenská cvičení a vojenské technologie, stávka ve školách, vyšetřování vraždy
Jána Kuciaka, uznání Kosova, demonstace v Hong Kongu,
situace na Ukrajině, USA – Trump, manévry v Turecku,
těžba ropy na severu Sýrie, odstoupení od smlouvy INF,
EU, Greta Thunberg, NATO
kdo dostává prostor: Tomio Okamura (SPD), Vácalv
Klaus ml. (Trikolora), Kateřina Konečná (KSČM), Robert
Vašíček, Jiří Ovčáček, Alexandr Vondra, Matěj Drbohlav
(Trikolora), Václav Klaus, Zuzana Majerová Zahradníková (Trikolora), Vadim Petrov, Tomáš Vyoral, Petr Štěpánek

https://cz.sputniknews.com/svet/2019111010943898-katerina-konecna-v-europarlamentu-ostudne-hlasovali-o
-historii-selhalo-i-spd-video/
Další důkaz napojení Pirátů na Sorose? Okamura už
mluví o trestném činu. Spolupráce s neziskovkami je
proti tomu sranda
Šéf SPD Tomio Okamura se na svém Facebooku opět pustil do Pirátů. Tentokrát ve svém příspěvku zmínil, že je
Česká pirátská strana napojena na finančníka George Sorose. Jak takovému závěru český poslanec dospěl?
https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/20191110
10943817-dalsi-dukaz-napojeni-piratu-na-sorose-okamura-uz-mluvi-o-trestnem-cinu-spoluprace-s-neziskovkami
-je/
Komentátor Vyoral varoval pražskou kavárnu před
„předčasnou ejakulací“. Generála Pavla pozvedli dost
brzy, tvrdí
Petr Pavel prezidentem, ale až po převlečení kabátu? Bloger Tomáš Vyoral prozradil, jak vidí kandidaturu bývalého
člena KSČ a generála Pavla, který tento týden připustil,
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že by se mohl stát jedním z kandidátů na post hlavy státu.
Rozhovor s Vyoralem byl v pátek 8. listopadu zveřejněn
na portálu ParlamentníListy.cz.
https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/20191109
10938149-komentator-vyoral-varoval-prazskou-kavarnu
-pred-predcasnou-ejakulaci-generala-pavla-pozvedli-dost/
2. týden
Tématem týdne je demonstrace na Letné, objevují útoky
na Milion chvilek pro demokracii (útočí např. Jiří Ovčáček, Miloš Zeman, Václav Klaus, Václav Klaus ml., Petr
Štěpánek, Tomio Okamura). Pokračují články o Sýrii, některé hodnotí kladně ruské působení, např. „Putin: V Sýrii jsme splnili téměř všechny cíle“, jiné naopak napadají
působení USA, opět se objevuje téma „krádeže“ syrské
ropy. Časté jsou také články o ruských vědeckých pokrocích, o ruských vojenských technologiích. Z české politické scény dostává nejčastějí prostor Tomio Okamura, dále
často vystupují členové hnutí Trikolory, členové KSČM
a Jiří Ovčáček s Milošem Zemanem.
témata: demonstrace na Letné, dění v Sýrii, výročí sametové revoluce, nordstream 2, EU, NATO, Kosovo, vyšetřování vraždy Jána Kuciaka, dění na Slovensku, ruské
vědecké pokroky, ruské vojenské technologie, postoje
V. Putina, zákaz organizace Člověk v tísni v Rusku,
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Předseda Strany nezávislosti České republiky František
Matějka se na svém facebookovém profilu vyjádřil k tomu,
co včera zaznělo z úst Chvilkařů na pražské demonstraci
na Letné. Konkrétně v příspěvku zmínil možnou kandidaturu bývalého náčelníka Generálního štábu AČR Petra
Pavla na post prezidenta.
https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/20191117
10973057-chvilkari-na-letne-diskvalifikovali-generala
-pavla-coby-kandidata-na-prezidenta-co-na-to-kavarna/
„Koho se ti čučkaři tak bojí a proč?“ Ondráček
zkritizoval návrh BIS kriminalizovat domobranu
BIS navrhla, aby členství v nestátních ozbrojených skupinách bylo v nejvážnějších případech trestným činem.
S návrhem ale nesouhlasí poslanec Zdeněk Ondráček, prý
to samozvanci dělají kvůli neschopnosti státu plnou měrou
zajistit bezpečnost občanů.
https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/20191112
10951750-koho-se-ti-cuckari-tak-boji-a-proc-ondracek
-zkritizoval-navrh-bis-kriminalizovat-domobranu/
Jak Václav Havel pomáhal Sorosovi. Fiala „načůral“
sluníčkářům do mraveniště. Pražské kavárně se bude
čoudit z uší

