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Úvod
Cílem informačních měsíčníku je pravidelný popis dezinformačních aktivit a informačních vlivových operací
v českém informačním prostoru. Monitorujeme aktivity,
které mají za cíl podporovat zájmy Ruské federace (RF)
nebo Čínské lidové republiky (ČLR), ale i domácích aktérů, kteří vědomě či nevědomě působí proti strategickým
zájmům České republiky. V České republice takto působí
mnoho domácích subjektů, které vědomě slouží zájmům
cizích diktatur. Často se jedná o osobnosti veřejného
a politického života, které dávno ztratily morální zábrany z oportunistických důvodů nebo díky vlastním komplexům. Strategické zájmy přímo ovlivňují 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.

Nabízíme přístup k našim datům, či zpracování případových rešerší na konkrétní témata pro média. Služba je bezplatná.
Dezinformační obsah je v on-line prostoru šířen
těmito hlavními kanály:
1) Online média – weby
2) Řetězové maily
3) Sociální sítě
Shrnutí monitorovaných kanálů a jejich pravidelné aktualizace lze nalézt na internetové stránce www.cesti-elfove.cz.
Zde naleznete zejména týdenní přehledy obsahů vybraných dezinformačních webů a měsíční přehledy obsahu
vybraných dezinformačních a vlivových skupin na sociální síti Facebook.

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 internetové adresy www.cesti-elfove.cz. Dále nás lze kontaktovat
e-mailovou adresou cesti.elfove@gmail.com nebo přímo
přes naše veřejně známé mluvčí. Dbejte prosím zvýšené
pozornosti na phishingové kampaně a falešné e-maily
nebo na falešné webové stránky.
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Srpen: shrnutí obsahu a komentář
Nejdůležitější témata a zjištění
Sílí útoky na EU podporovány požadavkem na vystoupení
ČR z EU. Rezonují protesty proti migraci a popisy hrozeb
migrace, kterou EU buď neřeší, nebo údajně podporuje.
Pokračují útoky na NATO.
Sílí směs pro-kremelských (proruských) narativů. Opět se
šíří směs dezinformací týkajících se COVID-19 a specificky v Česku se šíří odpor proti vládním nařízením (roušky)
a řada dále konspiračních teorií (nemoc není nebezpečná,
je podporována vládou atp.). Přetrvává popis USA jako
země v rozpadu a pokračuje popis celého Západu jako
v úpadu (zde je kritizován liberalismus) v kontrastu s údajným vzestupem nových mocností jako Rusko a Čína (zde
jsou chváleny tzv. tradiční hodnoty).
Je šířen pro-kremelský popis dění v Bělorusku (popis
A. Lukašenka, obviňování Západu z rozpoutání nepokojů). Objevují se e-maily podporující dostavbu Dukovan
a plynovodu z Ruska NordStream 2. Je šířena kritika cesty M. Vystrčila na Tchaj-wan. Jsou šířeny dezinformace
týkající se otravy A. Navalného (obviňování CIA z jeho
otravy, zpochybňování otravy, odmítání toho, že za tím
stojí Rusko).
Tvrdé jádro dezinformačních webů zůstává zhruba stejné,
k tomu vznikají nové, často zaměřené na aktuální témata
(COVID-19). Specifickou roli hrají Parlamentní listy,
které obsah tvrdých dezinformačních webů přenáší do
mainstreamu. Proruskou a proti evropskou propagandu
šíří řada skupin na sociálních sítích. Na Facebooku v tom
vyniká SPD, prorusky se vyjadřuje KSČM.

