Pravidelný přehled
české dezinformační scény
Shrnutí obsahu
Cílem tohoto informačního měsíčníku je pravidelně popisovat zejména
dezinformační aktivity a informační vlivové operace v českém informačním prostoru, které mají za úkol
podporovat zájmy Ruska. Vzhledem
k povaze informačního prostoru je
obtížné odlišit aktivity mající za cíl
prosadit nějaký soukromý nebo vnitrostátní zájem (podpora A. Babiše, infooperace českých firem, politických
stran a osob) od aktivit podporujících
agendu zahraničních stran. Obsahově
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Obsah
i použitými postupy a kanály se tyto
aktivity překrývají.
Materiál je připravován hnutím Českých elfů. Dezinformační obsah byl
v on line prostoru šířen těmito kanály: 1) řetězové e-maily, 2) weby, 3)
sociální sítě. Tyto kanály byly Českými elfy monitorovány kvantitativně
(za použití IT analýzy) a kvalitativně
(sběr a analýza elfími pracovníky).

Nejdůležitější témata........................ 1
Monitoring tisku.............................. 2
Monitoring řetězových e-mailů.......4
Sociální sítě......................................6
Trollové............................................6
Zprávy ze zahraničí........................ 11
Ukázka řetězového e-mailu........... 11

Nejdůležitější témata
Nejdůležitější byla témata negativně
asociovaná s EU (neefektivita, „EU
diktuje“, dvojí kvalita potravin, migrace, islámská migrace, migrace
podporovaná EU), často ve spojitosti
s českou politikou.
K nejdůležitějším tématům patří stále
migrace, islám a bezpečnostní ohrožení s nimi asociované. To se často
pojí s ohrožením „tradičních hodnot“.
Častým tématem byly útoky na představitele EU (J. C. Juncker, A. Merkel).
Během května se objevilo 11 řetězových e-mailů hájících A. Babiše
(zde je velmi pravděpodobné, že
jde o vlastní informační operaci A. Babiše s cílem jeho ochrany),
jde velmi často o kritiku korupce

a neefektivnosti jiných českých vlád
a představitelů než A. Babiše a Babišovy vlády.
Častým tématem jsou útoky na vybrané osoby zosobňující české elity.
Častým tématem je podpora Ruska,
Rusů a V. Putina, které jsou dávány
do kritického protikladu k Západu,
EU, NATO, USA a jejich představitelům.
Zůstávají útoky na NATO a USA,
často ve spojení s koncem 2. světové
války, nově ve spojitosti s prezidentkou SR Z. Čaputovou.
Významnou podporu dezinfoscény
získala v květnu úspěšná kandidatura
Hynka Blaška (SPD) do Evropského
parlamentu.
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Monitoring tisku
S pomocí IT technologií bylo zpracováno v květnu 2019 v našem systému 128 881 článků publikovaných
v češtině na českých webech (on
line media, tj. zejména zpravodajské
portály, weby a blogy v celé šíři informačního spektra bez diskusí a sociálních sítí) a do alespoň jedné z kategorií nepřátelské propagandy jsme
zařadili 447 článků. Alespoň jeden ze
4 vybraných narativů (Proti EU, Proti
NATO, Proti USA a Proruský) zazněl
ve 133 článcích. Je ale častý jev, že
v jednom článku je obsaženo více narativů (například Proti USA a Proruský, případně Proti NATO a Proruský).
Příklady článků podle hlavních narativů:
Proti EU
»» www.vlasteneckenoviny.cz/?p=221724
»» cz.sputniknews.com/nazory/201905149876187-evropa-pacha-sebevrazdu-a-nahrazuje-cele-puvodni-narody-pristehovalci-proc-zkrachovala-integrace/
»» pravyprostor.cz/lze-reformovat-evropskou-unii/
»» www.vlasteneckenoviny.cz/?p=223284
»» www.novarepublika.cz/2019/05/zlo-slavi-ale-v-dalce-zacina-svitat.html
»» + jeden ostrý historický s nechutnou fotomontáží:
www.vlasteneckenoviny.cz/?p=194645