kdo dostává prostor: Václav Klaus, Václav Klaus ml.
(Trikolora), Zdeněk Ondráček (KSČM), Petr Štěpánek,
Tomio Okamura (SPD), František Matějka (SNČR), Andrej Babiš (ANO), Jiří Ovčáček, Miloš Zeman,

Místopředseda hnutí SPD Radim Fiala se na svém facebookovém účtu tentokrát zaměřil na bývalého prezidenta
Václava Havla a amerického finančníka George Sorose.
Konkrétně se vyjádřil k tomu, že Havel Sorosovi pomáhal
v „budování globalistické sluníčkářské diktatury elit“.

autoři: Alfija Jenikejeva, Alena Novotná, Tatjana Naronskaja, Jana Petrova, Natasa Milosavljevic, Ljudmila Kotljarovová, Van Minh Nguyen, Vladimír Franta, Ivan Danilov,

https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/20191117
10976604-jak-vaclav-havel-pomahal-sorosovi-fiala-nacural-slunickarum-do-mraveniste-prazske-kavarne-se-bude/

útoky: Václav Havel, Greta Thunberg, Milion chvilek pro
demokracii, George Soros, ČT, Zuzana Čaputová, BIS,

3. týden

obrana: Miloš Zeman
Chvilkaři na Letné diskvalifikovali generála Pavla
coby kandidáta na prezidenta. Co na to kavárna?