Témata v srpnu 2020 podrobněji
Z dlouhodobějšího pozorování zjišťujeme, že proruská
dezinformační scéna hledá neustále témata, která lze využít pro propagaci ruského vidění světa, ale zejména pro
polarizaci společností na Západě. Česká dezinformační
scéna není v současnosti řízena z Moskvy, ale žije si sama
pro sebe. Před několika lety dokázali, ať už Rusové nebo
fanoušci Ruské federace, vybudovat komunitu v České republice, která trpí slepým a absolutně nekritickým

obdivem ke všemu ruskému. I tito lidé jsou často zmateni
neustálým lhaním z Moskvy a brání se buď přehlížením
nepříjemných faktů, nebo prostě čekají, až jim situaci vysvětlí nějaký chytřejší dezinformátor.
Tuto situaci jsme mohli pozorovat během vypuknutí protestů v Bělorusku, kde byl v počátku v české dezinformační scéně klid. Až posléze byly vyslány svítící střely
hlavních dezinformátorů a zmatená česká dezinformační
scéna začala kopírovat myšlenky a začala pálit stejným
směrem. Pro Moskvu přitom není ani tak problém potenciální změny Lukašenkova režimu v Bělorusku, ale spíše
nebezpečný precedens v podobě další potenciální revoluce proti diktátorskému režimu, která by mohla inspirovat
některé občany v samotné Ruské federaci. Vládnoucí elity
v Rusku, ale i v Čínské lidové republice, mají v současnosti největší strach z vlastního obyvatelstva.
Samotné téma Coronaviru se částečně uklidnilo, ale počítáme, že s druhou podzimní vlnou bude opět významným
tématem. Nutno říci, že se okolo tématu Coronaviru tříští
společnost v ČR sama od sebe i díky názorům různých
rádoby odborníků.
Mezi tento informační nepořádek lze poté nenásilně vsouvat narativy ohledně potenciálně „úžasné“ ruské vakcíny
nebo ohledně dostavby jaderné elektrárny Dukovany, což
bude pravděpodobně velkým tématem ruského zájmu
v ČR a proto tohle téma budeme dále sledovat.

Nejčastější cíle útoků
Širší globální scéna:
EU, A. Merkel, USA, NATO, G. Soros
Česká scéna:
Piráti, I. Bartoš, J. Hrušínský, R. Prymula, M. Minář

Nejčastější podporované subjekty
Rusko, M. Zeman, SPD, A. Babiš, V. Orbán, V. Putin,
S. Kurz, R. Fico
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Nejčastější media šířící proruskou
propagandu v srpnu 2020
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A. Monitoring on-line médií
V srpnu 2020 bylo zpracováno v našem systému
132 319 článků v českém jazyce.
»» do alespoň jedné ze 24 sledovaných kategorií
zaměřených na propagandu „spadlo“ 445 článků.
»» alespoň jeden z 5 vybraných narativů (Proti EU,
Anti liberalismus (proti demokracii), COVID-19 konspirace, Pro-kremelský narativ a O bezpečnosti
manipulativně) zazněl v 369 článcích.

narativem. Dezinformace a nejrůznější konspirační teorie
ohledně COVID-19 v srpnu 2020 oproti předcházejícímu
měsíci zeslábly o téměř polovinu.
Struktura mezi dezinformačními zdroji zůstává stabilní.
Nejaktivnějším zdrojem v oblasti dezinformací zůstává
Pravdive.eu, který je následován CZ24.news a dalšími
stálicemi jako Pravyprostor.cz, VoxPopuliBlog.cz, Euportal.cz, Svobodny-svet.cz, Novarepublika.

Aktivita sledovaných dezinformačních webů zůstala na
podobné úrovni jako v minulém měsíci. Protievropský
narativ zůstává zdaleka nejsilnějším, následován je narativem proti liberální demokracii a pro-kremelským

Pro-ruská propaganda a dezinformace v českých on line médiích v srpnu 2020 se zaměřením na všechny šířené narativy. Pokračuje
převaha narativu proti EU, který následuje antiliberální narativ a prokremelský narativ, podporující putinovský režim. Dezinformace týkající se COVID-19 opět zůstávají.
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Příklady dezinformačních článků
Protievropský narativ
Titulek: Z blogu Vox Populi: Wir schaffen das – aneb
jak jedna kráva dokázala rozorat celou Evropu (videa)

médií, vlastněných finančně silnými, často nadnárodními
skupinami, jejichž zájmy jsou úplně jiné, než jaký mají vynášení politici v rámci své země zastávat.“
Prokremelský narativ

