Pravidelný přehled
české dezinformační scény
Shrnutí obsahu
Cílem tohoto informačního měsíčníku je pravidelně popisovat dezinformační aktivity a informační vlivové
operace v českém informačním prostoru, zejména ty, které mají za úkol
podporovat zájmy Ruské federace
(RF), ale i Číny (ČLR). Zpracovatelé se snaží odfiltrovat aktivity, které
vypadají obdobně, ale jejichž cílem
je podpora čistě vnitrostátních politických nebo ekonomických zájmů.
Je to možné do určité míry, protože
všechny vlivové operace využívají
obdobné „citlivé body“ v české společnosti (uprchlíci, xenofobie, rasismus, antisemitismus, sudetští Němci,
obavy z globalizace, nedůvěra k elitám, domnělá mediální manipulace
ze strany elit aj.). Pokud jsou aktivity
v informačním prostoru provázány
s aktivitami ve fyzickém prostoru,
jsou zmíněny i tyto.
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Postupně připravujeme ke zveřejnění podrobnější popisy všech kanálů.
Nově přidáváme podrobnější popis
vybraných FCB skupin, shrnutí je
v těle tohoto přehledu, více podrobností v příloze.

Nejdůležitější témata a zjištění
Témata
»» Na pozici nejčastějšího tématu
se vrací téma hrozby uprchlíků
a migrantů kombinované se
strachem z islámu. Téma je
spjaté s tématem celkové a vitální
neschopnosti EU.
»» Posílila témata přímo spjatá se
zájmy Ruské federace (RF), což
bylo z části dané aktivitami
týkajícími se sochy maršála
I. Koněva na Praze 6, ale
i dlouhodobou prací proruských
skupin na sociálních sítích.
Objevují se více méně zastřené
hrozby vojenskou silou RF a je

podporován proruský výklad
historie, především 2. světové
války.
»» Zůstává téma neschopné a slabé
Evropy (myšleno EU), neschopné
se ubránit, vymírající, ztrácející
„tradiční hodnoty“ a technologicky
zaostávající ve srovnání s RF
a Čínou. Proti evropské téma
(narativ) dominovalo zejména
ve sledovaných webech, ale
i v mediích celkově. Sílí i útoky
na NATO a spojenectví Evropy
s USA.
»» Posílila domácí témata, především
obrana A. Babiše (zde se
domníváme, že většina textů je

připravována některou ze skupin
tvořící PR A. Babiše, nicméně
A. Babiš se stává typickým
„citlivým bodem“, který lze využít
ke štěpení společnosti), dále
obrana M. Zemana a útoky na ČT
a Senát.
»»V domácích tématech se vrací
téma Romů (prezentovaných jako
nevzdělatelní, zneužívající sociální
systém a páchající kriminalitu)
a menšin.
»» Objevují se řetězové e-maily
obracející se výslovně na seniory
(strašení zabavováním řidičských
průkazů, zbavením volebních práv,
nastěhováním migrantů do bytů)
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a na druhou stranu je ubezpečující,
že rozpoznají dezinformace.
»» Sílí téma technologicky vyspělé
Číny, která nepotřebuje demokracii.
»» Obsah naznačuje, že G. Thunberg
a problematika klimatických změn
by mohla nahradit téma G. Sorose
v roli zákulisního hybatele
politikou a v roli nejasné hrozby.
»»Aktivní je v dezinfoscéně česká
politická strana SPD, využívá
všechny kanály a její útoky
pokrývají stejné cíle, jako
propaganda RF (proti EU, proti
NATO, proti USA).

Trendy v šíření
»» Trendy zůstávají stejné, jsou
vzájemně propojenými
jednotlivými kanály: weby,
sociální sítě, systém řetězových
e-mailů. Témata jsou sdílena
napříč kanály i uvnitř kanálů.
»» Největší množství dezinformací
a propagandy šíří několik málo
dezinformačních webů, ale
celkově je takovýchto webů
značné množství a propaganda
a dezinformace jsou sdíleny i na
blozích mainstreamových medií
(např. idnes.cz).
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»» Objevují se e-maily ze Slovenska,
objevují se e-maily patrně přímo
ruského původu.
»» Nově se objevují pokusy
o manipulovaná videa, ale nízké
kvality.

Monitoring tisku
Souhrn
»» v září 2019 bylo zpracováno
v našem systému 123 978 článků
v češtině
»» do alespoň jedné z 21 kategorií
zaměřených na propagandu
„spadlo“ 376 článků
»» alespoň jeden ze 4 vybraných
narativů (Proti EU, Proti NATO,
Proti USA a Proruský) zazněl
v 97 článcích

Příklady článků podle hlavních
narativů s anotacemi obsahu:
Proti EU narativ
Nadpis: Evropská unie se zjevně
inspirovala Brežněvovou doktrínou
http://www.vlasteneckenoviny.cz
/?p=236286
(Autor Tomio Okamura), mj.:

Babišova vláda opět podporuje globalistku a sluníčkářku Věru Jourovou
z ANO na post eurokomisařky. Hnutí
ANO, ČSSD a KSČM tak potvrzují,
že podporují globalistickou a neomarxistickou agendu Evropské unie.
Připomeňme, že Jourová se hrdě
fotila s globalistou a miliardářem
Georgem Sorosem, prosazuje cenzuru vlastenců a odpůrců imigrace
a islámu (tzv. boj proti „fake news“),
cenzuru na internetu, připojila k tažení Evropské unie proti Orbánovu
Maďarsku či podporovala genderové
kvóty na ženy. To je pro nás naprosto
nepřijatelné!
A nyní by údajně dle serveru Politico
mohla Jourová převzít Brežněvovskou agendu „dodržování principů
demokratického a právního státu“,
což je jen nový typ omezené suverenity v bruselském podání.

Proti USA narativ
https://aeronet.cz/news/vime-prvnichystane-usneseni-poslanecke-snemovny-proti-antisemitismu-vzniklo-na-popud-americke-organizace-anti-defamation-league-kterou-v-roce-1913-zalozila-sionisticka-organizace-bnai-brith/
Víme první! Chystané usnesení poslanecké sněmovny proti antisemitismu vzniklo na popud americké
organizace Anti-Defamation League,
kterou v roce 1913 založila sionistická organizace B’nai B’rith, jenž je
nejvyšší organizací nad zednářskými
lóžemi!
Proti NATO narativ
http://www.nwoo.org/2019/09/17/
exkurze-do-propagandistickeho-skanzenu-skolstvi-cr/
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…Tento myšlenkový trus najdete na
str. 74 zmiňované učebnice v sekci, Bolševická genocida v Pobaltí“.
Člověku se chce říci: ještě, že jsou
nyní pobaltské státy v NATO jako
kanonenfutr na hranicích Ruska, protože když by vypukla válka a NATO
by použilo jaderné zbraně, které by
změnily Pobaltí na jaderný popel,
tak by to byla… Ano, správně: Ruská genocida, protože zlomyslný Rus
postavil Pobaltí před své hranice, aby
na něj humanisté z NATO vystříleli
své jaderné hlavice. Geniální. „ČR
se v r. 1999 stala členem NATO
a v r. 2004 vstoupila do Evropské
unie. Tím se plně začlenila mezi vyspělé Evropské státy“. Podle učebnice orwelovštiny Občanské výchovy
(nakl. Fraus, Občanská výchova pro
ZŠ a víceletá gymnázia) NATO pečuje o ochranu a bezpečnost tím, že
řídí, bojové operace, jejímž cílem je
nastolit mír v určité oblasti“. Jako
příklad se uvádí, válka v Kosovu“
(jaká byla v „Kosovu“ to nevím, vím
akorát o té poslední s, humanitárním
bombardováním“ v Jugoslávii v roce
1999), Iráku (!) a Afghánistán NATO
prý demokratizovalo! Zejména prý
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↑
Ruská propaganda a dezinformace v českých on line mediích v září 2019 se zaměřením na šířené narativy celkově (počty článků, v nichž byl použit uvedený narativ,
v jednom článku může být použito více narativů).

