
Pravidelný přehled  
české dezinformační scény říjen 2020

1

Obsah

Říjen: shrnutí obsahu a komentář .................................... 2
A. Monitoring on-line médií ............................................ 4
B. Monitoring řetězových e-mailů ..................................11
C. Monitoring sociálních sítí ......................................... 16

Úvod

Vydáváme další díl informačního měsíčníku, ve kterém 
Čeští elfové shrnují dezinformace nebo manipulační ob-
sah v českém online prostoru. Monitorujeme aktivity, 
které mají za cíl podporovat hlavně zájmy Ruské fede-
race (RF) nebo Čínské lidové republiky (ČLR), ale i do-
mácích aktérů, kteří vědomě či nevědomě působí proti 
strategickým zájmům České republiky. V České republi-
ce takto působí mnoho domácích subjektů, které vědomě 
slouží zájmům cizích diktatur. Často se jedná o osobnosti 
veřejného a politického života, které dávno ztratily morál-
ní zábrany z oportunistických důvodů nebo díky vlastním 
komplexům. Někteří se považují za osamocené bojovní-
ky za různé (někdy zvrácené) myšlenky a stávají se tak 
tzv. užitečnými idioty, kteří napomáhají zájmům vůči Čes-
ku nepřátelských diktatur. Strategické zájmy přímo ovliv-
ňují schválené životní zájmy České republiky (suverenita, 
politická nezávislost, obrana demokracie a právního státu 
a ochrana základních lidských práv a svobod obyvatel).

Materiál je připravován hnutím Českých elfů a všechny 
přehledy dezinformačních aktivit lze nalézt na www.cesti- 

-elfove.cz.

Naše práce je nepříjemná organizátorům dezinformačních 
aktivit a vznikají tak protiopatření v podobě falešných 
facebookových skupin nebo webů s názvem „elf“ apod. 

Dbejte prosím na přesné zadávání názvu naši interneto-
vé adresy www.cesti-elfove.cz. Dále nás lze kontaktovat 
e-mailovou adresou cesti.elfove@gmail.com nebo přímo 
přes naše veřejně známé mluvčí. Dbejte prosím zvýšené 
pozornosti na phishingové kampaně a falešné e-maily 
nebo na falešné webové stránky.

Nabízíme přístup k našim datům, či zpracování případo-
vých rešerší na konkrétní témata pro média. Služba je bez-
platná.

Dezinformační obsah je v on-line prostoru šířen těmito 
hlavními kanály:

1) Online media – weby
2) Řetězové e-maily
3) Sociální sítě 

Shrnutí monitorovaných kanálů a jejich pravidelné aktuali-
zace lze nalézt na internetové stránce www.cesti-elfove.cz.  
Zde naleznete zejména týdenní přehledy obsahů vybra-
ných dezinformačních webů a speciální přehledy dezin-
formací týkajících se epidemie COVID-19.

http://www.cesti-elfove.cz
http://www.cesti-elfove.cz
http://www.cesti-elfove.cz
mailto:cesti.elfove@gmail.com
http://www.cesti-elfove.cz
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ÍŘíjen: shrnutí obsahu a komentář

Nejdůležitější témata a zjištění

V říjnu dominovaly dezinformace a manipulativní zprávy 
týkající se pandemie COVID-19. Sílí kritika postupu proti 
pandemii a to zaměřená jak na mezinárodní tak i národ-
ní úroveň a obvykle provázaná s konspiračními teoriemi 
a protizápadními tématy.

Jsou šířeny dezinformace o falšování voleb v USA, je 
očerňován J. Biden. USA jsou popisovány jako v rozkladu 
a současně je kritizována jejich silná geopolitická role.

Pokračují útoky na EU a to v souvislosti s COVID-19, ale 
i migrací. Opakují se stále obvyklá témata

V tématech se objevuje válka v Náhorním Karabachu, je 
pozitivně popisována role Ruska chránícího křesťany před 
muslimy.

Pokračuje pozitivní popis role Ruska ve světě i pozitivní 
popis uspořádání uvnitř RF. Přidává se a sílí obdobně po-
zitivně zaměřené informace o ČLR.

Pokračují útoky na Západ a liberální hodnoty, které jsou 
popisovány jako úpadkové a destabilizační v kontrastu 
s „tradičními hodnotami“, jejichž obráncem je Rusko.

Probíhají útoky na státní instituce a v Česku na demokra-
tickou opozici.

Nejaktivnějšími vnitrostátními šiřiteli jsou politici a příz-
nivci SPD a KSČM, často podporovaní z okruhu prezi-
denta ČR.

Témata v říjnu 2020 podrobněji

COVID-19: objevují se konspirační teorie o původu viru, 
kdy je často obviňován Západ z jeho vzniku a šíření. Často 
je epidemie nebo její závažnost popírána a to v souvislosti 
s konspiračními teoriemi (např. spiknutí farmaceutických 
společností, vědců a elit, tajné plány utajených společností 
nebo miliardářů a vlád). Velmi často je pandemie použí-
vána k útokům na EU (např. záměrné šíření a snaha vy-
hubit obyvatelstvo a nahradit jej migranty, nebo naopak 

předstírání epidemie s cílem obyvatelstvo podrobit a za-
vést diktaturu – tzv. New World Order)

USA a volby: USA jsou popisovány jako zachváceny ná-
silím a rozkládající se. Jsou zpochybňovány volby a je 
podporován D. Trump. Současně je kritizován vliv USA 
ve světě.

Útoky na NATO, EU a západní země: je podporováno vy-
stoupení Česka z EU, NATO a USA jsou popisovány „stu-
denoválečnickým“ slovníkem. Současně je Západ a EU 
popisován jako nebezpečné území, v rozkladu a pod sílící-
mi útoky uprchlíků, především muslimských. Do kontras-
tu jsou dávány Rusko a ČLR, u nichž je zdůrazňován tech-
nologický pokrok, podpora „tradičních hodnot“, vojenská 
síla a u Číny i obchodní příležitosti.

Válka v Náhorním Karabachu: Rusko je popisováno jako 
obránce Arménie a obránce křesťanů před muslimy. Je 
útočeno na Turecko a NATO.