https://pravdive.eu/news/231551/z-blogu-vox-populi-wir-schaffen-das-aneb-jak-jedna-krava-dokazala-rozorat-celou-evropu-videa
Citace: „Dodatečně se tímto omlouvám užitečnému skotu,
neb tato bezdětná loutka nezaslouží tak čestného titulu jako
„kráva“, která je na rozdíl od Angely Merkelové užitečným
tvorem. Samozřejmě nepatřím k těm naivům, kteří by věřili,
že je za tím jen ona sama. Byla předem pečlivě zvolena
na svůj post podobně, jako jiné vydíratelné či korumpovatelné loutky po celé Evropě. Loutky, které budou ochotny
ponechat otevřené hranice, aby přes ně mohly zcela volně
proudit houfy islámských vojáků, připravených kdykoli na
povel začít džihád mečem. Tato na srazech Bilderbergu
velmi dobře instruovaná loutka ve vedení 4. říše, neboť –
a o tom snad nebude nikdo polemizovat – Německo skutečně hegemonem EU je – rozhodně není jedinou z těch, kdo
celou invazi organizovali a podnítili.“
Narativ proti liberální demokracii
Titulek: Smrt Francie je realitou: Obrácená kolonizace
pokračuje. Násilí každých pár sekund. Původ pachatelů
je tabu. Le Penová: Kam až musí barbarství dojít? Kostely shořely. Podvolení: Vše, co nás ničí, je vychvalováno
http://www.novarepublika.cz/2020/08/smrt-francie-je-realitou-obracena.html
Citace: „Poznámka redakce Nové Republiky: svádět pasivitu a toleranci státní administrativy, médií hlavního
proudu a politiků k agresi islamistů v evropských zemích
na odpadávání lidí od křesťanství je nedostatečné a mylné. Vinen je systém, který generuje do vládnoucích elit lidi
odtržené od života společnosti, často propadlé ideologiím
odporujícím zdravému selskému rozumu, lidi s pokroucenou představou o toleranci a spravedlnosti, lidi sledující
jen svůj osobní prospěch. Tyto politické elity jsou vynášeny do svých funkcí výtahy ovlivňovanými manipulacemi