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

Proti NATO
»» www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/zemetreseni-na-zenevskem-jezere-kvuli-konferenci-bilderberg/
Proti USA
»» aeronet.cz/news/hormuzska-krize-americka-armada-zahajila-evakuaci-zamestnancu-ambasady-z-bagdadu-a-zkonzulatu-v-irbilu-nemecky-bundeswehr-pozastavuje-svoji-misi-v-iraku-holandsko-se-pripojilo/
Proruský
»» svobodnenoviny.eu/podekovani-panu-jaromiru-soukupovi-podekovani-ruskym-nocnim-vlkum/
»» www.novarepublika.cz/2019/05/podporu-banderovcu-zaplatila-cssd-ve.html
»» svobodnenoviny.eu/zdomacni-v-ceske-republice-vojska-usa/
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Media nejčastěji šířící
proruskou propagandu
Média šířící proruskou propagandu
se výrazněji nemění, obdobně jako
v dubnu se i v květnu mezi TOP 10
online medií šířících proruskou propagandu zařadila tato media (seřazeno sestupně, dominantní byla první
čtyři media):
vlasteneckenoviny.cz, pravyprostor.cz,
novarepublika.cz, sputniknews.com,
svobodnenoviny.eu, protiproud.cz,
parlamentnilisty.cz, tadsco.cz, outsidermedia.cz, nwoo.org.
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,
Turecku a Venezuely, Články zaměřené proti Ukrajině, Články kritizující
USA, Články hrozící válkou 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 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.
Útoky cílené na volby
do Evropského parlamentu
Podle analýzy PSSI byly k útokům
na volby do EP používány především
narativy využívající negativní vnímání EU („EU diktuje“) a popis migrace
jako okamžité hrozby. Protože odpovídají politické nabídce SPD, domnívajíc se výzkumníci, že měly podpořit SPD ve volbách.

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

Parlamentní listy, Sputnik, AC24,
Česko aktuálně, Nová republika.
Komentář
V grafech i ve výzkumu PSSI vidíme
dominanci Proti EU narativu, který je
v květnu (99 článků) vyšší než v dubnu (87 článků) i březnu (97 článků).
Důvodem jsou pravděpodobně volby do Evropského parlamentu (24.
a 25. 5.). Tento narativ je zcela dominující ve srovnání s ostatními (Proti
USA 9 článků, Proti NATO 4, Proruský 22). Proruská propaganda si drží
svůj podíl (za duben 26 článků), propaganda proti NATO a USA kolísá.

Nejčastější zdroje (podle PSSI)
článků s propagandou proti EU:
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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. Nelze ale jednoznačně říci, zda správně odhadujeme poměrné zastoupení jednotlivých témat.
Podle zpráv našich zahraničních spolupracovníků se řetězové e-maily
začínají prosazovat i na Slovensku,
kde byly použity před prezidentskou
kampaní. Tomu by odpovídaly i naše
poznatky, tj. zachycené e-maily útočící na prezidentku SR Z. Čaputovou.
Za květen jsme zachytili 164 řetězových e-mailů. Od veřejnosti je
přijímáme na e-mailové adrese: posli.retezak@seznam.cz. Odpovědi na
vybrané e-maily lze nalézt na: manipulatori.cz/lexikon/hoax/. Jsou v sekci Hoaxy a řetězové maily, uvozeny
v titulku „řetězový mail“.
V topologii monitorované sítě jsme
nezaznamenali změnu. Podle grafu
je vidět, že se skládá z jednotlivých
soustav (mailingových skupin), kdy
středem je aktivní rozesílač, který
pravidelně obesílá vice méně pasivní
příjemce. Dochází ale i k přeposílání mezi příjemci a aktivní rozesílači
komunikují mezi jednotlivými soustavami. Texty jsou často přebírány
z dezinformačních webů nebo jsou
naopak na těchto webech následně
publikovány (v květnu velmi často

parlamentní listy.cz, aeronet.cz, tadesco.cz, dále: protiproud.cz, naseptande.cz, ppmagazin.com, kechlibar.net, 1tv.ru, europortal.cz, prazskyden.cz,
severoceskapravda.cz,
dennapicu.pise.cz, czechfreepress.cz,
casopis-sifra.cz, rukojmi.cz).
Totožné texty se objevují i v diskusích pod články na českých on line
mediích (viz uvedený příklad v Pravidelném přehledu české dezinformační scény za duben), což dokládá
značnou organizovanost sítě.
Obsah řetězových e-mailů byl v dubnu zaměřen na tato témata
V jednom textu je zpravidla komunikováno více než jedno téma. Typicky
se překrývají témata Hrozba migrace,