Islamizace a uprchlíci: jednoznačně podpisovány jako pří-
mo související a výhradně jako bezpečnostní hrozba. EU 
je napadána, že plánovaně „vozí“ islámské uprchlíky do 
Evropy, toto je propojeno s konspiračními teoriemi o ev-
ropskými elitami plánované „islamizaci Evropy“. Sou-
časně je EU popisována jako neschopna čelit údajnému 
chaosu a násilí ze strany islámských uprchlíků. Rusko je 
stavěno do kontrastu jako stabilní a moudře vedená země. 
V této souvislosti jsou často EU a evropská media napa-
dána z omezování svobody slova a zatajování informací 
(„jak to, že se nedočteme pravdu o tom, že je situace takto 
hrozná?“).

Ostatní témata: trvají útoky na liberální hodnoty, ty jsou 
popisovány jako úpadkové a často propojeny s tématem 
uprchlíků, tradičně jsou v kontrastu s „tradičními hodno-
tami, jejichž obráncem je Rusko. Pokračuje propagace 

„ostalgie“, oslavy údajně daleko kvalitnějšího života před 
rokem 1989 a to většinou v souvislosti se sociálními otáz-
kami. Pokračují útoky na státní instituce (BIS, ale i vládu 
jako celek v souvislosti s epidemií COVID-19) a na veřej-
noprávní media, především ČT.
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ÍNejčastější cíle útoků

EU, NATO, USA, Německo, v ČR demokratické strany 
a politici (zejména Piráti) a veřejnoprávní media, přede-
vším ČT. Ze známých osobností jsou napadány A. Mer-
kel, B. Gates, J. Biden a v Česku především politici Pirátů 
a P. Fiala (ODS), přetrvávají útoky na V. Havla a J. Draho-
še (především v řetězových e-mailech). A. Babiš (ANO) 
je současně napadán i podporován, nicméně podpora do-
znívá a je realizována především v řetězových e-mailech, 
jejichž obsah se za ostatními kanály opožďuje.

Trendy v šíření

Ukazuje se, že řetězové e-maily mají v šíření obsahu 
zpoždění za dezinformačními weby a sociálními sítěmi ca 
jeden měsíc. Je to dané způsobem jejich šíření a tím, že 
témata a cíle k útokům přebírají od dezinformačních webů 
a ze skupin na sociálních sítí, zejména Facebooku.

Pokračuje přesun tvrdého organizačního jádra proruských 
aktivistů na ruskou sociální síť Vkontakte a to včetně ně-
kterých českých politiků (např. Z. Ondráček, KSČM).

Nejčastější média šířící proruskou propagandu v říjnu 2020
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A. Monitoring on-line médií

reprezentují tři typy dezinformačního obsahu spojených 
s COVID-19:

Dezinformační obsah typu A – Popírá existenci viru 
a probíhající pandemie, obsahuje nejradikálnější konspi-
rační teorie. Tvořil zhruba 5 % dezinformačního obsahu.

Dezinformační obsah typu B – Propaguje teorii o umě-
lém původu viru a jeho cíleném rozšíření a využití jako 
biologické zbraně. Narozdíl od ostatních typů nebagateli-
zuje nebezpečnost viru. Tvořil zhruba 30–40 % dezinfor-
mačního obsahu.

Dezinformační obsah typu C – Popírá závažnost a ne-
bezpečnost viru, pravost statistik o COVID-19 a vykreslu-
je proti-pandemická opatření jako zbytečná. Tvořil zhruba 
50–60 % dezinformačního obsahu.

Ve všech typech se téma epidemie COVID-19 stává 
„nosičem“ dalších témat a to v převážné míře útočících 
na Západ, EU, NATO a USA a podporující zájmy a po-
stupy Ruska a Číny. Velmi často je toto téma používáno 

V říjnu 2020 bylo zpracováno v našem systému 
149 340 článků v češtině

 » mezi zdroji s přehledem „vedl“ pravdivě.eu, 
následován ct24.news a pravyprostor.cz

 » do alespoň jedné z 24 dezinformačních kategorií 
zaměřených na propagandu „spadlo“ 1 522 článků

 » alespoň jeden z 5 vybraných narativů (Proti EU, Anti-
Liberalismus, COVID-19 – konspirace, Prokremelský 
narativ a O bezpečnosti manipulativně) zazněl 
v 1 466 článcích

Dramatický nárůst zachycených 
dezinformací ohledně COVID-19

Dramaticky vyrostl konspirativní a manipulativní obsah 
ohledně COVID-19 (stalo se tak zejména v důsledku 
změny metodiky na naší straně, počet těchto článků ale 
odpovídá skutečnosti). Tento se stal naprosto dominantní 
a proto se mu budeme věnovat na pěti příkladech, které 
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k útokům na domácí politické elity a vedení státu. 
Téma je využíváno k líčení Západu, který je údajně 
v chaosu, hroutí se v násilí a není schopen situaci řešit.

Příklady:

COVID-19 dezinformace – příklad č. 1 (Typ A)

Titulek: Evropa volá: „Dost bylo COVID-19 – pod-
vodu!“ Vlna protestů proti falešné pandemii se valí 
kontinentem: Berlín, Londýn, Varšava, Řím, Neapol…  
VIDEO. Střety s policií, obrněné vozy, vodní děla, obu-
šky, psi, slzný plyn…

https://www.arfa.cz/evropa-vola-dost-bylo-COVID-
19-podvodu-vlna-protestu-proti-falesne-pandemii-se-va-
li-kontinentem-berlin-londyn-varsava-rim-neapol-video-

-strety-s-policii-obrnene-vozy-vodni-dela-obusky/

Citace: „Masové protesty proti falešné pandemii CO-
VID-19 se o víkendu konaly v Berlíně, Londýně, Římě, Ne-
apoli, Varšavě a dalších městech. Praha chystá další velký 
protest na státní svátek 28. října. Vlády zatím neposkytly 
veřejnosti jediný důkaz, že je pandemie skutečná – všechny 
statistické údaje vypovídají o opaku.“

COVID-19 dezinformace – příklad č. 2 (Typ B)

Titulek: Co na nás chystá Čína – přesně podle Rockefel-
lerova plánu

https://cz24.news/co-na-nas-chysta-cina-presne-podle-
-rockefellerova-planu/

Citace: „Že celý skandál s koronavirem byl naplánován, 
o tom je snad už zbytečné psát, protože touto dobou to už 
nejspíš každý ví. Tisíce lékařů, biochemiků a jiných vědec-
kých a zdravotních pracovníků nám o tom podali nesčíslné 
důkazy. Protesty proti násilným opatřením vzrůstají po ce-
lém světě a korona plándemie je veřejně odhalována jako 
kriminální čin, jako celosvětový zločin, jako útok proti li-
dem za účelem nastolení Nového světového řádu, což je řád 
diktatury a násilí.“