Titulek: Je ve jménu demokracie a její světovlády možné vraždit, loupit, korumpovat a znásilňovat? Tak jistě,
usmívají se vlídně globalizátoři a chystají po 11. září
i jaderný výbuch ve Washingtonu, varuje americký exministr obrany!
https://www.tydenikobcanskepravo.cz/2020/08/je-vejmenu-demokracie-jeji-svetovlady.html
Citace: „Roztržka mezi rockefellerovským a rothschildovským křídlem iluminátů, která už jednou vedla k světové
válce, když rothschildovci chtěli těžit ropu v Baku a okolí
Kaspického moře a tak konkurovat rockefellerovské Standard Oil, resp. jejím dcerám (konkurence je hřích, pravil
však Rockefeller a mzdou hříchu je smrt), je tu znovu a na
hlubší úrovni, neboť rothschildovci chtějí Čínu a jejího
ruského strategického spojence vmanipulovat do zlatem
podloženého juanu a s ním konkurovat podvodné globální
měně - ničím nekrytému dolaru a eurodolaru.“
COVID-19 manipulativní narativ
Titulek: Mnoho vůdců používá Covid jako krytí propadlé demokracie. Trump může být první, kdo to otevřeně přiznal
https://pravdive.eu/news/229188/mnoho-vudcu-pouzivacovid-jako-kryti-propadle-demokracie-trump-muze-byt-prvni-kdo-to-otevrene-priznal
Citace: „V měsících od doby, kdy Covid-19 zametl celý
svět, byli vůdci z celého světa obviňováni z toho, že využívali pandemii pro politický zisk a zároveň plýtvali demokratickými normami. Málokdo, pokud vůbec, šel tak daleko, aby tyto plány veřejně odhalil. Důvod? Trump říká, že
poštovní lístky poškodí jeho kampaň, a opakovaně učinil
neopodstatněné tvrzení, že rozšířené hlasování povede
k ‚nej podvodnějším volbám v historii‘.“
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Dlouhodobě sledujeme tyto dezinformační a manipulativní weby, které se ve výsledcích IT
analýzy objevují nejčastěji
AC24, Aeronet, Parlamentní listy, Sputniknews,
Novarepublika, Protiproud
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Kvalitativní souhrn
Zde najdete souhrn popisující aktivity těchto webů, podrobnější informace naleznete na našem webu (www.cesti-elfove.cz).
Sledovanými zdroji jsou AC24, Aeronet, Parlamentní listy,
Sputniknews, Novarepublika, 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 subjektů, 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 stane ve
sledovaném období jak cílem podpory, tak cílem útoku.
V měsíci srpnu je možné identifikovat několik podstatných
témat, kterým věnovaly sledované weby značnou pozornost. Jedná se o téma koronavirové pandemie. Podobně
jako v měsíci červenci je hlavní optikou, kterou sledované
weby v souvislosti s nemocí COVID-19 přijímají, bagatelizace nemoci a útoky na preventivní opatření či očkování.
Neutichá ani narativ zobrazující USA jako ustupující velmoc zmítanou vnitřním chaosem. Podstatné je téma prezidentských voleb, zejména pak „varování“ před možným
vítězstvím Joe Bidena, které by dle sledovaných dezinformačních webů mělo vést k občanské válce. Weby, obecně
vzato, preferují a propagují Donalda Trumpa, a naopak
v souvislosti s Demokratickou stranou se okrajově objevuje přejímání konspiračních teorií o tzv. deep state, ve
kterém hrají klíčovou roli právě členové Demokratů a liberálních elit.
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platformách pozorovat – z domácích témat se jedná o útoky na instituce demokratického státu (např. strany demokratické opozice, veřejnoprávní média, zpravodajské
služby, aj.). Ze zahraničních témat se pak jedná o útoky
na fungování Evropské unie a proti-unijní narativy,
útoky na NATO a rovněž narativy spojené s na jedné straně úpadkem Západu a na straně druhé vzestupem (staro)
nových velmocí – zejména Ruska, do menší míry i Čínské lidové republiky. Úpadek je často spojen s liberálními
hodnotami, proti kterým je stavěno Rusko jako ochránce
„tradičních hodnot“. Výše jmenovaná témata tvoří agendu
sledovaných dezinformačních webů bez ohledu na aktuální dění, naopak je jimi aktuální dění velmi často rámováno.
Téma koronaviru se s opětovným šířením nákazy dostává do popředí pozornosti sledovaných webů. Ty se stejně
jako v červenci zaměřují na kritiku preventivních opatření v boji s pandemií – často jsou to roušky, ale také
vývoj vakcín, který je prezentován jako výsledek tlaku
farmaceutické lobby. S tím souvisí i druhý přetrvávající
výkladový rámec – pandemie koronaviru se zveličuje,
ve skutečnosti se nejedná o tak závažnou nemoc, jsou
to ale vlády, a právě opět farmaceutická lobby, které zbytečně straší obyvatele, často za účelem kontroly a zisku.
Výjimkou je ruská vakcína proti nemoci COVID-19, která naopak ze strany sledovaných webů získává pozitivní
ohlasy.

Dalším důležitým tématem jsou protesty v Bělorusku
proti prezidentským volbám, ve kterých měl údajně vyhrát Alexander Lukašenko, nicméně je obecně přijímáno,
že výsledky byly zfalšované. Dezinformační weby se věnují rovněž otravě opozičního ruského politika Alexeje
Navalného.

Dění v USA tvoří již několik měsíců podstatnou část
obsahu sledovaných webů – zatímco v předcházejících
měsících zcela dominovalo téma protestů souvisejících
s hnutím Black Lives Matter a to zejména s důrazem na
násilí protestujících, v srpnu se více tematizují prezidentské volby v USA a jejich možné důsledky. Sledované
weby výrazně propagují Donalda Trumpa, a naopak
útočí na Joe Bidena. Demokratická strana je pak spojována s tzv. deep state, nadnárodními elitami, které mají
za cíl ovládat lidstvo. Sledované weby se také lehce dotýkají narativů obsažených v konspiračních teoriích QAnon.
Objevuje se rovněž téma manipulace prezidentských voleb, a to právě ve prospěch Joe Bidena. Jeho vítězství by
pak dle sledovaných webů znamenalo pro USA tragédii
a možná i občanskou válku.