↑
Graf sítě řetězových e-mailů
z 10. 6. 2019

islámu a téma EU, evropská politika, kdy je EU prezentována jako neschopná hrozbám čelit nebo hrozby
dokonce posilující.
1) Česká politika byla nejčastějším
tématem, byla zmiňována v 74 emailech, kdy velmi často byla kriticky zmiňována EU nebo migrace.
V rámci textů zaměřených na českou
politiku je skupina politiků a stran,
které jsou soustavně podporovány
a chváleny a skupina politiků a stran,
které jsou soustavně kritizovány
a napadány (v květnu viz Cíle útoků).
Opakují se útoky na ČT zejména, ale
i obecně na média a novináře a neziskové organizace, tyto subjekty jsou
4
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líčeny jako nevěrohodné, zkorumpované a mající „skrytou agendu“.
Jsou zdůrazňovány sociální problémy, často je za ně viněn Západ nebo
podpora uprchlíků. Opakují se útoky
na elity, ať již jmenovitě nebo obecně.
Často se téma české politiky prolíná
s tématem „tradičních hodnot“, případně s útoky na osoby s menšinovou sexuální orientací. Je zmiňována
korupce, zejména ve spojení s Demokratickým blokem a předbabišovskými vládami nebo se stranami nespojenými s ANO (jmenovitě Piráti, ODS,
TOP09). Za příklad, ve spojitostí se
zmíněnými tématy, je dáváno Rusko
(často ve spojení s „tradičními hodnotami“ nebo kritikou Západu, případně se slovanskou vzájemností, je
omlouvána invaze v 1968 jako „reakce na USA“) a Čína (ve spojitosti
s rozvojem a bojem proti korupci).
Během května bylo zaznamenáno
11 e-mailů, které různým způsobem
podporovaly A. Babiše (poctivě zbohatl, Čapí hnízdo je umělá kauza,
pokud odstoupí, již nikdy ČR ekonomicky nedožene Západ, konspirační
teorie, jde o kampaň…).
2) Hrozba migrace, islámu, uprchlíků, Afričanů bylo nejčastější téma
řetězových e-mailů, bylo zmíněno
v 58 e-mailech, často společně s dalšími tématy a subjekty (Evropa, EU,
domácí politika, elity, český blok demokratických opozičních stran, kdy
tyto subjekty a témata jsou zásadně
prezentována jako neschopné hrozbě čelit nebo hrozbu zvyšující). Jde
o neustále se opakující témata, často
o totožné texty. Objevuje se chvála
politiky V. Orbána a jsou opakovány
různé konspirační teorie.