tam zaručují, určitý počet žen v parlamentu“. Jatka na denním pořádku,
rozvrácená země… Ale to není asi
podstatné ani zmiňovat, neboť hlavní
principy, liberální demokracie“ jako
genderismus, stranictví, glejt pro
poddaný („ústava“ šitá na míru podle
potřeb protektora) s loutkovou vládou v hlavním městě. Rovnoprávnost
zde byla dosažena: každý den je postříleno a vyletí do vzduchu stejně žen
jako mužů. Místní feministky v Kábulu mohou oslavovat. Je to malý

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

pohyb (stisk spouště) pro Talibán
a velký pohyb (migrantů do) Evropy.
Proruský narativ
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Peter-Zvolensky-Hned-dva-rusofobove-z-CSSD-v-jedne-vlade-Nahoda-594745
Jak už řečeno, ze skromného počtu
pěti ministrů ČSSD ve vládě jsou
hned dva echt rusofobové – Petříček
a Zaorálek. U současného pána Černínu to snad ani tolik nevadí. Jeho politický význam je nulový, v zahraničí
ani doma o něm nikdo neví… takže
moc škody nenadělá i kdyby chtěl.
Dosud se projevil jedinou věcí –
z českých politiků zašel nejdále při
ochraně ukrajinských fašistů. Osobně se zapojil do procesu morálního,
politického a právního „očištění“
Hitlerových spojenců - banderovců.
Ten proces na Ukrajině probíhá už
léta a čeští politici do něj dosud nevstupovali. Což už samo o sobě staví
velký otazník. Ministr Petříček však
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„novátorsky“ vztah k banderovcům
výslovně označil za „vnitřní záležitost“ Ukrajiny. Označí dříve či později např. vyvražďování Židů nacisty
také za za „vnitřní záležitost Třetí
říše“?
Media nejčastěji šířící proruskou
propagandu
V září byly nejaktivnější tyto dezinformační weby, řazeno dle četnosti
dezinfa:
vlasteneckenoviny.cz,
prvnizpravy.cz, protiproud.cz, pravyprostor.cz, novarepublika.cz,
tiscali.cz,
svobodnenoviny.eu, parlamentnilisty.cz, outsidermedia.cz, euportal.cz,
ceskoaktualne.cz, tydenikobcanskepravo.cz, sputniknews.com, halonoviny.cz

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).
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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.

Protievropský: podporuje protievropské nálady nemalé části české veřejnosti (ztráta suverenity ČR, diktát

Monitoring řetězových e-mailů
Vzhledem k metodice sběru řetězových e-mailů, které získáváme
zejména od informátorů a od veřejnosti (sběrný e-mail: posli.retezak@
seznam.cz) je nutné uvést, že systematicky nemapujeme celou síť řetězových e-mailů, ani její převážnou
část. Přes tato omezení se domníváme, že pokrýváme všechna nebo drtivou většinu témat komunikovaných
tímto kanálem, protože témata komunikovaná řetězovými e-maily sledujeme i na dezinformačních webech,
z nichž jsou často přebírány texty řetězových e-mailů nebo kde tyto texty
končí.

Některé odpovědi zpracované elfími
pracovníky na vybrané e-maily lze
nalézt na: https://manipulatori.cz/
lexikon/hoax/. Jsou vystaveny v sekci Hoaxy a řetězové maily, uvozeny
v titulku „řetězový mail“. Dále je přebírají media i zájemci z řad veřejnosti.
Za září jsme zachytili 180 řetězových e-mailů.
V topologii monitorované sítě jsme
nezaznamenali změnu. Podle grafu
je vidět, že se skládá z jednotlivých
soustav (mailingových skupin), kdy
středem je aktivní rozesílač, který
pravidelně obesílá více méně pasivní

příjemce, přestože v některých skupinách dochází relativně často i k přeposílání mezi příjemci.
Zatímco v minulosti tyty skupiny
nesloužily primárně k rozesílání dezinformací, nyní tento obsah u některých aktivních rozesílačů převládá
a prakticky v každé skupině je tento
obsah přítomen. Skupiny spolu komunikují zejména prostřednictvím
aktivních rozesílačů, dochází ale
i k přeposílání mezi příjemci z jednotlivých soustav.
Texty řetězových e-mailů jsou často přebírány z dezinformačních
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webů nebo jsou naopak na těchto
webech následně publikovány. Objevují se e-maily ze Slovenska.
V srpnu velmi často šlo o tyto dezinformační weby:
»» Jako zdroje dominovaly
aeronet.cz a rukojmi.cz
»» Dále se často objevovaly tyto
weby a blogy:
novarepublika.cz,
severoceskapravda.cz,
parlamentnilisty.cz, vk.com,
skrytapravda.cz
»» Dále se mezi zdroji řetězových
e-mailů objevují tyto
dezinformační weby zmíněné
v kapitole Media nejčastěji šířící
proruskou propagandu:
novarepublika.cz, parlamentnilisty.
cz, vlasteneckenoviny.cz,
prvnizpravy.cz, euportal.cz
Témata řetězových e-mailů v září

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

Obecná zjištění:
Oslabilo téma Milion chvilek, zesílila
proruská témata. Objevují se pokusy
o manipulovaná videa se sestříhanými proslovy, strojovou řečí. Opět se
ve větší míře objevuje chybná čeština
s rusismy, ale i slovakismy.
V září dominovala v zachycených řetězových e-mailech dvě témata:
1) Podpora aktivit a pohledů Ruské federace (RF), podpora představitelů RF (jako hlavní téma
v 25 e-mailech)
»» obrana okupace Krymu,
obviňování Ukrajiny z fašismu
»» široce rezonovala aktivita kolem

možného odstranění pomníku
maršála I. Koněva na Praze 6
(kritika z „přepisování historie“,
oslava role SSSR ve 2. sv. válce,
odmítnutí kritiky role I. Koněva
v potlačení maďarského povstání
v roce 1956
»» obhajoba invaze do ČR v roce
1968 (hrozba puče a vstupu
NATO)
»» kritika AČR a NATO za aktivity
v Pobaltí, které „ohrožují RF“
»» útoky na NATO (kritika pořádání
Dnů NATO v Ostravě, důraz na
pacifismus)
»»V. Putin údajně obvinil Západ
z rozprašování „ohlupujících látek“
»» jsou kritizováni a napadání čeští
umělci, kteří kritizují RF