Další podstatná témata nijak nevybočují ze sledovaných dlouhodobějších trendů, které lze na jmenovaných

Objevuje se rovněž téma prezidentských voleb v Bělorusku a zejména pak protestů, které se po nich objevily
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v reakci na falšování voleb. Sledované dezinformační
weby se staví na stranu Alexandra Lukašenka, a naopak
prezentují protesty jako neautentické a řízené ze zahraničí, často i za pomoci různých neziskových organizací (objevuje se tu například Člověk v tísni). Je kritizována
i česká vláda za to, že chce vyčlenit na pomoc zraněným
v protestech finance na pomoc. Na konci srpna weby reagují také na otravu ruského opozičního politika Alexeje
Navalného. V první fázi sledované weby popírají, že by
mělo jít o otravu, objevují se například teorie o drogách.
Následně zase odklání pozornost od toho, že by za otravou
mělo být Rusko, a vinu naopak svalují na zahraniční tajné
služby (zejména pak CIA).
Sledované weby se věnují otázkám energetiky, obecně
propagují jádro, a to v souvislosti s dostavbou jaderné
elektrárny Dukovany. Cílem útoků jsou naopak obnovitelné zdroje energie a v širším kontextu také Evropský Zelený úděl (Green Deal). Weby se věnují také stavbě plynovodu Nord Stream 2.
Z dalších témat je možné jmenovat dění ve Středozemním
moři, zejména pak zvýšenou agresivitu Turecka v této oblasti. Téma migrace, které se v této souvislosti rovněž objevuje, je i nadále prezentováno jako bezpečnostní hrozba
a ohrožení Evropy. Obě témata rovněž slouží jako podklad
pro další kritiku Evropské unie. Weby kritizují i záměr
předsedy Senátu ČR Miloše Vystrčila jet na Tchaj-wan.
Dále propagují údajnou ruskou zbrojní a technologickou
vyspělost.
Osoby a subjekty, které dezinformační zdroje podporovaly (netříděno dle četnosti, pouze vybrané, úplnější
seznam v příloze u týdenního monitoringu sledovaných zdrojů): Rusko, QAnon, Vladimir Putin, Donald
Trump, Alexandr Lukašenko, SPD, Jiří Ovčáček, Vojtěch
Filip (KSČM), Václav Klaus ml. (Trikolora), KSČM, zastánci „tradičních hodnot“, zastánci odchodu z EU, Hrad,
Republikáni, Čína
Osoby a subjekty, jejichž názor byl v těchto zdrojích
prezentován (netříděno dle četnosti, pouze vybrané,
úplnější seznam v příloze u týdenního monitoringu sledovaných zdrojů): Jan Hnízdil, Markéta Šichtařová, Jana
Bobošíková, Zdeněk Zbořil, Tomio Okamura (SPD), Hana
Lipovská, Jan Zahradil (ODS), Mike Pompeo, Petr Hampl,
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Petr Hájek, Pavel Šafr, Ivo Valenta, Dominik Duka, Jan
Kraus, Alexandr Vondra (ODS), Ivo Budil, Miloš Zeman,
Michal Semín, Benjamin Kuras, Zdeněk Chytra, Kateřina
Konečná (KSČM), Vojtěch Filip (KSČM), Xaver Veselý,
Jan Žaloudík, Jaroslav Foldyna (SPD), Karla Maříková
(SPD), Daniel Vávra, Stanislav Křeček
Osoby a subjekty, na něž dezinformační zdroje útočily (netříděno dle četnosti, pouze vybrané, úplnější seznam v příloze u týdenního monitoringu sledovaných
zdrojů): EU, NATO, USA, SPD, Andrej Babiš (ANO),
Jan Hamáček (ČSSD), Tomáš Petříček (ČSSD), Markéta
Pekarová Adamová (TOP09), Olga Richterová (Piráti),