3) EU, evropská politika bylo třetí
dominantní téma, které se objevilo
v 53 e-mailech. EU a evropská politika jsou zásadně zobrazovány v negativním světle, často v souvislosti
s migrací a islámem. V souvislosti
s EU je kritizováno Německo a Francie, politika EU k Rusku (sankce).
Některé texty poukazují na údajný
úpadek „tradičních hodnot“ v Evropě
a na zneužívání ČR ze strany evropských korporací a konspirace ohledně
nucení ČR ze strany EU k nevýhodné ekonomické politice ve prospěch
západních zemí EU a západních korporací. Objevují se konspirační teorie,
například o očkování, které má ve
spojení s „multikulturní propagandou“, „inkluzí“ a podporou migrace
vytvořit „novou rasu“. Objevila se
nepravdivá zpráva, že „Anglie odchází z EU kvůli muslimům“.
4) Útoky na NATO a USA byly
zachyceny v 12 e-mailech. Část je
věnována konci 2. světové války
a údajným válečným zločinům USA
v ČR (rabování a násilnosti v Plzni, vybombardování ulice plné dětí,
úmyslné bombardování Prahy místo
Drážďan), dále je útočeno na NATO
(„USA a NATO chystají tajně superstát“). Je útočeno na Z. Čaputovou
konspirační teorií, která popisuje,
že její zvolení bylo „zařízeno“, aby
mohla být na Slovensku americká
základna. Pozitivně je, v kontrastu,
zmiňováno Rusko.
5) Romové, domácí rasismus, antisemitismus v 6 e-mailech. Jde zejména o útoky na Romy. Není započítán rasismus spojený s uprchlíky
a migrací ani antisemitismus spojený
s G. Sorosem.
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6) Tradiční hodnoty (zmíněné v 5 emailech) je téma, které pokrývá část
nostalgie po minulých časech (především po době ČSSR), opakují se
útoky proti sexuálním menšinám,
útoky proti „gendru“, spojeno s útoky na neziskové organizace, útoky
proti EU, NATO a Západu. Objevují
se útoky a lživé zprávy zaměřené na
humanitní vzdělávání a neziskovky,
útoky na české elity. Za příklad udržovaní a podpory tradičních hodnot
je dáváno Rusko.
7) Další témata: Seznam patří G. Sorosovi, útoky na Ukrajinu, propagace
Ruska a ruské kultury, podpora Číny,
kuriózní zajímavosti, často vymyšlené.
Cíle útoků řetězových e-mailů:
Napadané instituce, státy: EU,
NATO, Německo, USA, V. Británie,
Demokratický blok, Piráti.
Napadané osoby: J. C. Juncker,
A. Merkel, P. Telička, Z. Čaputová, J. Fajt, G. Soros, M. Chovanec,
V. Havel, D. Feri, M. Kocáb, I. Bartoš, E. Macron, J. Lux, M. Albright,
P. Halík, D. Hermann, B. Sobotka,
K. Schwarzenberg, M. Kalousek, Romové, T. May.
Podporované osoby: A. Babiš,
M. Zeman, V. Putin, H. Blaško,
V. Vondruška, V. Orbán, J. Kaczyńsky,
J. Bolsonairo, P. Štěpánek, G. Sartori,
M. Salvini, G. Husák, J. Kubera
Podporované státy: Rusko, Čína
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Sociální sítě
Na sociálních sítích, v ČR se jedná
především o Facebook, působí řada
organizovaných skupin a jednotlivců, kteří šíří dezinformační obsah
a propagandu cílenou na členství ČR
v západních strukturách (EU, NATO).
Dále tyto subjekty podporují politiku
Ruska a organizují informační útoky
na vybrané instituce a jednotlivce

v kyberprostoru. Zpravidla agresivně
využívají citlivých bodů (obavy z migrace a islámu, obavy z politického
vývoje) a organizují akce jak v kyberprostoru (příklad v příloze) tak
v off line prostoru (lobbying, pochody, shromáždění). Seznam a schéma
nejvýznamnějších skupin viz Pravidelný přehled české dezinformační

scény za březen 2019, podrobnější
informace o dalších dezinformačních
proruských skupinách viz Pravidelný
přehled české dezinformační scény
za duben 2019. Během května proruská dezinfoscéna na sociálních
sítích především podporovala kandidaturu Hynka Blaška do Evropského
parlamentu (úspěšně).

Trollové – vybrané skupiny a osoby pro tento měsíc
Šampion měsíce
Hynek Blaško – cesta do
Europarlamentu s podporou
dezinformační scény
Generálmajor v záloze Hynek Blaško
překvapil úspěchem v nedávných
volbách do Evropského parlamentu,
kde díky preferenčním hlasům na
kandidátce extrémně pravicové SPD
„přeskákal“ z osmého na první místo a stal se tak europoslancem. Významný podíl na jeho publicitě měla
v předvolebním období dezinformační a proruská scéna. Podívejme se podrobněji, kdo a jakým způsobem se
na jeho zvolení podílel.
Rovnoměrná podpora napříč kraji.
Ve volbách v žádném z krajů neuspěl
výraznějším způsobem, resp. jeho
podpora víceméně kopírovala místní výsledek SPD. Nejvyšší podporu
získal v Praze, kde v rámci SPD nasbíral přes 27 % preferenčních hlasů,
v ostatních krajích se jeho preference
pohybovaly mezi 19-22 %. Zajímavé
je, že tento bývalý voják s úspěšnou
kariérou nezískal výraznější podporu