COVID-19 dezinformace – příklad č. 3 (Typ C)

Titulek: JE TO ZÁZRAK! COVID-19 JE VLASTNĚ 
ÚŽASNÝ LÉK, KTERÝ VYLÉČIL NEBEZPEČNOU 
CHŘIPKU NA CELĚ PLANETE!

https://cz24.news/je-to-zazrak-COVID-19-je-vlastne-uza-
sny-lek-ktery-vylecil-nebezpecnou-chripku-na-cele-planete/

Citace: „Co tyto informace znamenají? Že chřipka v dubnu 
prakticky přestala existovat. Existuje jenom covid. Nebudu 
vám vnukávat žádnou představu o tom, jak to interpretovat. 
Každopádně je to velmi zvláštní a z celé historie, ze které 
máme aspoň nějaká data, se něco takto…zázračného nikdy 
nestalo.“

COVID-19 dezinformace – příklad č. 4 (Typ C)

Titulek: Existuje evropský manuál na šíření hysterie?

https://pravdive.eu/news/244358/existuje-evropsky-ma-
nual-na-sireni-hysterie

Citace: „Jaká je realita? Počty nakažených i přes všechna 
opatření stále razantně stoupají. Nikdo se tak nezabývá ně-
kolika otázkami. Jsou ta čísla vypovídající o pokračujícím 
šíření covidu reálná? Odpovídají možnostem testovacích 
míst a následně kapacitě laboratoří? Jaká je spolehlivost 
testů a co vůbec odhalují? Nejsou skutečně testovací sady 
už dopředu rozdělené na pozitivní a negativní, když je mož-
né, že jednotlivec absolvující dva testy po sobě v průběhu 
dvou hodin je nejdříve pozitivní a vzápětí negativní? Proč 
je najednou WHO ignorována ve chvíli, kdy sama prohlási-
la, že smrtnost na covid je shodná s tou chřipkovou?“

COVID-19 dezinformace – příklad č. 5 (Typ C)

Titulek: VIDEO: WHO zverejnila novú štúdiu s dátami 
z viac ako 70 krajín, že smrtnosť na COVID-19 je mno-
honásobné nižšia ako uvádza mediálno-vládny naratív

https://cz24.news/video-who-zverejnila-novu-studiu-s-
datami-z-viac-ako-70-krajin-ze-smrtnost-na-COVID-
19-je-mnohonasobne-nizsia-ako-uvadza-medialno-vlad-
ny-narativ/

https://cz24.news/co-na-nas-chysta-cina-presne-podle-rockefellerova-planu/
https://cz24.news/co-na-nas-chysta-cina-presne-podle-rockefellerova-planu/
https://cz24.news/je-to-zazrak-covid-19-je-vlastne-uzasny-lek-ktery-vylecil-nebezpecnou-chripku-na-cele-planete/
https://cz24.news/je-to-zazrak-covid-19-je-vlastne-uzasny-lek-ktery-vylecil-nebezpecnou-chripku-na-cele-planete/
https://pravdive.eu/news/244358/existuje-evropsky-manual-na-sireni-hysterie
https://pravdive.eu/news/244358/existuje-evropsky-manual-na-sireni-hysterie
https://cz24.news/video-who-zverejnila-novu-studiu-s-datami-z-viac-ako-70-krajin-ze-smrtnost-na-covid-19-je-mnohonasobne-nizsia-ako-uvadza-medialno-vladny-narativ/
https://cz24.news/video-who-zverejnila-novu-studiu-s-datami-z-viac-ako-70-krajin-ze-smrtnost-na-covid-19-je-mnohonasobne-nizsia-ako-uvadza-medialno-vladny-narativ/
https://cz24.news/video-who-zverejnila-novu-studiu-s-datami-z-viac-ako-70-krajin-ze-smrtnost-na-covid-19-je-mnohonasobne-nizsia-ako-uvadza-medialno-vladny-narativ/
https://cz24.news/video-who-zverejnila-novu-studiu-s-datami-z-viac-ako-70-krajin-ze-smrtnost-na-covid-19-je-mnohonasobne-nizsia-ako-uvadza-medialno-vladny-narativ/
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Citace: „Světová zdravotnická organizace aktuálně vyda-
la úplně novou studii, je to dokonce takzvaná meta-stu-
die, která dává dohromady data asi ze sedmdesáti studií 
z celého světa, ze kterých se ukazuje že nebezpečnost toho 
viru, smrtnost toho viru, je násobně nižší než se uvádělo. 
Původní čísla byla 3,4 % ty poslední, o kterých se mluvilo, 
byly mezi 1 % a 0,4 %. Tak WHO, což stále je snad nějaká 

autorita říká, že to je 0,23 %. Aby měli diváci představu, 
to je na úrovni ne chřipky, ale běžných viróz. Takže mě by 
zajímalo, jak bude vláda a nový ministr zdravotnictví, jak 
se postaví k tomuto. Protože pokud zjistíme, že ta situa-
ce je takováto, tak ta tvrdá plošná opatření jsou naprosto 
neadekvátní,“ uviedla v debate okrem iného Lenka Zlá-
malová.“

Dlouhodobě sledujeme tyto dezinformační a manipulativní weby, které se ve výsledcích IT 
analýzy objevují nejčastěji

AC24, Aeronet, Parlamentní listy, Sputniknews,  
Novarepublika, Protiproud

[obrázek pokračuje na další stránce]
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Kvalitativní souhrn

Zde najdete souhrn popisující aktivity těchto webů, po-
drobnější informace naleznete na našem webu (www.cesti- 

-elfove.cz).

Sledovanými zdroji jsou AC24, Aeronet, Sputniknews, No-
varepublika, Parlamentní listy, Protiproud. Vedle témat 
jsou sledovány také osoby a subjekty, které jsou danými 
zdroji podporovány, případně jejichž názorům je na těchto 
webech dáván prostor, a rovněž osoby a subjekty, na které 
tyto zdroje útočí. V případě podporovaných osob a sub-
jektů, resp. těch, kteří dostávají na sledovaných webech 
prostor, se nemusí jednat přímo o šiřitele dezinformací, ale 
může se jednat o osoby a subjekty, jejichž názory souzní 
s cíli sledovaných webů a narativy, které chtějí tyto weby 
propagovat. Může se stát, že se ten samý subjekt může stát 
ve sledovaném období jak cílem podpory, tak cílem útoku. 
Také je možné, že jsou těmito dezinformačními weby citace 
vytrženy proti vůli autorů z kontextu a zneužity pro šířenou 
manipulativní agendu těchto webů. V takovém případě do-
poručujeme takto postiženým autorům, aby si u příslušné-
ho webu stěžovali, případně se obrátili na nás, my jejich 
obrannou reakci rádi zveřejníme.