Petr Pavel, Miloš Vystrčil (ODS), Bill Gates, Světlana
Tichanovská, Ursula von der Leyen, Kamala Harris, Joe
Biden, Václav Havel, Zuzana Čaputová, Nora Fridrichová,
Rastislav Maďar, Julia Navalná, Alexej Navalny, Milion
chvilek pro demokracii, Člověk v tísni, globalisté, neomarxisté, globální elity, Piráti, Česká televize, Respekt,
CIA, BIS, Turecko, farmaceutický průmysl, Čeští elfové
Kvalitativní monitor mainstreamových médií
Jako doplněk provádíme monitoring mainstreamových
medií, kde v nich sledujeme témata pokrývaná dezinformační sférou a informačními operacemi Ruska a Číny.
Sledujeme jak to, která témata jsou zpracovávána tak i jak
(zda převažují proruské a pročínské narativy). Důvodem
je zjištění, že narativy dříve šířené pouze výslovně dezinformačními zdroji a zdroji přímo navázanými na ruské
a proruské skupiny, se postupně objevují i v mainstreamových zdrojích. V tomto hlášení přinášíme pouze přehled,
v budoucnu jej plánujeme doplnit i o stručnou analýzu.
Mainstreamovými médii se má na mysli jak veřejnoprávní
(ČT, Český rozhlas), tak komerční (Hospodářské noviny,
Ihned.cz, Mladá fronta Dnes, Idnes.cz, Aktuálně.cz, Deník
N, Respekt, Právo, Novinky.cz, Seznam zprávy a další).
Hlavními aktuálními tématy, kterými se zabývají i dezinformační weby, jsou protesty proti falšovaným prezidentským volbám v Bělorusku a reakce evropských zemí na
potlačování protestů, dále je to návštěva Mikea Pompea
v Praze a její výsledky, včetně neuzavřených memorand
týkajících se dostavby Dukovan a 5G sítí. V hledáčku
mainstreamových médií je logicky rovněž plánovaná cesta Miloše Vystrčila na Tchaj-wan. Ze světového dění se
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dále jednalo o otravu Alexeje Navalného a vývoj jeho stavu. V této souvislosti jsou zmiňovány i další případy, kdy
se Kreml násilně zbavuje svých kritiků. Z domácího dění
se dále média věnovala personálním změnám v SPD, a to
zejména v podobě přestupů do Trikolory.
Relevantními tématy z hlediska mainstreamových médií
byla například bezpečnost 5G sítí, zejména v souvislosti
se zapojením firmy Huawei do tendrů v různých evropských zemích. Z oblasti technologií se dále jedná o zákaz
sociální sítě TikTok v některých zemích. Tématem byl
i podmíněný trest pro člověka, který na sociálních sítích
schvaloval teroristický útok v Christchurch. Mainstreamová média se zabývala i zadržením ruského diplomata,
který nakupoval ilegálně náboje do odstřelovací pušky.
Slovensko a Rakousko vyhostilo několik ruských zpravodajců s diplomatickým krytím. Mainstreamová média se
zabývala i rasistickými články o požáru v Bohumíně.
Zvláštní pozornost jsme začali věnovat Parlamentním
listům, ty totiž hrají důležitou roli:
1) patří zdaleka k nejčtenějším webům, které šíří
dezinformační obsah a proruské narativy
2) fungují jako most mezi „tvrdými“ dezinformačními
weby a mainstreamem
V pravidelném hlášení jsou zahrnuty do souhrnu, jejich podrobný monitoring naleznete na našem webu.
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B. Monitoring řetězových e-mailů
Za srpen 2020 jsme zachytili a zpracovali celkem
199 e-mailů.