ani v okresech s vojenskou tradicí
a vyšší koncentrací vojáků a jejich
rodin. V tradičních posádkových
městech, jako Chrudim, Tábor, Žatec,
Vyškov, apod. byla Blaškova podpora
či podpora SPD srovnatelná s ostatními částmi ČR. Tohoto si všimla i lokální média, např. zde:
novinychrudim.cz/2019/05/27/
chrudimaci-nejvice-krouzkoval i - n i e d e r m a y e r a - b l a s k a - z a h r a d ila-a-charanzovou/?fbclid=IwAR3mgyVq8lR-kDsO3aRuqynAAKIBZfLPxheV0UGNK1stMIpGe_za_NNhkCc

Generálská hvězda dezinformační
scény
Mediální kampaň na proruských
webech a skupinách na sociálních
sítích (např. Přátelé Ruska) lídra kandidátky SPD Ivana Davida prakticky
ignorovala. V příspěvcích textových,
obrazových i videomateriálech znatelně dominoval právě Blaško, který
rovněž pravidelně vystupoval v Raptor TV (informace o tomto cíleně
proruském dezinformačním projektu
zde:
manipulatori.cz/pribeh-dezinformatora-zarka-raptora-jovanovice/) a dalších podobných kanálech.
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Jako skalní podporovatel SPD má na
FB profilu fotky s Petrem Hamplem,
Tomiem Okamurou, podle FB-přátel
lze usuzovat na propojení s dezinformační scénou, jejíž obsah ve velkém
sdílí. Pikantní je jeho fotka ze Srí
Lanky v tričku s nápisem Ortel vedle
budhistického mnicha. Každopádně
se jedná o reálnou osobu.

Do dění také výrazně zasáhl již mnohokrát popsaný rozkol v SPD těsně
před volbami, kdy Blaška otevřeně
podpořil server Aeronet.

Mlsný Buvol, aj.). Přesto mezi autory
příspěvků a komentářů několik jmen
dominuje (jsou často i správci těchto
skupin):

www.superprodukt.cz/?fbclid=Iw A R 3 l D Ya o W z p 2 G 6 _ _ y K t E R 0sluRmOZyWr3BGWEyIex22-PnLsy1GKQlfNIqk

František Pavlišta

w w w. r z p . c z / c g i - b i n / a p s _ c a cheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJVYP & OKRES=&CASTOBCE=&OBEC=&ULICE=&CDOM=&COR=&COZ=&ICO=&OBCHJM=Franti%B9ek%20
Pavli%B9ta & OBCHJMATD=0 & ROLES=P & JMENO=&PRIJMENI=&NAROZENI=&ROLE=&VYPIS=1 & PODLE=subjekt & IDICO=b31893cdc70fa94042a6 & HISTORIE=1

FB skupiny jako účinný nástroj individuální propagace
Na Blaškovu podporu vzniklo několik FB skupin, které si rychle získaly
tisíce příznivců. V únoru 2019 vznikla FB skupina s názvem: „S generálmajorem v.v. Blaško do europarlamentu za naší vlast!“.
w w w. f a c e b o o k . c o m / g r o u p s /
1924827217616072/?ref=group_header
Aktuálně má skupina přes 1 800 členů
a obsahuje směs prorusky laděných
příspěvků, propagace SPD, Blaška
a očerňování protikandidátů.

publikoval značné množství příspěvků na Blaškovu podporu.

w w w. f a c e b o o k . c o m / g r o u p s /
266463200655469/

www.facebook.com/frantisek.pavlista.5?fref=gs & __tn__=%2Cd*F*F-R & eid=ARBMGlQVvf0T5tP73AvPzxUYyHWeDmh0hiigssJb1q7_hGJeySIpYGjShy8rstDLe P 5 I S - - g c M G U V g u X & t n -str= *F & dti=1924827217616072 & hc_
location=group_dialog

Obě tyto skupiny jsou personálně
propojené a obsahují řadu známých
figur dezinformační scény (Olšer,

Uvádí o sobě, že je majitelem firmy
Pafaas. Reálně jako OSVČ dováží
produkty pro zdraví ze Srí Lanky.