»» obhajoba napadení Polska v 1939
(SSSR neměl jinou možnost,
Polsko se „spojilo s Hitlerem“)
»» podpora proruské politiky
M. Zemana na Balkáně, útoky
na Kosovo a NATO a jeho roli
v konfliktu v bývalé Jugoslávii
»» kritika České televize, že
podceňuje roli SSSR při
osvobození Československa
ve 2. sv. válce („ČT tvrdí, že nás
osvobodily pouze USA“)
»» útoky na ROA (Vlasovce)
a popírání jejich role při
osvobození Prahy
»» kritika, že inkluze ve školství vede
k zaostávání za RF a Čínou
»» propagace SSSR a jeho role
ve 2. sv. válce
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»» propagace tradičních řemesel
v SSSR
»» podpora dostavby jaderných
elektráren v ČR Rosatomem
»» obvinění, že za hladomor na
Ukrajině mohly USA a nikoliv
Rusko
»» obvinění Poláků z neúcty k obětím
Rusů ve 2.sv. válce (odstraňují
pomníky, nepozvali Rusy na
oslavy konce války)
»» obvinění ze zaostávání
školství v ČR ve srovnání
s Ruskem („v ČR je gender,
multikulturalismus a požadavek na
100 procent žen na VŠ a v Rusku
se otevírají katedry fyziky“)

ve slušných podmínkách, jdoucích
do Evropy pro sociální podporu,
nevážících si majetku a darů
»» tvrzení, že řešení migrační
krize (v tomto kontextu
z Afriky) je zodpovědností
bývalých koloniálních mocností
(„vykořisťovatelů“)
»» obvinění zastupitelů v Praze, že
mají plán na zvýšení nájmů a na
nucené ubytovávání migrantů
v nadměrných bytech
»» hrozby muslimskými uprchlíky,
kteří přenesou do Evropy džihád
»» zdůrazňování, že přijímání
migrantů není povinnost
3) Další témata

2) Hrozby plynoucí z migrace,
uprchlíků a muslimů (jako hlavní
téma v 40 e-mailech)
»» muslimové jako příčina Brexitu
a emigrace Angličanů do EU
»» obecně strach z násilného islámu,
obvinění J. Drahoše z jeho
podpory
»» obvinění EU (i konkrétně Frontex),
že záměrně pašuje migranty do
EU a že celý exodus je řízený,
uváděné cíle jsou různé (záměrná
likvidace bílé rasy, změna
evropské kultury, nahrazení
„vymírající Evropy“ atp.)
»» líčení kriminality uprchlíků
a migrantů v Německu, líčení
nezvladatelné násilné kriminality
v Německu, varování, že migranti
„přinesou do Německa úpadek“
»» hrozby tvorby paralelních
islámských společností v Evropě
»» tvrzení, že muslimové nedokáží
žít v moderním světě a vyspělých
společnostech
»» popisování Afričanů jako
násilných, líných, žijících doma

»» objevuje se téma klimatických
změn a útoky na G. Thunberg
»» témata zaměřená proti EU
jsou jednak obsažena v tématu
migrantů a muslimů, jednak
samostatně, kdy se jedná
o obviňování z ekonomického
zneužívání ČR, nucených
reforem školství (útoky na
inkluzi), prosazování „škodlivého
očkování“, cenzury („zablokování
dokumentu Pryč z EU“), jsou
různě zesměšňováni evropští
politici, kritika Evropského
parlamentu („drahý, k ničemu“),
obviňování, že EU nutí ČR dávat
Romům výhody, obviňování EU
z manipulace voleb
»» obviňování Romů ze zneužívání
sociálních dávek, toho, že jsou
„nevzdělatelní“, mají vysokou
kriminalitu
»» zůstává téma Milionu chvilek pro
demokracii, kdy jsou organizátoři
obviňováni z přípravy puče,
z toho, že jejich činnost financují
sudetoněmecký Landsmannschaft,
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Z. Bakala, římskokatolická
církev, TOP09 a G. Soros, dále, že
rozdělují a polarizují společnost,
kolují útočné vtipy, koluje
obvinění, že Milion chvilek chce
zničit Agrofert, jsou obviňovány
z plánu na omezení volebního
práva a z konspirace s cílem
zamezit tomu, aby Německo
zaplatilo ČR válečné reparace.
Dále jsou obviněny, že chtějí
zamezit úspěchu Rosatomu
v jaderné zakázce na dostavbu
elektráren v ČR. Jsou vysmívány,
že jich „je pouze 200 tisíc v celé
ČR“.
»» byly zachyceny útoky na USA,
kdy jsou kritizovány za stav
v Libyi, podporu terorismu
prostřednictvím Saudské Arábie,
jsou obviňovány z různých
konspirací (např. 11. 9. 2001, tajné
ovládání světa a manipulace voleb
v zahraničí, šíření „ohlupujících
látek“)
»» začínají se ve větší míře objevovat
útoky na herce, jsou obviňováni
(herci jako celek) s kolaborace
s nacisty a přisluhování různým
režimům, jmenovitě pak z podpory
současných demonstrací
a „pražské kavárny“ jmenovitě
např. J. Hrušínský, J. Bartoška
»» opakují se útoky na Listopad 1989
a jeho představitele, především
V. Havla, opakují se tvrzení, že šlo
o převrat organizovaný StB a KGB
(kolují vymyšlené odposlechy)
»» roste počet e-mailů podporujících
A. Babiše (vede zemi k rozkvětu,
Čapí hnízdo nebyl podvod,
nespolupracoval s StB, jde
o spiknutí novinářů a opozice
s Milionem chvilek, demonstrace
slouží k zakrytí toho, že došlo
k „tajnému oddělení přenosové
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soustavy od ČEZ a výnosy chodí
kmotrům z ČSSD a ODS“),
objevila se konspirační teorie
o připravované kampani na ANO
ze strany TV NOVA
»» zůstává značné množství útoků na
Českou televizi, ta je obviňována
z nesprávného popisu migrace,
nadměrné propagace Západu,
z toho, že snižuje roli SSSR při
osvobození Československa
a zvyšuje roli USA
»» kolují e-maily na podporu
M. Zemana, je kritizována
snaha Senátu o ústavní žalobu
(J. Foldyna: „jde o pokus o puč“)
»» je kritizování školství v Česku,
podpora menšin, vzdělávání
žen (které „vede ke snížení
porodnosti“), jsou kritizovány VŠ
a jejich množství
»» jsou napadány menšiny, LGBT,
je kritizován „gender“ (pod
tímto termínem se schovávají
nejrůznější významy, zejména
homosexualita a „násilné měnění
rolí žen a mužů“), jsou napadány
neziskové organizace („mají dobrý
byznys z neexistujících migrantů
v ČR“)
»» objevuje se antisemitismus,
čistý rasismus a konspirační
teorie (např. Seznam vlastní
G. Soros, V. Havel byl zednář, žid,
z homosexuální rodiny, nemorální,
rodina kolaborovala s nacisty
a V. Havel může za současný stav
světa)
»» objevuje se líčení Číny jako
vyspělé technologické mocnosti,
která nepotřebuje demokracii a za
níž Evropa zaostává
»» je kritizována ekonomická
transformace ČR a čeští milionáři