Mezi nejčastěji podporované subjekty patřili:

Na srpnové dezinfoscéně celkově dominovalo téma #politikačeská, následované tématem #EU. Mírný návrat zaznamenal opět #COVID. Od srpna jsme zavedli nové téma
#Bělorusko, od kterého si slibujeme zajímavou možnost
sledování vývoje v následujících měsících.
Překvapivou novinkou jsou nová témata hanící lékaře.
Nový narativ v několik variacích omílá fakt, že lékaři
dostávají „zbytečné“ paušální platby za pacienta, aniž by
s ním měli v konkrétním měsíci jakýkoli kontakt. Peníze
by měli být místo toho použity na důchody.

Mezi nejčastěji napadané subjekty patřili:

Některé odpovědi zpracované elfími pracovníky na vybrané e-maily lze nalézt na: manipulatori.cz/lexikon/hoax/.
Jsou vystaveny v sekci Hoaxy a řetězové maily, uvozeny
v titulku „řetězový mail“.
Poznámky z analýzy
Analytická data vybarvují srpen ve smyslu zastoupení témat jako relativně průměrný měsíc. Hodně zajímavý je
však nárůst #dřívbylo líp a #konspirace.

Mezi nejčastější témata patřili:

Témata a e-maily, které podle nás stojí za pozornost:
1) Špatná EU „Dodatek k Sedlčanské firmě na sýry
přepošli všem…“ Hejt na privatizaci a EU, které prý
zakázala vyrábět v Sedlčanech sýry. Poctiví Češi
přišli o práci…což by bylo ještě smutnější, kdyby
se vzpomínaná továrně nepřesunula někam na
Vysočinu… [podvody a korupce, EU]
2) Agresivní NATO „Jak probíhá aktualní dějinný
pohyb?!“ Selhání a pád komunisticky zřízených
států na konci 80. let byla pouze shoda okolností,
kapitalismus je objektivně horší zřízení a přežít
neměl. Rusko udělalo fantastický krok, neinspirovalo
se západním zřízením a zavedlo nejlepší možnou
společenskou smlouvu – oligarchii. Západ
nacházející se na pokraji pádu Rusku závidí a stojí
o jeho pád. Řešení je nasnadě… NATO aktuálně