Další skupina „Generál Blaško do
EU parlamentu.!“, má přes tři tisíce
členů.

Propojení na dezinformační scénu
dokládá i případ, kdy Pavlištova svědectví o údajné manipulaci ČT v souvislosti s útoky na Srí Lance obratem
zveřejnily Parlamentní listy a tento
7
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text pak dál poměrně dlouho rezonoval českou dezinfoscénou.
www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Tohle-tam-napiste-Cesky-podnikatelze-Sri-Lanky-je-pobouren-tim-jak-v-CT-a-na-Nove-informovaly-o-utoku-Bylo-to-trochu-jinak-578880
Marek Kočí
Další výrazná figura má dva paralelní
profily, jeden jako Mára, druhý jako
Marek.
www.facebook.com/mara.koci.56?sk=wall & fref=gm & __tn__=%2Cd-_-R & eid=ARAGGOkH9JJD2CnFTEliZwI0-ZgSkL0L4ZG5vIXM84tvlx0OyG7mb33jDETR51BjadzKZf_nKCS29Qra & dti=1924827217616072 &
hc_location=group
Opět se jedná o existující osobu
z Chrudimi. Je jednatelem firmy MK
Elektromont, s. r. o., zabývající se
pravděpodobně elektroinstalacemi.
Na sociálních sítích sdílí obrovské
množství nenávistného a dezinformačního obsahu, zejména weby rukojmi.cz a parlamentnilisty.cz, je
správcem obou uvedených FB skupin na podporu Blaška.
Projekt „Přijdu včas“
Přes Kočího vede osobní vazba na
další propagační větev Hynka Blaška, kterým je poněkud bizarní projekt s názvem „Přijdu včas“. Tento
projekt stojí na jednoduché myšlence
– „děti chodí domů pozdě, protože na
hřištích nejsou hodiny“ Zakladatelkou a hlavní organizátorkou projektu
je Jana Kostelníková, která si s Kočím v diskuzi tyká, baví se, jakoby se
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dobře znali.

na sociálních sítích.

www.prijdu-vcas.cz/uvod/
www.facebook.com/pg/prijduvcas/
about/?ref=page_internal

Věra Pavlů

Iniciativa se snaží instalovat na dětská hřiště hodiny s příslušenstvím,
jako je možnost přivolání městské
policie či odpadkový koš. Na svém
amatérsky působícím webu publikují fotky ze slavnostních instalací
nových budek s těmito hodinami na
hřištích, setkání ve školách, s významnými osobnostmi napříč spektrem (Livia Klausová), apod.

Další aktivní propagátorka Hynka
Blaška, podporovatelka proruské scény s vazbami na řadu známých jmen.
Označení na fotce v policejní uniformě naznačuje, že by mohlo jít o reálnou osobu, možná v bezpečnostních
složkách.
www.facebook.com/vera.pavlu.16/timeline?lst=100027749422357%3A1000296
59401131%3A1559414724
Profil Chyťte zloděje / Martina

Hynek Blaško se stal patronem projektu, což je vzhledem k jeho tragické osobní zkušenosti (jeho devítiletý
syn byl v roce 2009 z dětského hřiště vylákán a zavražděn pedofilem)
pochopitelné. Na webu i FB stránce
projektu figuruje na většině fotografií. Podle všeho se zúčastnil otvírání
mnoha budek, navštívil nespočet škol
a prostřednictvím projektu oslovil
řadu lidí.
FB stránky projektu i nově vytvořený účet na Instagramu se však v posledních měsících změnily na čistou
propagaci Blaškovy kandidatury do
EP. Sama Kostelníková prostřednictvím osobního účtu i účtu spolku patří k jeho největším podporovatelům.
Petr Kovář
Správce stránky Přijdu včas, který
sdílí obrovské množství dezinformačního obsahu z webů rukojmi.
cz, Raptor TV, ap. a proruských,
protiamerických a protievropských
názorových statusů, se angažoval
v propagaci Blaškova „kroužkování“
8
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Doktorikova
FB profil Chyťte zloděje skupiny na
podporu Hynka Blaška zaplňoval
obsahem, který sice přímo Blaška
nejmenoval, ale obsahoval obvyklé antisystémové narativy, kritiku
Miroslava Kalouska, Pavla Teličky,
zkrátka obsah, který s generálovou
rétorikou souzněl a podporoval jej
nepřímo. Zajímavostí je, že profil
Chyťte zloděje má zřejmě klon se
jménem „Martina Doktorikova“ s falešnou profilovou fotkou svůdné mladé dívky.