V říjnu jsou to hlavně tři témata, kterým sledované weby 
věnovaly pozornost – jedná se, stejně jako v minulých mě-
sících, o pandemii COVID-19, dále dění v USA, zejména 
v souvislosti s prezidentskou volbou, a konflikt v Náhor-
ním Karabachu. Mezi dalšími tématy je možné jmeno-
vat opětovné výraznější vynoření se migrace, zejména ve 
spojení s teroristickými útoky ve Francii a ve Vídni. Ze 
září přetrvává téma otravy Alexije Navalného novičokem.

Další podstatná témata nijak nevybočují ze sledovaných 
dlouhodobějších trendů, které lze na jmenovaných plat-
formách pozorovat – z domácích témat se jedná o úto-
ky na instituce demokratického státu (např. stran 
demokratické opozice, veřejnoprávních médií, zpravo-
dajských služeb, aj.), z témat zahraničních se pak jedná 
o útoky na fungování Evropské unie a protiunijní na-
rativy, včetně myšlenky na vystoupení ČR z EU, úto-
ky na NATO a rovněž narativy spojené s na jedné straně 
úpadkem Západu a na straně druhé vzestupem (staro)
nových velmocí – zejména Ruska a čím dál intenzivně-
ji také Čínské lidové republiky. Úpadek je často spojen 

s liberálními hodnotami, proti kterým je stavěno Rusko 
jako ochránce „tradičních hodnot“. Výše jmenovaná té-
mata tvoří agendu sledovaných dezinformačních webů 
bez ohledu na aktuální dění, naopak je jimi aktuální dění 
velmi často rámováno.

Téma koronaviru je stálicí poslední měsíců, částečně pře-
trvávají obecnější témata, jako je bagatelizace nákazy 
COVID-19, s čímž souvisí i útoky na preventivní opat-
ření v boji s pandemií. Anti-elitářský konspirační narativ, 
který se i nadále objevuje, je spojen s příběhem o vakcí-
nách jako výsledku tlaku farmaceutické lobby a globál-
ních elit. Výjimku tvoří vakcína Sputnik, kterou sledované 
dezinformační web naopak propagují. Na rozdíl od před-
cházejících měsíců je pak kladen větší důraz na konkrétní 
projevy nespokojenosti s kroky české vlády, která je 
kritizována za příliš tvrdé kroky. Terčem útoků je nyní již 
bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula. Velká po-
zornost byla věnována demonstracím proti krokům vlády, 
a to jak v ČR, tak na Slovensku.

Dění v USA tvoří již několik měsíců podstatnou část ob-
sahu sledovaných webů – přibližně od srpna jim dominují 
prezidentské volby. Sledované weby výrazně propa-
gují Donalda Trumpa, a naopak útočí na Joe Bidena. 
Pozornost získala kauza údajných nekalých obchodních 
praktik a potenciálně korupčního jednání jeho syna Hun-
tera. Celkový rámec je takový, že zvolením Joe Bidena 
hrozí v USA občanská válka, weby zároveň upozorňují na 
možné manipulace hlasování. To zapadá do kontextu snah 
o vykreslení USA jako upadající velmoci v rozkladu.

Třetím velkým tématem tohoto měsíce je konflikt v Ná-
horním Karabachu, kde se sledované weby staví na stra-
nu Arménie a proti agresi Ázerbajdžánu, který porušoval 
příměří. Útočí se na Evropskou unii, že není schopná ade-
kvátně reagovat a sledované weby se naopak s nadějí obra-
cejí k Rusku jako možnému mírotvorci. Téma je propoje-
né s migrací a radikalizací upozorňováním, že do prostoru 
se přesouvají islámští fundamentalisté.

Z dalších témat je možné zmínit opětovný zvýšený zájem 
o téma migrace, která je přímo spojená s islámským fun-
damentalismem. Migrace je téma, které se v narativech 
dezinformačních webů objevuje opakovaně, je rámová-
no téměř výhradně jako bezpečnostní hrozba, a často 

http://www.cesti-elfove.cz
http://www.cesti-elfove.cz
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automaticky spojováno s islámským fundamentalismem 
a terorismem. V této souvislosti se objevuje i nyní vzhle-
dem k tomu, že proběhlo několik teroristických útoků ve 
Francii a jeden v Rakousku. V souvislosti migrací je vedle 
neziskových organizací, které pomáhají uprchlíkům, ter-
čem útoku také Evropská unie, která dle narativů sledova-
ných webů nereaguje dostatečně, nebo je přímo viníkem 
toho, že se do Evropy dostávají teroristé. Ze září přetrvá-
valo také téma otravy Alexije Navalného, u které bylo 
zdůrazňováno, že není jisté, že šlo o otravu novičokem, 
jak tvrdí některé laboratoře v západních zemích. Zároveň 
byla opět popírána vina Ruska. V této souvislosti se opět 
objevují ostré útoky na EU a to v souvislosti s uvalením 
sankcí. Dalším tématem je vláda práva a její hodnocení ze 
strany EU, za což je ostře kritizována i česká eurokomisař-
ka Věra Jourová. Opět se objevuje téma kritiky sociálních 
sítí za netransparentní regulaci obsahu na nich, což je in-
terpretováno jako útok na svobodu slova.

Jak už bylo uvedeno výše, stále častěji se v narativech 
sledovaných webů objevuje až studenoválečné soupe-
ření mezi USA a Západem na straně jedné, a Ruskem 
a nově také Čínskou lidovou republikou, na straně 
druhé. Rusko a Čína jsou vykreslovány jako technolo-
gické a vojenské velmoci, v případě Číny je zdůrazňován 
i její obchodní potenciál. USA a Západ jsou naopak vy-
kreslovány jako zaostávající a upadající, což je dáváno do 
souvislosti mj. i s liberálními hodnotami a demokratický-
mi institucemi.