Mezi nejčastěji zmíněné zdroje e-mailů patřili:
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Rusko, Čína, agresivní NATO, Ukrajina]
3) Zlý pokrok Během měsíce srpna jsme nezachytili
dostatečně atraktivní e-mail k tomuto tématu.
4) Smyšlení loutkaři „Toto je k zapřemýšlení“ Fiktivní
rozhovor Rotschilda z roku 2035 o redukci počtu lidí
pomocí médiální masáže o koronaviru. Však víte,
ovčané se pozabíjí sami. [konspirace, COVID]
5) Hrozba fantomovými imigranty a islamisty
„Poděkování železničářů - migrantům…“ Náhodné
obrázky nepořádku ve vlacích jako doklad chování
imigrantů. Nastoupili a vystoupili asi bez povšimnutí
všech českých pořádkumilovných patriotů. [uprchlíci,
EU, tradiční hodnoty]
6) Na Západě se bojte, zůstaňte v Česku (téma
bezpečí). „V Hamburku už kvílejí z věží, 21. století
dle EU, bravo!!!“ Video zachycující svolávání
věřících do mešity v Hamburku. Střeste se! Migranti
k nám brzy budou proudit z východu i západu
současně! [islám, EU, Německo]
7) Strašení „sudeťáky“ a Německem „Milion chvilek
- nebezpečí pro lidi, ale i pro existenci republiky!!!
Posílejte kam můžete, aby náš národ věděl a chránil
naši zemi…“ Milion chvilek slouží německým
zájmům – snaha o zrušení Benešových dekretů. Téma
již bylo zmiňováno, ale konspirační linka je natolik
sofistikovaná, že to stojí za to opakovat. [politika
česká, Milion chvilek, Německo]
8) Útoky na demokratické instituce, útoky na
(veřejnoprávní) média „zpráva“ nadace Agrofert
koupila nemocnici přístroj za 6 milionů a ČT o tom
mlčí! Jak mohou neinformovat o fungování nadace
a neziskovky! [Česká televize]
9) Útoky na národní a evropské elity (spojovány
s migrací, útoky na jejich „nenárodnost“
a majetek) „HORÁKOVÁ 27. 6. 1950 NEBYLA
POPRAVENA“ Konspirace: Milada Horáková
spolupracovala s Gestapem, Byla agentkou SSSR,
Francie a USA. Zřejmě dožila pod falešnou identitou
v USA nebo SSSR. [konspirace, Rusko, USA, politika
česká, historie]
10) Obrana tradičních hodnot…ať už je to cokoli
„Maturita 1885“ Za Rakouska-Uherska, to byly
maturity, ne jako dnes. Národ byl tehdy asi chytřejší…
patrně způsobeno sítěmi 5G a internety. [historie,
dřív bylo líp]
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11) Nekritický obdiv k Rusku vs. napadání západních
demokracií „Jakov Kedmi - bývalý ředitel izraelské
rozvědky říká „USA nebudou mít čas ani mrknout,
nezůstane po nich ani prach““ Údajný text
izraelského vojenského experta, který zpochybnuje
dominanci USA a kritizuje USA za sankce a útoky
proti Rusku, které je dle jeho názoru silnější díky
nedostižným novým raketám. USA způsobují lokální
konflikty a války neumí vyhrát, jejich dominance je
u konce [USA, Rusko, Židé]
12) Přímá podpora Číny Během měsíce srpna jsme
nezachytili dostatečně atraktivní e-mail k tomuto
tématu.
13) Za socialismu NEbylo lépe: „Jaké pivo jsme
tenkrát pili - a že jich bylo. A ta cena…“ Sbírka
předrevolučních pivních etiket. Co pivo, to byl tehdy
mezinárodní skvost…a hlavně tehdy stálo zlomek
dnešních cen! [zajímavost, historie, dřív bylo líp]
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C. Monitoring sociálních sítí
Nedá se říct, že by v srpnu ve Facebookových skupinách
jasně dominoval nějaký konkrétní narativ, jako tomu bylo
v předchozích měsících. Témata, která se ve skupinách objevovala, byla poněkud roztříštěná. Často šlo však zjistit,
že bylo jedno konkrétní téma ve významnější míře šířeno
jedním profilem.
Oproti červenci se častěji objevovaly příspěvky týkající se pandemie koronaviru - zatímco v červenci se toto
téma téměř neobjevilo, v srpnu bylo četnější. Frekvence
příspěvků na toto téma postupem měsíce rostla směrem
k září. Mezi opakujícími se narativy lze vypíchnout šířící
se konspirace o neexistující nemoci, kterou vytvořili globalisté s cílem ovládnout svět nebo hoax o objednaných
vakcínách, které budou tajně testovány na Češích bez jejich vědomí. Ve vztahu s koronavirem je však mnohem
zajímavější rozporuplný postoj členů skupin vůči osobě
Andreje Babiše a vládním opatřením - namísto jakési tiché
podpory vyvolalo oznámení plánovaných opatření od září
velkou vlnu nevole a odporu vůči těmto subjektům. To se
však ke konci měsíce změnilo, když Andrej Babiš oznámil
příspěvek 5000 Kč pro seniory, za což byl chválen, protože generace, které vybudovaly současný svět, si to zaslouží (za ANO v tomto konkrétním případě nejvíce lobboval
Kamil Papežík - bývalý člen SPD, nyní aktivní na VK,
podporuje ANO). Členové skupiny jsou nyní v názorech
na hnutí ANO méně jednotní než dříve, což se projevuje
i v diskuzích pod příspěvky.

údajné násilí na „milionových“ (přehnaně číslo, účast je
v řádech max. desetitisíců) protestech proti nošení roušek
v Berlíně. Tyto německé protesty jsou vzorem pro svolávání podobných protestů i v České republice.
Nejčastěji podporované subjekty

Nejčastěji napadané subjekty

Co se české politiky týče, mimo změny ve vnímání vládních stran se výrazně projevovalo promo SPD a kampaň
ve skupinách zaměřena na říjnové volby do krajských zastupitelstev. Příspěvky byly často sdíleny členy strany. Využíváno bylo především nararivů migrace, Czexitu, oslavování Tomia Okamury a kritiky vládních i opozičních
stran.
V menší míře než se čekalo, se zpočátku ve skupinách
objevovaly příspěvky o protestech v Bělorusku. Zhruba
v polovině srpna se však situace změnila a začaly se šířit
příspěvky především na podporu režimu Lukašenka, zaměřené na bagatelizaci protestů a tvrdící, že demonstrace
jsou zaplacené a slouží k posílení vlivu Západu. Snižuje
se i vážnost násilí na protestujících. Naopak se zveličuje
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