»» senioři jsou strašeni tím, že přijdou
o ŘP, vláda je ožebračí a Milion
chvilek je připraví o volební práva
a současně jsou ujišťování, že
bezpečně poznají dezinformace
»» přetrvávají útoky na politické
instituce a politiky z ODS, TOP 09,
Pirátů
»» byl zachycen e-mail obviňující
M. Horákovou z kolaborace
s nacisty a bisexuality
»» bylo zachyceno několik zjevně
propagačních e-mailů SPD (proti
ostatním stranám, strašení migrací,
proti ČT, proti EU, útoky na
školství)
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Podporované osoby:
V. Putin, I. Koněv, A. Babiš, M. Zeman
M. Benešová, D. Trump, V. Orbán,
M. Salvini
T. Okamura
Podporované státy a instituce:
RF, SSSR, Čína
Rosatom
ANO, SPD

Cíle útoků řetězových e-mailů
Řazeno zhruba dle četnosti zmínek.
Napadané instituce, státy:
NATO, EU, Německo, Milion chvilek pro demokracii, USA, ČT, AČR
TOP 09, ČSSD, ODS
Ukrajina
ROA (Vlasovci)
EP (Evropský parlament)

Napadané osoby:
V. Havel, K. Schwarzenberg, G. Thunberg, A. Merkel, M. Kalousek, Z. Bakala, M. Minář, G. Soros
P. Halík, I. Bartoš, P. Fiala, J. Drahoš, D. Trump, D. Tusk, J.C. Juncker,
E. Macron,
Z. Svěrák, J. Hrušínský, J. Bartoška,
V. Jourová, T. Petříček, L. Bradáčová
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Sociální sítě
Na sociálních sítích, v ČR se jedná především o Facebook, v daleko
menší míře o Twitter, působí řada
organizovaných skupin a jednotlivců, kteří šíří dezinformační obsah a
propagandu cílenou proti členství ČR
v západních strukturách (EU, NATO).
Dále tyto subjekty podporují politiku
Ruska a organizují informační útoky na vybrané instituce a jednotlivce v kyberprostoru. Útoky spočívají
především v šíření dezinformací, ale
i cíleného zastrašování a cíleného
nahlašování stránek s požadavkem
jejich blokace. Jsou schopny působit
cíleně i plošně.
Zpravidla agresivně využívají citlivých bodů ve společnosti (obavy
z migrace a islámu, obavy z politického vývoje, využívají historických
reminiscencí důležitých především

pro seniory, jako jsou témata sudetských Němců, nacismu, nově přibylo
téma klimatických změn, atp.) a organizují akce jak v kyberprostoru
tak ve fyzickém prostoru, kde jde
o lobbying ať u vybraných klíčových
osob nebo politických stran, organizaci demonstrací, pochodů, shromáždění. Podrobnější monitoring některých sledovaných skupin naleznete
v příloze.
Témata za září
Hlavními tématy byly hrozba migrace, podpora vzniku domobran a práva na držení zbraní, podpora tzv. tradičních hodnot a rodiny, podpora
ponechání sochy Koněva na místě na
Praze 6, podpora nacionalismu. Pokračují útoky na veřejnoprávní media
(ČT). Objevuje se téma klimatických

změn jako hrozba a polarizační téma.
Probíhá propagace a opěvování nových zbraní, kterými disponuje Rusko. Hrozby jadernou válkou mezi RF
a USA. Obhajoba a adorace zahraniční politiky RF (Ukrajina, Sýrie, Venezuela).
Napadané osoby a subjekty (září)
A. Merkel, EU, Německo, Francie,
V. Havel, G. Soros, Česká televize,
G. Thunberg, bratři Mašínové, Ukrajina (líčená jako agresor), USA
Podporované osoby a subjekty
(září)
M. Zeman, H. Blaško, I. David,
M. Salvini, V. Orbán, V. Putin,
D. Trump, Rusko obecně

Trollové – vybrané skupiny a osoby pro tento měsíc
Troll - Šampion měsíce

Černohorský se stál známým díky:

1. KDO:

»» Stržení plachty u pomníku
Koněva: https://ct24.ceskatelevize.
cz/regiony/2914292-strhnoutplachtu-prestrihnout-paskuosm-prestupku-u-zakryte-sochymarsala-koneva

Jiří Černohorský
Jedna z nejvýraznějších postav dezinformační prokremelské scény (propagace zájmů a politiky RF, útoky na
zakotvení ČR v západních strukturách jako je EU a NATO) a zároveň
také známá tvář tuzemského extremismu je řečníkem i organizátorem
demonstrací. Má politickou podporu z nejvyšších pater politiky ČR.
Jeho ekonomické zázemí je nejasné
a pravděpodobně problematické.

»» Zatčení při demonstraci před
Úřadem vlády 17. 11. 2015 kvůli
výtržnostem.
»» Pravidelným návštěvám v TV
Barrandov: https://hlidacipes.org/
bezni-obcane-jaromira-soukupahemzeni-extremistu-priznivcuzemana-okamury/
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»» Zatčením na demonstraci
soudem uznaného antisemity
A. B. Bartoše: https://www.
youtube.com/watch?v=3U3d_
DLz5ak & feature=youtu.be
»» Pozvání na Pražský hrad na oslavy
28. října od Miloše Zemana. Na
oslavách Černohorský skutečně je:
»» Účastí ve štábu Miloše Zemana:
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/
obdivovatele-putina-sladkovec-aodpurci-nato-zjistovali-jsme/r~92dd47
56050311e8b0dd0cc47ab5f122/v~sl:4
9f049a3f084a59177fbce353a503d9c/
»» Kandidaturou za SPOZ do
sněmovny: http://www.stranaprav.
cz/news/prohlaseni-nezavislehokandidata-za-spo-jirihocernohorskeho-818000.htm
»» Kandidaturou za tzv Alianci
národních sil do EP (strana
kandidovala s programem
vytoupení z EU a NATO,
odmítnutí migrace a zestátnění
strategických odvětví: https://
aliancenarodnichsil.cz/, strana sídlí
v Praze v Legerově ulici na stejné
adrese jako Český svaz bojovníků
za svobodu pana Vodičky):
https://ct24.ceskatelevize.cz/
domaci/2807978-rozhovory-slidry-kandidatek-do-evropskychvoleb-jiri-cernohorsky-ans
»» Je předsedou spolku
ČEST,SVOBODA,RESPEKT
(https://csr.mojehrdost.cz/).
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrikosoba.vysledky?subjektId=921335
&typ=UPLNY
»» Za tento spolek organizoval
například Festival „Slovanská
vzájemnost“ v RSVK v Praze v
prostorách Ruského střediska vědy
a kultury v Praze: http://rsvk.cz/cs/
blog/2017/10/28/festival-slovanskavzajemnost-v-rsvk-v-praze/