Osoby a subjekty, které dezinformační zdroje podpo-
rovaly (netříděno dle četnosti, pouze vybrané, úplnější 
seznam v příloze u týdenního monitoringu sledova-
ných zdrojů): Čína, Rusko, Donald Trump a členové jeho 
rodiny, Jan Hnízdil, Viktor Orbán, Polsko, V4, KSČM, 
SPD, Miloš Zeman, Julian Assange, Trikolora

Osoby a subjekty, jejichž názor byl v těchto zdrojích 
prezentován (netříděno dle četnosti, pouze vybrané, 
úplnější seznam v příloze u týdenního monitoringu sle-
dovaných zdrojů): Vladimir Putin, Donald Trump, ruští 
vojáci a vědci, Infowars, Institut Václava Klause, SPD, 
Tomio Okamura (SPD), KSČM, Vojtěch Filip (KSČM), 
Petr Hampl, Jiří Ovčáček, Zdeněk Ondráček (KSČM), 
Trikolora, Václav Klaus ml. (Trikolora), anonymní léka-
ři, Roman Joch, evoluční biolog Jaroslav Flégr, Miloslav 

Ludvík (ČSSD), Radim Valenčík, Jan Hamáček (ČSSD), 
Petr Štěpánek, Erik Best

Osoby a subjekty, na něž dezinformační zdroje úto-
čily (netříděno dle četnosti, pouze vybrané, úplnější 
seznam v příloze u týdenního monitoringu sledovaných 
zdrojů): Joe Biden, Bill Gates, USA, Andrej Babiš, Ro-
man Prymula, EU, Václav Moravec, Ursula Von Leyen, 
Věra Jourová, George Soros, Zuzana Čaputová, Alexij Na-
valný, neziskové organizace, „neomarxisté“, „globalisté“, 
migranti, islamisté, Česká televize, NATO, CIA, americká 
liberální média, sociální sítě, Piráti, WHO, velké farma-
ceutické firmy

Kvalitativní monitor mainstreamových médií

Jako doplněk provádíme monitoring mainstreamových 
medií, kde v nich sledujeme témata pokrývaná dezinfor-
mační sférou a informačními operacemi Ruska a Číny. 
Sledujeme jak to, která témata jsou zpracovávána tak 
i jak (zda převažují proruské a pročínské narativy). Dů-
vodem je zjištění, že narativy dříve šířené pouze výslov-
ně dezinformačními zdroji a zdroji přímo navázanými na 
ruské a proruské skupiny, se mohou postupně objevovat 
i v mainstreamových zdrojích. V tomto hlášení přinášíme 
pouze přehled, v budoucnu jej plánujeme doplnit i o struč-
nou analýzu. Mainstreamovými médii se má na mysli jak 
veřejnoprávní (ČT, Český rozhlas), tak komerční (Hospo-
dářské noviny, Ihned.cz, Mladá fronta Dnes, Idnes.cz, Ak-
tuálně.cz, Deník N, Respekt, Právo, Novinky.cz, Seznam 
zprávy a další).

Ve sledovaném období z domácích témat dostávají hodně 
prostoru protiepidemická opatření a jejich vymáhání, mé-
dia se částečně věnují i hoaxům a dezinformacím, které se 
v souvislosti s pandemií objevují. Média se pochopitelně 
věnují i výměně na postu ministra zdravotnictví, kde po 
nevyjasněné noční schůzce na Vyšehradě musel skončil 
Roman Prymula. Značné mediální pokrytí měly i demon-
strace proti vládním protiepidemickým opatřením, na kte-
rých došlo ke konfliktům mezi částí protestujících a poli-
cií. Média věnují pozornost i tomu, že 5G sítě pro Cetin 
bude stavět švédský Ericsson. Do popředí se dostává i do-
stavba Jaderné elektrárny Dukovany, na kterou si myslí 
ruský Rosatom. Mainstreamová média se věnují i dalšímu 
odsouzenému pro terorismus na území ČR.
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Ze zahraničního dění dostávají velkou pozornost americké 
prezidentské volby, zejména pak debaty obou kandidátů, 
ale i kybernetické útoky nebo celkově zásahy cizí moci do 
volebního procesu. Média se věnují i tomu, jak by mohla 
vypadat situace po volbách, pokud kandidát, který pro-
hraje, neuzná výsledky. Pozornost pochopitelně dostávají 
i aktuální teroristické útoky v Evropě – ve Francii a v Ra-
kousku. Z dalších témat je možné zmínit kybernetické 
útoky (Norsko), dále problematiku ruského špionážního 
působení v Evropě, částečně se objevuje i dění v Bělorus-
ku, pozornost je věnována demonstracím i výhrůžkám ze 
strany Lukašenkova režimu směrem k protestujícím. Po-
zornost dostává i studie z Německa, která sledovala narůst 
radikalizace mezi příslušníky tamní policie.
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Za říjen 2020 jsme zachytili a zpracovali celkem 285 e-mailů.

Na říjnové dezinfoscéně celkově opět dominovalo téma 
#COVID-19, následované tématy #politika česká, #so-
ciální problémy a #konspirace. Četnost výskytu tématu 
#COVID-19 tvoří zhruba 12 % a je tedy více než dvojná-
sobná proti zbývajícím zmíněným tématům.

Řetězové e-maily s tématem COVID-19 jsou často za-
chycené v páru s jiným už zmíněným tématem, kde 
často tvoří jakousi úlohu trojského tématu (koně). 
V podstatě můžeme mluvit o dvou větvích narativů. První, 
je typická a známá konspirační teorie s popisem korona-
viru a potažmo vakcinace za účelem dosažení světovlády – 
často pozorujeme kombinaci s technologií 5G, čipování 
občanů, snížení světové populace. Druhá, zejména pro ČR 
aktuálnější větev, je ve spojením s českou politikou a/nebo 
sociálními problémy; vidíme snahu o vrážení klínu do 
české populace, hru na známé struny důchodci/zasloužilý 
pracanti/zkušení dělníci/prostý dělný lid proti rozmazlené 
kavárně/líným mladým; „mladí“ důchodcům nepřejí extra 
dávky, nejsou vděční za jejich v mládí odvedenou práci, 
ideálně by se jich zbavili.

Trendy šíření: u řetězových e-mailů se zpravidla ukazuje 
zpoždění v prezentovaných tématech a v cílech útoků oproti 
kampaním šířeným dezinformačními weby a skupinami na 
sociálních sítích a to ca 1 měsíc. Je to způsobeno jednak tím, 
že zdroji textů jsou právě dezinformační weby a skupiny ze 
sociálních sítí, jednak tím, že způsob distribuce (spontánní 
přeposílání mezi příjemci jen opatrně usměrňované tvůrci 
témat) vede k přirozené setrvačnosti. Tento propagandistic-
ký nástroje je tak vhodný zejména k udržování déletrvají-
cích témat a jejich „vtloukání do hlav“ příjemcům.