pozorovat neonacistické či rasistické tendence. Popsaná osoba není
významnou osobou proruské nebo
dezinformační scény, ale následující
příklad je zajímavý svým vývojem
a postupným přesahem do dezinformační a proruské scény a pragmatickým využitím této osoby a „kauzy“
touto scénou.

www.facebook.com/profile.php?
id=100005523255452
Tento zjevně falešný profil s fotkami
z fotobank a Pinterestu s vazbami
na dezinformační scénu (2 500 FB-přátel!) hojně sdílí do různých proruských skupin příspěvky z Chyťte
zloděje. Profil je zjevně falešný, fotky z fotobank a pinterestu. Opět silné
vazby na dezinformační scénu. Profil
do různých proruských skupin sdílí všechny nové příspěvky z Chyťte
zloděje.
Ne.info
Hynka Blaška aktivně promovala
také stránka Ne.info (9 922 fanoušků)
(www.facebook.com/24.7.info.cz/).
Tato stránka je známá pravidelným
zveřejňováním komentářů nad výběry ze zahraničního tisku „Nad
kávičkou“ proruské novinářky Terezy Spencer, a hojným sdílením dezinformačního obsahu.V období od
září 2018 (v souvislosti se senátními
volbami) do května 2019 (evropské
volby) stránka Ne.info promovala

Pavel Cimbál: twitter.com/xcimbal

Blaška minimálně 9 x a její příspěvky
převážně s protiuprchlickou tématikou byly masivně sdíleny.
www.facebook.com/24.7.info.cz/photos/
a.150778695580314/247138272611022/
?type=3 & theater
www.facebook.com/24.7.info.cz/photos/
a.150778695580314/249320919059424/
?type=3 & theater
Příklad z Twitteru:

Je aktivním uživatelem Twitteru,
pravidelný přispěvovatel, který se
zaštiťuje svobodou slova. Hodnotí
světové dění, často odkazuje na různé dezinformační weby. Je velkým
kritikem Islámu a imigrace (má na to
právo), jeho rétorika je však často rasistická a diskutující (kteří využívají
své svobody slova) dokáže často nálepkovat a urážet. Sám se na jiných
sociálních platformách označuje za
trolla a hatera (člověkem urážejícím
ostatní v prostředí internetu).

Níže není rozporována svoboda slova
a odlišný názor. Problematické jsou
samozřejmě rasistické nebo i jiné
urážky, které nepatří ani na sociální
sítě. U některých profilů lze navíc
9
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Využití proruskou a neonacistickou
sférou:
Parlamentní listy 4. 9. 2017

White Media 26. 9. 2017

Osoba se stylizuje do odborníka programátora, který je pravděpodobně buď bývalým nebo současným
vyučujícím Informatiky na Českém
vysokém učení technickém (ČVUT).
Jako někteří technologičtí odborníci
pohrdá humanitním vzděláním, přičemž se sám programátor prezentuje
jako odborník na migraci, zákulisní
fungování světa (konspirační teorie)
a jiné oblasti společenské problematiky.

Rasistické urážky:

Příklad konspirační teorie, kdy podporuje šíření narativu o zákulisním
spiknutí:

Zajímavé je využití případu tohoto
agresivního a urážejícího trolla, který
si svobodu slova zaměňuje za možnost urážet diskutující a používat
rasistické urážky, v prostředí manipulativních, dezinformačních a rasistických či neonacistických webů.
Na příkladu tohoto člověka můžeme
vidět přebírání jeho myšlenek manipulátorským webem Parlamentní
listy a dále pak přesun do proruské
dezinformační a nakonec neonacistické scény.