»»13. srpna 2016 se účastnil akce
asi dvacítky osob proti pochodu
Prague Pride.
»»Vazbám na české neonacisty, např.
Pavla Matějného, vedoucího
skupiny Čeští lvi: http://www.
romea.cz/cz/zpravodajstvi/
domaci/odstepenecka-frakce-zdsss-chysta-serii-protiromskychakci-ve-vitkove-ji-organizujeneonacista-pavel-sladek-matejny

Osobní údaje:
»» Černohorský se narodil
30. 09. 1970
»» Bydlí v Brně. On nebo jeho
příbuzní čelí několika exekucím.
»» Sám Černohorský má platná
živnostenská oprávnění

září 2019

na řemeslnou (tesařství)
a koncesovanou (autodoprava)
živnost. Druhá z nich jej opravňuje
provozovat taxislužbu. Zda to ale
opravdu dělá, se z hodnověrných
zdrojů nepodařilo dohledat.

2. KDE:
Primárně působí na FB: https://www.
facebook.com/jirka.bojovny.5
»» Jeho profil byl už několikrát FB
zablokován za šíření nenávisti
a výzvy k násilí. Má profil na
ruské sociální síti vKontakte.
Jinak se objevuje v TV Barrandov
a jeho doménou jsou demonstrace
všeho druhu po boku dalších
známých figur extremistické
a dezinformační scény (Jovanovič,
Žák, Bartoš aj.)
Témata všeobecně:
»» Od konce srpna příspěvky o soše
maršála Koněva
»» Pošpiňování EU – vykreslena jako
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zdroj nelegální migrace, zhoršující
se ekonomické situace v Evropě,
EU jako iniciátor válek
»» Popírání historických faktů
týkajících se Ruska, pravdivé
události vykresluje jako

propagandu
»» Příspěvky proti NATO
»» Příspěvky proti USA
»» Migrace – šíření paniky, nabádání
např. k potřebě potápět lodě
migrantů, postarat se o zastavení
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jejich cest do Evropy
»» Sdílení ruských videí.
»» Černohorský vystupuje proti
TOP09, Pirátům, LGBT
»»Adorace Miloše Zemana, Ruska

↑
Datum: 9. 9. 2019
Název / Stručný popis: Post hájící maršála Koněva, vyzvání
k účasti na shromáždění před pomníkem dne 12. 9. 2019

↑
Datum: 9. 9. 2019
Název / Stručný popis: Hanění EU, EU způsobuje nelegální migraci: „Podle mne je to cestovní kancelář na nelegální
převoz migrantů z Afriky do Evropy!“ Kvůli EU se Evropě
ekonomicky nedaří, EU jako iniciátor válek.
↑
Datum: 9. 9. 2019
Název / Stručný popis: Sdílení desinformačního dokumentu
o Václavu Havlovi, Chartě 77 atp. Václav Havel vykreslován
jako prominentní vězeň. Zdroj: youtube
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↑
Datum: 8. 9. 2019
Název / Stručný popis: Sdílení videa ČT (Události, komentáře), ve kterém ruský historik Zubov hovoří o historii za doby
Stalina a Hitlera, o paktu Ribbentrop-Molotov – ze strany
Černohorského jde o popírání historických faktů.

↑
Datum: 8. 9. 2019
Název / Stručný popis: Černohorský je proti odvezení sochy
maršála Koněva do Ruska, přes ruského novináře se pokusil
kontaktovat Koněvovu dceru. Ve svém příspěvku zve na shromáždění před pomníkem dne 12. 9. 2019.
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↑
Datum: 8. 9. 2019
Název / Stručný popis: Příspěvek šířící paniku z migrantů,
nabádání k potápění lodí s migranty, obviňování neziskových
organizací, USA, EU, G. Sorose ze zapříčinění nelegální migrace

↑
Datum: 7. 9. 2019
Název / Stručný popis: Jiří Černohorský u památníku maršála
Koněva
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↑
Datum: 7. 9. 2019
Název / Stručný popis: Příspěvek zaměřený proti LGBT komunitě.

↑
Datum: 4. 9. 2019
Název / Stručný popis: Kritika současné společnosti – za
komunistů bylo vše lepší, stavělo se, lidé měli na byty, lepší
výsledky v zemědělství… dnešní vláda je špatná, lidé se mají
špatně

↑
Datum: 5. 9. 2019
Název / Stručný popis: Sdílení článku ze seznam.cz, který informuje o lavičce Václava Havla. Příspěvek Černohorského
zaměřen proti Havlovi.

↑
Datum: 2. 9. 2019
Název / Stručný popis: Příspěvek proti starostovi Prahy 6 Kolářovi z TOP09, adorování Miloše Zemana.
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↑
Datum: 1. 9. 2019
Název / Stručný popis: kauza maršála Koněva – jméno Jiří
Černohorský se v této souvislosti objevuje v ruských médiích

↑
Datum: 28. 8. 2019
Název / Stručný popis: Sdílení petice „Stojíme za svým presidentem Milošem Zemanem“ a prosba o její podepsání
↑
Datum: 1. 9. 2019
Název / Stručný popis: Sdílení článku o útoku ve Francii –
Černohorský šíří paniku a strach z migrantů
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Ukázka řetězového e-mailu
Zachycený řetězový e-mail ID 1580
Němci ČR dluží 10 000 miliard, vláda je nechce
24. 1. 2019 8:30
Německo nám dluží víc než deset
tisíc miliard za náhradu válečných
škod a tyhle náhrady nejsou promlčené ani odpuštěné. Reparace nijak nesouvisí s majetky odsunutých Němců.
Reparace jsou odsouhlasené všemi
stranami a Německo zahájilo splácení. To, že zaplatilo pouhá 4 %, je dané
jen liknavostí vlád ČR.
Ministr zahraničí Petříček před pár
týdny poslancům SPD písemně potvrdil, že na reparace máme nárok,
ale ČR je žádat nebude.
Proč?
Dovolím si citovat z vyjádření: „rozhodnutí válečné reparace vymáhat je
otázkou politického rozhodnutí vlády, která by takovýto postup v žádném případě nepovažovala za šťastný
s ohledem na jeho nepředvídatelné
důsledky a na skutečnost, že by narušilo celkové klima vzájemné důvěry
panující v Evropě v posledních desetiletích.“
Pan ministr v závěru dopisu kulantně
vyjádřil to, co nelze říct nahlas. Chtít
peníze, tak prostě Merkelovou nase.
eme. I my jsme museli reparace zaplati, tak proč Němci ne?
Neznámým faktem je, že Československo po 1. sv. válce bylo