Nejčastější zdroje obsahu řetězových e-mailů

Obdobně jako u dezinformačních webů, i zde je zdro-
ji dezinformací a manipulativního obsahu několik málo 
webů. Na kvantitu hrají dlouhodobě prim Parlamentní lis-
ty a Aeronet. Také je třeba upozornit, že velmi často jsou 
zdroje, jinak seriózní, zneužívány manipulativním vytrhá-
váním informací z kontextu. Jsme přesvědčeni, že v tomto 
případě by se takto postižené subjekty měly bránit.

B. Monitoring řetězových e-mailů

Poznámky z analýzy

Analytická data za měsíc říjen, prezentovaná na přiložených 
grafech už druhý měsíc za sebou ukazují populární dvojici 
témat #COVID-19 a #konspirace. Vzhledem k dlouho-
dobému vývoji vidíme velmi podprůměrné výkony témat 
#uprchlíci a v podstatě také témat #vtip a #zajímavost; 
nadprůměrně je používáno téma #dřív bylo líp, a samozřej-
mě #COVID-19; z čistě analytického hlediska je zajíma-
vé téma #politika česká, která je samo o sobě sice v říjnu 
zmiňováno podprůměrně – ale právě pro něž je používáno 
téma #COVID-19 jako „trojský kůň“. Kritizuje současnou 
českou politiku / rozhodnutí současných politiků a jako zá-
minku/nadpis používá současnou pandemii koronaviru.

Mezi nejčastěji podporované subjekty patřili

Mezi nejčastěji napadané subjekty patřili
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Témata a e-maily, které podle nás stojí za pozornost:

1) Špatná EU „Svoboda? – posílám dál.“ Slavná 
EU nám diktuje, jaké výrobky máme vyrábět, co 
máme pěstovat na našich polích, kolik dobytka 
smíme chovat a v jakých stájích. Zakazuje nám 
naše tradiční zabíjačky. Zakazuje nám naše tradiční 
názvy našich potravin. A co se týká majetku, který 
byl spravován našim státem, tak skoro všechno už 
ti nahoře rozprodali cizincům, takže za chvíli už 
budeme vlastně my cizinci ve vlastní zemi. [dřív bylo 
líp, tradiční hodnoty, islám, EU, sociální problémy, 
Západ]

2) Agresivní NATO „Radomír Dolanský – udělej si 
názor sám.“…vedeme nenávistnou kampaň proti 
Rusku a o 21. srpnu 1968 se v médiích píše už 
celoročně. Nenávidíme pro okupaci Rusko, ale 
jsme jako členové NATO přinejmenším spoluviníky 
napadání svrchovaných států ostatními členy NATO, 
jako jsou Spojené státy, Velká Británie, Francie, dnes 
třeba Turecko. Takže co na jedněch kritizujeme, 
u druhých nanejvýš s výtkou (a to až po schválení 
EU) mlčky přecházíme. [USA, dřív bylo líp, Rusko, 
politika česká, podvody a korupce, Německo, EU, 
neziskovky, NATO, historie, Západ, novináři, Velká 
Británie, agresivní NATO]

3) Zlý pokrok „Testovací špejlové tyčinky pro PCR 
testy mají na konci minuaturní kovové součásky typu 
zesilovačů signálu. Ty pak likvidují hypofýzu signálem 
5G.“ Ahojky, posílám v češtině jen zkrácenou 
zprávu německého lékaře. Dal si tu práci a 800x 
zvětšil konec tyčinky PCR testu a našel tam kovové 
součástky – protitrny. V těsné blízkosti, kde v nose 
tyčinka končí, se totiž nachází hypofýza. Domnívá 
se, že se jedná o zesilovače signálu 5G.Článek 
a video v němčině přikládám. https://haunebu7.
wordpress.com/…all-im-pcr-test entdeckt/.(https://
haunebu7.wordpress.com/…13/). A stačí pak jen 
zapnout už předpřipravené vysilače generace 5G 
na 60 GHz, (dosud jedou „jen“ na 2 až 4 GHz) a na 
smrtelný malér je zaděláno. Málokdo si uvědomuje, 
do jaké hloubky Deep State „promyslel“ všeobecnou 
genocidu lidské populace. [COVID-19, konspirace, 
NWO] 

4) Smyšlení loutkaři „Video – dobré si ho pozrieť…“ 
Sestříhaná videa – lékaři jsou motivováni, aby na 
úmrtní list psali COVID-19 a to 13 000 USD. Pokud 
pacienta napojí na ventilátor dostanou 39 000 USD 
a ventilace může poškodit fatálně plíce. Nošením 
roušek, rukavic a desinfekcí oslabujeme svoji 
imunitu. [COVID-19, podvody a korupce, konspirace]

5) Hrozba fantomovými imigranty a islamisty 
„Sedni si, ať neupadneš.“ Vážení voliči a příznivci 
antifašismu a Pirátské strany, po dlouhé době se naší 
organizaci podařilo spustit projekt „Uprchlíci vítejte“. 
Tento projekt má za cíl seznámit české většinové 
antifašistické obyvatelstvo s kulturou nových 
afrických a asijských Evropanů. Projekt bude určen 
pro všechny uprchlíky, které se nám podaří z Afriky 
zachránit a kteří budou mít zájem naši zemi kulturně 
a nábožensky obohatit. Čeští obyvatelé mohou 
po kliknutí na stránku nabízet své volné pokoje 
a nemovitosti, které budou sloužit pro ubytování 
nových Evropanů. Kromě bydlení je nutno pro 
tyto osoby zajistit také stravování [Piráti, uprchlíci, 
patriotismus, EU, demokratický blok, fašismus 
v česku]

6) Na Západě se bojte, zůstaňte v Česku (téma 
bezpečí). „Takže dánská vláda je ‚PŘEKVAPENA‘?“ 
VÁLKA V DÁNSKU – ČT a další naše media 
mlčí! Na Slovensku naopak dávají i záběry z ulice. 
V Dánsku se hroutí právní stát díky tomu, že 
„nízkofrekvenční džihád a gangy migrantů přebírají 
ulice. Tisíce incidentů zahrnující uvolněné šrouby 
kol na vozidlech, velké kameny, traverzy nebo 
barely s olejem házené z dálničních přejezdů, a tenké 
ocelové dráty napínané na cyklistických cestách, 
které mají stínat hlavy nic netušícím cyklistům, 
[uprchlíci, Česká televize, islám, NATO, armáda, 
Slovensko]

7) Strašení „sudeťáky“ a Německem Během měsíce 
září jsme nezachytili dostatečně atraktivní e-mail 
k tomuto tématu.