Začátek týdne je ve znamení dozvuků oslav 30. let svobody a demonstrace na Letné. Články útočí na Milion
chvilek pro demokracii a Mikuláše Mináře, jeden článek
se zabývá vypískáním Václava Klause ml. na Národní třídě. Několik článků je věnováno tématu Andrej Babiš na
Ukrajině. Dalším tématem je kritika NATO. Velký prostor
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dostává téma Mediální forum 2019 v Praze, především
kvůli incidentu Petry Procházkové z Deníku N. s Vladimírem Frantou ze Sputniku.
témata: spor Vladimíra Franty ze Sputniku s Petrou Procházkovou z Deníku N, nová předsedkyně TOP 09, demonstrace na Letné, ruské vojenské technologie, NATO,
nordstream 2, dění na Slovensku, kandidatura Marka Hilšera na prezidenta, Mediální forum 2019 v Praze, obchodní válka Čína vs USA, dění na Ukrajině, dění v Sýrii,
kdo dostává prostor: Tereza Spencerová, Petr Hampl
(sociolog), Jiří Ovčáček, Zdeněk Ondráček (KSČM), Václav Klaus, Tomio Okamura, Václav Klaus ml. (Trikolora),
Petr Štěpánek, František Matějka (SNČR), Zuzana Majerová Zahradníková (Trikolora)
autoři: Vladimír Franta, Dmitrij Korněv, Michal Pavelka,
Jana Petrova, Tatjana Naronskaja, Alena Novotná, Roman
Michelko, Ivan Danilov,
útoky: Zdeněk Hřib, Million chvilek pro demokracii, Mikuláš Minář, ČT,
obrana: Václav Klaus ml., Miloš Zeman, Vladimír Franta
Co má společného Mikuláš Minář a Mussolini?
Diplomat Bašta rozřízl další bolák Milionů chvilek
Bývalý velvyslanec v Rusku a na Ukrajině a diplomat Jaroslav Bašta se v komentáři pro portál Prvnizpravy.cz vyjádřil o údržbářích demokracie. Pustil se do spolku Milion
chvilek pro demokracii a odhalil, co má společného Minář
a Mussolini.
https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/20191118
10978006-co-ma-spolecneho-mikulas-minar-a-mussolinidiplomat-basta-rozrizl-dalsi-bolak-milionu-chvilek/
Putin o sankcích USA: Koho tím Američané
potrestali? Sami si vrazili kudlu do zad. Dotkl se
i možného odchodu zemí z EU
Ruský prezident Vladimir Putin během svého projevu
na plenárním zasedání ruského investičního fóra v Moskvě odpovídal na otázku novinářů. Věnoval se například
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možnosti zkrácení trvání protiruských sankcí a okomentoval i další perspektivy NATO.
https://cz.sputniknews.com/svet/2019112010989754-putin-o-sankcich-usa-koho-tim-americane-potrestali-samisi-vrazili-kudlu-do-zad-dotkl-se-i-mozneho/
„Němci jsou historicky zdrojem problémů v Evropě.
A blíží se další.“ Matějka přisel s vážným varováním
Předseda mimoparlamentní Strany nezávislosti České republiky (SNČR) František Matějka na své facebookové
stránce sdílel status, ve kterém se vyslovil k tomu, co se
v budoucnu plánuje v Německu. Reagoval tak na iniciativu německých Zelených o „zelené formě socialismu“.
https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/20191120
10987512-nemci-jsou-historicky-zdrojem-problemu-v
-evrope-a-blizi-se-dalsi-matejka-prisel-s-vaznym-varovanim/
4. týden
Na začátku týdne se objevuje článek zpochybňující průzkum STEM/MARK ohledně nejpopulárnějšího prezidenta po revoluci a na toto téma navazuje průzkum na Sputniku, kde Miloš Zeman dostává cca 90%. Dalším tématem
tohoto týdne je zákaz přeletu české delegace do Kazaně,
objevují se názory, že je to pomsta za odstranění pomníku
Koněva, jeden článek přidává „oficiální stanovisko Ruska“, že se jednalo o porušení celních podmínek. Nejvíce
tento týden rezonuje Pavel Novotný a jeho plán postavit pomník Vlasovců, v souvislosti s jeho vystoupením
v ruské televizi a dopisem Vladimíru Putinovi se objevuje několik útočných článků na jeho osobu. Petr Štěpánek
s Vadimem Petrovem útočí na ČT. Dozvuky sporu Petry
Procházkové s Vladimírem Frantou.
témata: Pavel Novotný a pomník Vlasovcům, situace na
Ukrajině, výročí stávky v ČT, ruské vojenské technologie, Pražská výzva k informační odpovědnosti, plánovaná
cesta Jaroslava Kubery na Tchaj-wan, výroční zpráva BIS,
zákaz přeletu české delegace do Kazaně, spor Vladimíra
Franty ze Sputniku s Petrou Procházkovou z Deníku N
kdo dostává prostor: Vadim Petrov, Tereza Spencerová,
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Petr Štěpánek, Zdeněk Ondráček (KSČM), Martin Konvička, Jaroslav Šebek, Václav Klaus ml., Radim Fiala
(SPD),
autoři: Tatjana Naronskaja, Dmitrij Korněv, Wiktor Bezeka, Vladimír Franta, Jana Petrova, Roman Michelko, Alena Novotná,
útoky: ČT, Pavel Novotný, Zdeněk Hřib, Jaroslav Kubera,
Zuzana Čaputová, Václav Havel
obrana: Vladimír Franta
„Novodobý zvací dopis. Žádost o omezení svobody
slova…“ Mediální experti o Pražské výzvě
k informační odpovědnosti
Mediální experti Vadim Petrov a Petr Štěpánek se vyjádřili
k iniciativě několika poslanců různých politických stran
nazvané Pražská výzva k informační odpovědnosti. Padla
slova o novém „zvacím dopisu“.
https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/20191130
11033368-novodoby-zvaci-dopis-zadost-o-omezeni-svobody-slova-medialni-experti-o-prazske-vyzve-k-informacni/
Dusno kolem zprávy BIS. Ovčáček znovu rozkopal
pražské kavárně bábovičky. Ta vyzývá k další
fackovačce
Server Forum 24 ve svém středečním článku důkladně popsal, jak ho rozrušil další twit Jiřího Ovčáčka o veřejné
výroční zprávě BIS, kterou dle hradního mluvčího zpravodajci „fakticky legitimizovali nálepku proruský“ jen za
jiné názory řady osobností.
https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/20191127
11020939-dusno-kolem-zpravy-bis-ovcacek-kavarna-fackovani/
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