velmocemi donuceno platit část reparací za Rakousko-Uhersko. Naši politici vyděračské podmínky „spojenců“
přijali. Byla to daň za naši samostatnost. A zaplatili jsme už před válkou
do puntíku všechno, celých 5 miliard
tehdejších korun.
Méně se také ví, že Němcům reparace sice odpuštěny nebyly, ale Američané přišli podvakrát s plány na odložení a snížení splátek (včetně půjčky).
Cílem byl výhodný obchod s USA,
kde část politiků, VIP a byznysmenů (Ford, Busch aj) finančně, morálně i politicky zprvu podporovala
Německo a později Hitlera a nacisty,
jako bojovníky proti židovstvu a Rusům, takže ihned po nástupu k moci
mohl Hitler bez následků přestat platit reparace úplně.
Odklady se odkládaly až tak, že přebohaté Německo poslední splátky za reparace z první války doplatilo v říjnu
2010. Konečnou splátku 1,7 mld Kč,
92 let po válce, Němci dokonce zaplatili soukromým finančníkům, kteří
státní pohledávky odkoupili.
Jinými slovy – když se chce tak to
jde. Když spojenci chtěli, tak Češi
reparace zaplatili. Hitlera samozřejmě nutit nešlo - potřeboval naopak
ekonomickou i politickou pomoc,
protože Američané i Britové s ním
počítali jako se spojencem, který zaútočí na Sovětský svaz. Britové navíc
krátkozrace využívali Hitlera k oslabení Francie. Francouzské spojenecké dohody a síla na kontinentě byly
skutečný důvod mnichovské zrady
Britů – ne mýtický apeseament, což
je už jiný příběh.

Reparace po druhé světové válce Německu nařídili Spojenci na jednání
v Paříži a následně znovu, v rámci
tzv. Postupimských dohod, které
Němci přijali a podepsali. Nejde
o žádné vypověditelné smlouvy - jde
o nezpochybnitelné nařízení mezinárodního společenství, o kterém Němci nemohou diskutovat. Na válečné
zločiny se nevztahují žádné národní ani mezinárodní promlčecí lhůty.
Škody, které Němci způsobili, jsou
nejen bez debat, ale beze sporu jsou
tak nedozírné, že v praxi není přiměřená žádná výše náhrad.
Naše uznané pohledávky činily
v r. 1945 360 miliard Kč v hodnotě
roku 1938 – jen čistý úrok 4 procenta
ročně dělá k dnešku sumu přes 1 500
miliard dnešních korun, ale v tom
nejsou samozřejmě úroky z úroků.
(cca 8 500 je minimální přepočet hodnoty Kč z roku 1938 na dnešek)
V pohledávkách jsou zohledněny
pouze minimální materiální škody
a ne všechny. I tady těsně po válce
se projevila opětovná proradnost západních spojenců, kteří nechtěli reparacemi ve skutečné výši pomáhat
Československu, která spadlo do sovětské sféry vlivu.
Utrpení, masové vraždění nikdo samozřejmě nevyčísloval. Můžeme
být s Němci přáteli a bezesporu těm
současným neklademe vinu za zločiny předchozích generací. Na straně
druhé v každé zemi platí, že ten, kdo
přejímá dědictví, přejímá nejen aktiva, ale také pohledávky.
Každý, kdo měl exekuci ví, jak krutě
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nastavěný máme systém – z dluhu
v řádu desetikorun a stokorun za
pokutu nebo poplatek v nemocnici
jsou rázem statisíce. Lidé za nesmyslné šílené pokuty přísudky, poplatky
a úroky končí často na ulici, zbavení
veškerého majetku, včetně bydlení
pro rodinu.
Ti, co problém neznají, mají jediný
argument - dluhy se mají platit.

Němci veškerý majetek a ožebračili
jejich rodiny. Je to v poho, ať si váš
majetek Němci nechaj? Nejsme jako
oni – odpustíme vraždu a co nakradli
ať si nechaj potomci vrahů - potomci
okradených, vražděných a mučených
to nepotřebují.
Kolik odbojářů, kolik nevinných
umučených obětí by s tím souhlasilo?
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„Majetková otázka zůstává přirozeně
otevřená.“
Zcela opačně po celá desetileté vykládají deklaraci české vlády – snaží
se veřejnosti namluvit, že deklarace
ukončila debatu o majetku jak sudetských Němců, tak i válečných náhrad.
Sprostý podvod spočívá v pokusu namluvit nám, že jsme se vzdali reparací výměnou za nevrácení majetku
odsunutým Němcům.

Fajn, s tím se nedá nesouhlasit.
Ale právo by mělo platit pro každého
– nejen pro žebráky z ulice, ale i pro
miliardové dluhy velkofirem a zcela
nepochybně i pro jeden z nejbohatších států planety, Německo.
Vláda nemůže dluh odpustit.
Nikdo krom skutečných věřitelů
nemá právo dluh Německu odpustit. Tím věřitelem není žádný premiér, žádná vláda, ale celá země – stát
a národ.
Reparace nejsou majetek žádné vlády,
žádného politika a nikdo z nich nemá
právo se jich vzdát a obrat o majetek
celý národ.
O co jde?
Němci například ukradli československé zlaté rezervy a všechny naše
valuty. Konkrétně 23 tun zlata. Oloupili české banky a české průmyslové podniky, vyloupili a přisvojili si
český moravský a židovský veřejný
i soukromý majetek. Němci zabrali
ihned po okupaci veškerý majetek
československé armády atd, atd. Co
chceme vzkázat tisícům popravených, kterým automaticky ukradli

Má právo za ně kdokoli cokoli odpouštět?
To právo nemůže mít nikdo.
Životní úroveň za naše.
Německé HDP z hodně velké části
tvoří výnosy z investic, které Němci
mají po celém světě. Po celém světě
investovaly německé vlády prostřednictvím svých podílů v soukromých
firmách i naše peníze, a to samozřejmě i do ČR a díky tomu mají důchody, na které jim vydělaly ruce dělníků a hlavy inženýrů firem po celém
světě.
Němci neinvestovali nikdy primárně
do ČR, ale investovali do sebe – tedy
aby investice vydělávaly jim.
Bezesporu to je správný přístup
a Němci pro Němce dělají maximum.
Ten samý přístup si od svých vlád ale
zaslouží i čeští občané.
Německá vláda ústy kancléře Kohla ihned po podpisu Českoněmecké
deklarace vyvrátila jakékoliv pochyby o majetku sudetských Němců –
Kohl ihned po podpisu médiím řekl:

Což je historickoprávní nesmysl.
1) deklarace není závazná mezinárodní smlouva, ale politické prohlášení.
2) Československo jako signatární
stát Pařížské reparační dohody mělo
nejen právo německý majetek na
svém území konfiskovat, ale bylo to
dokonce jeho povinností, která pro
něj z dohody vyplývala. ČSR přijala závazek, že přijme opatření, aby
zkonfiskovaný majetek se nemohl
vrátit do německých rukou. Hodnotu
tzv. sudetoněmeckého majetku nemusela republika odpočítávat od svého reparačního účtu.
3) V dohodě o suverenitě Západního Německa, přijaté v Paříži
23. 10. 1954, se stanoví (kapitola 6,
čl. 3), že Spolková republika Německo nesmí vznést žádný majetkový nárok vůči zemím vítězné koalice, mezi
nimiž je tehdejší Československo
výslovně jmenováno. Platnost tohoto ustanovení byla znovu potvrzena
ve smlouvě o sjednocení Německa
z roku 1990.
Určitě se nám nelíbí, že Československo museli opustit i okradení slušní
Němci, ale vinu nesou ti, kdo pár let
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předtím vyhnali nejprve slušné Čechy
z takzvaných Sudet a ti, kdo následně
obsadili a vykrádali celou naší zemi.