8) Útoky na demokratické instituce, útoky na 
(veřejnoprávní) Během měsíce září jsme nezachytili 
dostatečně atraktivní e-mail k tomuto tématu.

https://haunebu7.wordpress.com/…all-im-pcr-test
https://haunebu7.wordpress.com/…all-im-pcr-test
https://haunebu7.wordpress.com/…13/
https://haunebu7.wordpress.com/…13/
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9) Útoky na národní a evropské elity (spojovány 
s migrací, útoky na jejich „nenárodnost“ 
a majetek) Během měsíce září jsme nezachytili 
dostatečně atraktivní e-mail k tomuto tématu.

10) Obrana tradičních hodnot…ať už je to cokoli  
„Je mi 68+ a jsem unaven – to si určitě přečti…“  
Jsem unavený z toho, že se mi říká, že musím 

„vytvářet bohatství“ pro lidi, kteří nemají moji 
pracovní morálka. Jsem unavený z toho, že slyším, 
že mi vláda může vzít peníze, které jsem si poctivě 
vydělal, aby je měla pro lidi, kteří jsou příliš líní 
na to, aby pracovali a vydělali si peníze také. Jsem 
unavený z toho, že se mi říká, že musíme být 

„tolerantní vůči jiným kulturám,“ a že musíme naše 
peníze použít na stavbu mešit a v islámských školách 
v Americe a Kanadě tolerovat kázání nenávisti, 
zatímco žádná americká ani kanadská náboženská 
komunita nemůže postavit kostel, synagogu, nebo 
církevní školu v Saúdské Arábii a tam šířit lásku 
a toleranci… Jsem unavený z toho, že se můj životní 
standard snižuje kvůli globálnímu oteplování, 
o kterém se nesmí diskutovat [USA, dřív bylo líp, 
bezpečí, rasismus, tradiční hodnoty, křesťanství, islám, 
sociální problémy, Židé, Západ]

11) Nekritický obdiv k Rusku vs. napadání západních 
demokracií Během měsíce září jsme nezachytili 
dostatečně atraktivní e-mail k tomuto tématu.

12) Přímá podpora Číny Během měsíce září jsme 
nezachytili dostatečně atraktivní e-mail k tomuto 
tématu.

13) Za socialismu NEbylo lépe: „Připomínka, uvědomit 
si=Co jsme v roce 1989 nevěděli“ VĚDĚL NĚKDO 
Z NÁS V ROCE 1989, ŽE V ROCE 2015 : -bude 
v ČR 630 000 nezaměstnaných, -že bude 1 200 000 
lidí žít na hranici chudoby, -že voda zdraží na 
80-tinásobek původní ceny, -že plyn zdraží 
na 15-tinásobek, -že se bude stavět o polovinu 
méně bytů a že zdraží na 50-tinásobek, -že uhlí 
a dříví zdraží na 15násobek, -že metro zdraží na 
32-tinásobek, -že se nebude obdělávat většina 
kvalitní zemědělské půdy, -že se vybijí 2 miliony 
kusů skotu a tráva nebude spásána, -že zdraví bude 
jen pro bohaté, -že se bude rodit ročně v průměru 
o 50 000 dětí méně -že vzroste kriminalita o 300%, 

- že stoupne počet vražd o 100%, -že bude ročně 
milion exekucí, -že se národní podniky předají 

zahraničním vlastníkům a ti si budou odvážet 
500 miliard zisku ročně, -že národ bude neustále 
rozeštváván [dřív bylo líp, politika česká, islám, EU, 
sociální problémy]
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C. Monitoring sociálních sítí

V říjnu 2020 byla monitorována řada Facebookových sku-
pin od skupin, které se deklarovaly jako otevřeně proruské, 
přes různé skupiny „vlastenecké“, někdy i spjaté se stranou 
SPD, až po skupiny odpůrců vládních nařízení proti šíření 
nemoci COVID-19. Témata byla obdobná ve všech, všem 
dominovalo téma koronaviru, skupiny specializované na 
COVID-19 pochopitelně neobsahovaly v takové míře 
politická témata. V covidových skupinách se setkáváme 
s poměrně nezvyklou skupinou tvůrců a šiřitelů dezinfor-
mačního obsahu – lidé, kteří by za normálních okolností 
zastávali pro-demokratické, pro-západní postoje nyní od-
porem proti vládním nařízením vyjadřují nesouhlas s poli-
tikou Andreje Babiše („nebudu nosit roušku, je to Babišův 
náhubek“). Objevovaly se i tradiční témata a tradiční cíle 
útoků, přičemž někdy byla tato témata provázána s novým 
tématem COVID-19.

Témata za říjen – ve stručnosti

Téma COVID-19 – říjen

Cíle útoků za říjen

Andrej Babiš: chaotické jednání vlády, přílišná přísnost 
nařízení a zaprodání zájmů ČR pozváním vojenských lé-
kařů NATO

Tomáš Petříček: příznivce USA, proto prosazuje nasaze-
ní amerických vojenských lékařů

Roman Prymula: přílišná přísnost opatření proti korona-
viru, sledování vlastních ekonomických zájmů, pokrytec-
tví v souvislosti se schůzkou na Vyšehradě

Vojenští lékaři: budou pod velením USA, strach, že bu-
dou prosazovat vlastní agendu, ztráta suverenity

Lékaři a nemocnice: vykazují větší počty nemocných, 
protože z toho mají ekonomický prospěch

NATO: podílí se na konfliktu v Náhorním Karabachu ve 
snaze skrze Turecko vtáhnout do konfliktu Rusko

Piráti: nekompetentní, Sorosova mládež, chtějí vyvlast-
ňovat byty a dávat je migrantům

Pravicová opozice: pokrytectví, teď napadá vládu a při-
tom sama volala po uvolnění opatření
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Stručný popis témat