Proruský dezinformační AERONET
(Svobodný vysílač) a youtube.com
26. 9. 2017

Poté, co byla tato osoba konfrontována pravděpodobně v reálném offline
světě, napsal pan Cimbál vyjádření
na Twitteru, že končí se svým „bojem“ za svobodu slova a že bude dále
působit pouze pod fiktivními profily.
Dlouho to však nevydržel a dále vstupuje do diskuzí na Twitteru s často
urážlivými odpověďmi.
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Zprávy ze zahraničí
Slovensko – elfové
Spoluorganizovali sme občianske
zhromaždenie, pri ktorom sme prišli
vzdať hold všetkým národom, ktoré
oslobodili Slovensko a Európu od nacizmu po druhej svetovej vojne. Táto
akcia vnizkla ako reakcia na aktivity
neslávne známeho gangu Nočných
vlkov.
Napriek ľadovému dažďu a silnému
nárazovému vetru sa nás stretlo na

Slavíne niekoľko desiatok a noční
vlci museli akceptovať novú realitu,
že okrem proruski naladených spoluobčanov stretnú na Slovensku aj
hrdých Európanov s historickou pamäťou odolných voči jednostranným
naratívom Putinovej propagandy.
V máji sa nám podarilo opäť eliminovať viacero zdrojov manipulatívnej
propagandy ako aj aktívnych falošných účtov. Aj pred nadchádzajúcimi
voľbami do EP sme sa sústredili na

ochranu verejnosti pred manipulatívnym vplyvom dezinformácií na
voličské správanie na Slovensku.
Sklamanie priniesol iba jeden prípad, kedy jedna z najväčších stránok
s manipulatívnym obsahom, ktorú
sme v Máji odstránili(AntiSoros),
bola po odvolaní sa admina stránky
navrátená späť online. Tento krok FB
sa nedá chápať inak ako výsledok
pretrvávajúco slabej kontroly obsahu.

Ukázka řetězového e-mailu
Řetězový e-mail ID 1148

„Byl jsem v Řecku“

Poprvé elfy zachycený v listopadu 2018, neustále kolující.

„Tak to je mi líto, ale nemůžete darovat krev“

Text

„Proč?“

Ahoj Příběh, který se mi stal 6. srpna 2018.

„Imigranti rozšířili v těchto zemích
nemoc, na kterou nejsou v EU léky.
Každý, kdo byl v těchto dvou zemích,
nesmí darovat do odvolání krev“!!!

V televizi ukázali množství autonehod a úrazů a upozornili na nedostatek krve v nemocnicích. Vyzvali dobrovolné dárce, aby chodili darovat
krev. Na základě této výzvy jsem šel
do nemocnice darovat krev. Rozbor
krve byl v pořádku, tlak také a doktorka mi řekla, že mohu jít darovat
krev. Před odchodem do místnosti se
mě ještě zeptala:

Takže jsem šel domů. Všichni, kteří
do ČR zvou imigranty, by měli vědět
o tom, co chtějí a co pak čeká naši
zem. Zdravím Tě.
Odpověď (autor je lékař)

„Nebyl“

Tato zpráva není pravdivá. Na webových stránkách Transfuzní stanice
Fakultní nemocnice v Hradci Králové jsou informace uvedené na pravou
míru.

„Byl jste v Řecku nebo v Itálii?“

w w w. f n h k . c z / t r a n s f / a k t u a l i t y /

„Byl jste nedávno v exotické zemi?

upozorneni-darcum-cestovani-do-jizni-evropy
Češi vracející se z Řecka a Itálie (ale
i z Maďarska nebo Rumunska) opravdu nesmí darovat krev. Ovšem pouze
jeden měsíc po návratu, a důvodem
není žádná nemoc šířená migranty,
ale západonilská horečka přenášená
ptáky a následně komáry.
K tomu lze dodat snad jen to, že
do Česka po historické zkušenosti
s vlastními i ruskými komáry žádné
další komáry nikdo nezve. Doufejme,
že to tak bude i nadále.
Nenechte se prosím odradit výše uvedeným hoaxem, a pokud můžete, jděte krev darovat.
www.irozhlas.cz/zpravy-domov/
darovani-krve-recko-migranti-zapadonilska-horecka-komari-priznaky_1809020700_ako
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