Reakce připravená elfím pracovníkem:
Miliardy nás v Německu nečekají

Svůj dluh také Němci nikdy nezpochybňovali - pouze placení odkládali
pod nejrůznějšími záminkami – tu
čekali na sjednocení Německa, protože dlužník je jen jeden, tu konkrétně
u nás čekali na odloučení Slovenska,
protože Slováci byli na straně poražených.
A pak nepochybně čekali na lidi, co
budou zrazovat zájmy své země.
Opravdu, pozoruhodné je, že válečné
reparace od Německa oficiálně Němci nikdy nezpochybňovali, to dělali
vždy jen Češi.
Nebo ti, co se za ně vydávali?
To je vlastně jedno. Za náš národ
mluvit přece nemohou, natož za něj
dělat účty.
Co s tím, drazí spoluobčané?
Zkusme je z toho omylu vyvést a žádejme to, co je naše.

Autor: Jaroslav Novák | čtvrtek
24. 1. 2019 8:30 | karma článku:
42.13 | přečteno: 6940x
Zdroj: https://jaroslavnovak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=697775

Zní to jako skvělá zpráva: někde
v Německu jsou hromady peněz, ke
kterým se stačí jen přihlásit a všechny naše problémy budou vyřešeny.
Pohádkové miliardy, ale na nás nečekají – reparace totiž již byly Československu vyplaceny.
Jak to tedy je? Vyplácení reparací
skončilo v roce 1962, získali jsme
14,5 milionu dolarů. (Zdroj: https://
cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_reparace_a_
restituce_z_N%C4%9Bmecka) Do
roku 1982 bylo naší zemi odevzdáno také 24 507 kg zlata, o kterých se
v článku mluví jako o ukradených.
Ano, naše zastoupení požadovalo na
pařížské konferenci, kde se řešily
restituce, po Německu 17,561 miliard USD (1938), ale tahle suma nikdy nebyla Československu přiznána.
Mimochodem encyklopedie uvádí,
že celková suma reparací byla na Jaltské konferenci (https://cs.wikipedia.
org/wiki/Jaltsk%C3%A1_konference) USA a SSSR vyčíslena na 22 mld.
dolarů, je tedy zcela nelogické, že
by Československo získalo většinu
všech reparací, o které se hlásily státy,
které nesly hlavní břímě války.
Politický poradce Okamury a autor
textu opominul v článku srovnat, kolik celkově bylo vyplaceno restitucí
všem zemím, ne jen nám. Reparace
totiž nejsou vypláceny již od roku
1952,
https://www.quora.com/When-didGermany-finish-paying-reparationsfor-WW2
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přestože pokračuje odškodňování
obětí holokaustu. Důvod je poměrně
známý a píše se o něm v mnoha učebnicích. Spojenci měli totiž zkušenost,
jak dopadlo vymáhání reparací po
1. světové válce – v Německu v důsledku této politiky nastoupil Adolf
Hitler a Evropa si zažila horší válečné
běsnění než kdykoliv před tím. Proto
Spojené státy přišly s jiným plánem,
který měl evropské země poškozené
válkou v co nejkratším čase znovu
postavit na nohy. Marshallův plán se
stal symbolem obnovy, do kterého se
naše země už bohužel nemohla přihásit, protože jí v tom zabránilo rozhodnutí sovětských komunistů.
Odpověď našeho ministerstva zahraničí ohledně reparací je korektní. Ano,
reparace existují a nikdo je nevyžaduje. Ani se k tomu nechystá – bez ohledu na to, zda to je Angličan, Američan nebo Čech. Není však pravda, že
by bez reparací nebyly odškodněny
oběti války. Máme tři čtvrtě století
trvající období míru, během kterého
mimo jiné „Česko-německý fond
budoucnosti v letech 2001–2006 vyplatil téměř osmdesáti sedmi tisícům
žadatelů o odškodnění 8 miliard Kč.
Dostávali ho nejen ti, kteří museli
v Německu a v Rakousku vykonávat
otrockou práci, ale za určitých podmínek také perzekvovaní příbuzní zavražděných obětí rasového a politického teroru, pronásledovaní Romové
nebo skrývané osoby.“
http://blog.aktualne.cz/blogy/milan-smid.php?itemid=31938
Ke všem těm pasážím o utrpení lidí,
kterým válečná mašinerie ublížila,
musíme dodat – byli odškodněni.
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Na závěr došlo i na známou česko-německou deklaraci, která podle autora
nic neznamená. Ale deklarace z roku
1997 není posledním vyjádřením
ohledně nároků sudetských Němců. „Je naprosto jasné, že Spolková
republika Německo se ve věci majetkových nároků sudetských Němců angažovat nebude. O dva roky to
tehdejšímu premiérovi Miloši Zemanovi ještě výslovně potvrdil kancléř
Gerhard Schröder. Řekl: „Dohoda
nezatěžovat vzájemné vztahy minulostí znamená, že minulost je uzavřena.“ Když to nešlo doma, chtělo se
90 sudetských Němců dovolat práva
v zahraničí, u Evropského soudního
dvora pro lidská práva ve Štrasburku,
který jejich žalobu na Českou republiku v roce 2005 zamítl.
https://www.irozhlas.cz/komentare/
jak-je-s-tim-smirenim-jde-sudetskym-nemcum-o-chalupy-nebo-ne-

jde_1708090900_haf
https://www.euroskop.cz/8952/8461/
clanek/strasburk-odmitl-sudetske-nemce/?ulozit=1
A konečně i „šéf sudetských Němců
Bernd Posselt v rozhovoru pro Český rozhlas řekl, že požadavek znovuzískání vlasti se v této formulaci
dostal do stanov (Sudetoněmeckého
spolku) v 50. letech a že do nich dnes
rozhodně nepatří. Tyto požadavky
jen zatěžují vzájemné vztahy, které
už rozhodně neodpovídají mrazivé
nevraživosti poválečných let.“
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To je neuvěřitelná suma. Na poslední
léta vždy o více než 428 000 000 000
korun více než my od něj.
Vyvážíme do Německa 4,2× více než
na Slovensko a 15,7× více než do
USA. Peníze, které za tuhle spolupráci máme, dávno převážily snění nad
válečnými reparacemi.
https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/nemecko-obchodni-a-ekonomicka-spoluprace-s-cr-19044.html

https://www.irozhlas.cz/komentare/
jak-je-s-tim-smirenim-jde-sudetskym-nemcum-o-chalupy-nebo-nejde_1708090900_haf
Věděli jste, že Německo si dnes od
nás kupuje zboží za 55,58 mld. euro!