Podrobný popis

První oblast dezinformací spojených s tématem korona-
viru akcentovala údajné zdravotnické a epidemiologické 
argumenty. Podle nich se podle počtu nakažených nejedná 
o pandemii, používání roušek nebylo nijak ověřeno a rouš-
ky kvůli omezení kyslíku a vdechování CO2 způsobují 
zdravotní riziko (v této době koluje i dezinformace o mrt-
vých dětech v Německu). Podle dohadů dětské lékařky Po-
láškové, jejíž zářijový post se v říjnu na sociálních sítích 
masivně šířil (25 tisíc sdílení celkem), je „smrtnost a podíl 
hospitalizací nižší než je uváděno“ a navíc ke konci října 

„by mělo být promořeno 60–70% obyvatel a začít fungo-
vat kolektivní imunita“. Další téma má praktické důsledky, 
i když už zasahuje do konspirační teorií o COVID-19. Je 
masivně sdílena myšlenka, že lékaři mají z léčení a vyka-
zování nemocných COVID-19 významné finanční výhody 
a pro to se jim vyplatí se na tomto „covid byznysu“ podílet.

V dalších konspiračních teoriích jsou opět opakovány teze 
o tom, že COVID-19 a především očkování proti němu je 
nástroj světových elit (konkrétně Billa Gatese) na snížení 
porodnosti. Jsou zmiňovány zdravotní následky očková-
ní – neplodnost, ochrnutí, úmrtí. Velké pobouření vyvolala 
i údajná schůzka Andreje Babiše s Billem Gatesem, která 
byla hned dána do souvislosti s vakcinací, i když se ve 
skutečnosti uskutečnila již v roce 2018 či že mrtvé v Ně-
mecku hraje najatý komparz. Další témata se již prolínají 
s politickými otázkami, ale jedná se například o spojení 
s demokracií, kdy údajně nařízení nepřiměřeně omezují 
na právech, jsou omezením osobní svobody – v této sou-
vislosti byly negativně reflektovány zásahy proti protestu-
jícím na Staroměstkém náměstí (na protesty proti vládním 
opatřením probíhá ve skupinách čilá rekrutace), nebo na-
příklad ve spojení se vzděláním (cílem „zbytečného“ uza-
vření škol je nechat jednu generaci zakrnět a vypěstovat 
poslušné otroky do montoven).

V odporu proti vládním a polickým krokům, pokračova-
ly v první polovině října útoky na ministra zdravotnictví 
Prymulu (lampasák, diktátor, má z toho byznys), po pro-
zrazení jeho večerní návštěvy restaurace bez roušky, pak 
pohoršení nad dvojím metrem („vydává nařízení a sám je 
nedodržuje“), ale také spekulace o tom, že vše bylo jen 
zinscenované a že Prymula vše v tajnosti řídí dál.
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Dalším významným tématem, které v souvislosti s ko-
ronavirem rezonovalo, bylo žádost a následné schválení 
přítomnosti vojenských lékařů NATO. Základní narativ 
byl jednoznačný – přítomnost amerických lékařů nás zba-
vuje suverenity, dostává nás pod americký vliv. Prakticky 
stejné formulace nalezneme u konspirátorů a pro-ruských 
aktivistů Jany Peterkové či Jiřího Černohorského „ ti vojá-
ci, ty gardy americké, z Nebrasky, s Texasu, z NATO, tak 
jim vlastně předáváte moc nad tím státem“, u místopřed-
sedy SPD Radima Fialy: „je to stejné, jako by u nás měla 
být americká základna, která ale podléhá americkému ve-
lení“ až politika KSČM, který s oblibou sdílí své blogy 
ve skupině Přátelé Ruska v České republice Jana Klána: 

„Nasazením těchto armádních amerických lékařů do boje 
s covidem, jsme se de facto ocitli v područí našeho vel-
kého bratra – USA, potažmo NATO, kdy tvrdíme, že jde 
o spojeneckou pomoc, která je tolik potřebná, protože se 
vlastně nacházíme ve válečném stavu s virem.“

Vojenskou tématiku dotahuje ad absurdum právě Jana Pe-
terková, která má své publikum i přes reflektovanou pře-
hnanost jejích vystupů a kterou otevřeně podporuje i ma-
tador proruské scény Jiří Černohorský. Pod jejímu videi 
propuká vedle pohoršení i hysterie, kdy si lidé navzájem 
hlásí informace o tom, že již české hranice překračují 
obrněné transportéry. Peterková zároveň šíří konspirace 
o tom, že zde má vzniknout jakási vojenská diktatura a na 
testování či očkování budou lidé doprovázeni vojenskými 
transporty a v případě neuposlechnutí zastřeleni.

U Peterkové, ale i u dalších konspirátorů se v říjnu téma 

COVID-19 propojuje s volbami v USA. Po svém ví-
tězství se má Donald Trump konečně postavit farmaceu-
tickému lobby, odhalit pravdu o COVID-19, zlikvidovat 
epidemiologa Fauciho a osvobodit tak USA a postupně 
i Evropu. Pokud by však Česká republika schválila pří-
tomnost vojenských jednotek NATO, odvození by nebylo 



Pravidelný přehled  
české dezinformační scény říjen 2020

19

možné, protože by jednotky znamenaly přítomnost „sta-
rých struktur deep state“. Obecně panovalo v říjnu v dez-
informačních skupinách očekávání znovuzvolení Donald 
Trumpa.

Dříve dominantní téma islámského terorismu bylo ve 
srovnání s tématy spojenými s koronavirem zastoupeno 
mnohem nepočetněji a to i přes to, že došlo k vraždě fran-
couzského učitele a teroristickým útokům v Nice. V něko-
lika případech bylo téma vztaženo k migraci, v pozitiv-
ním smyslu byly zmíněny žluté vesty a negativně naopak 
prezident Macron.

V několika dezinformačních skupinách je zmíněna i inter-
pretace dění v Náhorním Karabachu šířená generálem 
Blaškem. Ten popisuje, že jde o snahu Turecka (člena 
NATO) zatáhnout do konfliktu Rusko.

Událost krajských a senátních voleb je reflektována mi-
nimálně. Obecně v dezinformačních skupinách panovalo 
velké rozčarování nad špatným výsledkem SPD (včetně 
vzájemných sporů členů SPD Kobza vs. Blaško), případně 
zděšení nad dobrým výsledkem Pirátů včetně recyklace 
starých fake news (Piráti jako Sorosova mládež, zabírání 
bytů pro uprchlíky) či údajné nezvládnutí řízení Prahy pi-
rátským primátorem.