Příloha – monitor vybraných FCB skupin
Obsah
»» Skupina 1: Fanklub Tomia
Okamury
»» Skupina 2: STOP (zlegalizované)
ilegální migraci
»» Skupina 4: Č,S,R (BEZ BOJE
NENÍ SVOBODY)
»» Skupina 5: Přátelé Ruska v České
republice
»» Skupina 6: Rusko – záruka míru
a naší svobody
»» Skupina 7: CZEXIT!!!

Skupina 1:
Fanklub Tomia Okamury
(uzavřená skupina)
1/ Link na skupinu
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
groups/466506326891811/permalink/1012771335598638/
2/ Témata a akce
Témata:
Podpora tradiční rodiny
Narrativy proti migraci, proti migrantům v ČR, šíření paniky z agresivních
migrantů
Podpora domobrany v ČR, podpora

držení zbraní; posty proti připravovanému zákonu, který má zakázat
domobranu.
Podpora ponechání sochy maršála
Koněva na Praze 6, očerňování vedení Radnice Prahy 6
Akce:
Den pro rodinu a manželství
Přijďte podpořit Ústavní právo na
zbraň a naši petici
RIOT OVER RIVER – společně proti rasismu
3/ Napadané instituce / státy
EU, NATO, Piráti, TOP 09, Milion
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chvilek pro demokracii
Německo, Francie, islámské země
4/ Napadané osoby
Angela Merkel, Greta Thunbergová,
Jan Hamáček
5/ Podporované instituce / státy
Čína, Rusko
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Skupina 2:
STOP (zlegalizované) ilegální
migraci (uzavřená skupina)
1/ Link na skupinu
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
groups/407984762727130/?ref=group_browse_new
2/ Témata a akce

Národní demokracie, Czexit
Témata:
6/ Podporované osoby
Ľuboš Hrica, Jiří Černohorský, Vladimir Putin, Miloš Zeman
7/ Propojení na následující skupiny
Sputniknews.com

V průběhu celého září se objevuje
téma migrace, šíření strachu z uprchlíků, uprchlíci jsou popisováni jako
přítěž pro společnost, jako agresoři,
Evropa by je neměla přijímat. Často
se šíří negativní posty o Angele Merkel a jejím postoji k migrantům.
Dále mnozí členové skupiny šíří
strach z migrace v ČR.

Podpora Miloše Zemana.
Podpora Mattea Salviniho do dalších
voleb / do budoucna.
Dalším tématem je důležitost udržení
tradiční rodiny (muž + žena), šíření
názorů „škodlivosti“ LGBT.
Milion chvilek – šíření článků o malé
účasti na shromáždění, kritika, zesměšňování.
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Od začátku září se postuje o soše
Koněva, adorace Ruska, kritika vedení Prahy 6.
V poslední třetině září se ve velkém
objevuje téma klimatických změn,
ochrany životního prostředí. Kritika
Grety Thunbergové, její projevy jsou
vykreslovány jako „totalitní propaganda elitami zneužité záškolačky“.
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Chceme zachovat tradiční rodinu, odmítáme ratifikaci Lisabonské smlouvy.
Často sdílené články Parlamentních
listů, Svobodných novin, Aeronet.cz,
Raptor-TV.cz

Akce:
Protestní shromáždění proti zakrytí
sochy maršála Koněva
14. 9. 2019 Den pro rodinu a manželství – akce upozorňuje mimo jiné
na „nutnost šíření pozitivního obrazu
rodiny založené na manželství muže
a ženy ve veřejném prostoru a školství, protože taková rodina je nejlepší prevencí všech druhů rizikového
chování; potřebu ukončit státní podporu ideologiím znevažujícím roli rodiny a popírajícím přirozené rozdíly,
jimiž se muž a žena doplňují“
3/ Napadané instituce / státy
Napadáno bylo především Německo
v souvislosti s migrací.
USA.
4/ Napadané osoby
Angela Merkel, Emmanuel Macron,
Greta Thunbergová.
Práti, TOP 09, Radnice Prahy 6.
5/ Podporované instituce / státy
Rusko, Čína
6/ Podporované osoby
M. Zeman, Matteo Salvini, Černohorský v souvislosti s akcemi okolo
maršála Koněva
7/ Propojení na následující skupiny
Přátelé Miloše Zemana
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Skupina 4:
Č,S,R (BEZ BOJE NENÍ
SVOBODY) (uzavřená skupina)
1/ Link na skupinu
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
groups/449161045263378/
post_tags/?post_tag_
id=1022354584610685
2/ Témata a akce
Koncem září byly šířeny články podporující rakouského lidoveckého
kancléře Sebastiana Kurze, podpora
nacionalismu.
Dále byla koncem září tématem sexuální výchova, důležitost klasické
rodiny (muž, žena).
Od začátku září se prolíná téma záchrany sochy Maršála Koněva, v této
souvislosti urážky a slovní napadání
Ondřeje Koláře a vedení radnice Prahy 6.
V poslední třetině září se objevují
posty s tématem domobrany a připravovaného zákona týkajícího se pokutování členství v domobraně. Toto
pokutování je členy dané fb skupiny
odsuzováno, domobrana je naopak
vnímána pozitivně.
Během celého září se objevují články
/ příspěvky proti migraci, upozorňující na agresivitu migrantů, šířící paniku z ovládnutí islámem. Zaznamenaly jsme více příspěvků, které byly
převzaty ze Slovenska.
Opěvování nových zbraní Ruské
federace (SU-57 a bezpilotní dron
Ochotnik S-70)
3/ Napadané instituce / státy
Německo, USA
EU jako celek, Česká televize – vykreslovaná jako mainstreamová,
zmanipulovaná; islám jako náboženství

4/ Napadané osoby
Greta Thunbergová, Ondřej Kolář
(TOP 09, starosta Prahy 6), Jan Hamáček (v souvislosti v připravovaným zákonem o členství ve skupinách domobrany)

5/ Podporované instituce / státy
Ruská federace
6/ Podporované osoby
Vladimir Putin, Donald Trump, Sebastian Kurz, Jiří Černohorský
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(v souvislosti se sochou maršála
Koněva), Viktor Orbán (v souvislosti
v migrační politikou), moderátor Xaver Veselý, Václav Klaus ml.
7/ Propojení na následující skupiny
Chceme zachovat tradiční rodinu, odmítáme ratifikaci Istanbulské úmluvy; Parlamentní listy
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Skupina 5:
Přátelé Ruska v České republice
(otevřená skupina)
1/ Link na skupinu
https://www.facebook.com/groups/
pratele.ruska.v.cr/?ref=group_browse_new
2/ Témata a akce
Témata:
Skupina sdílí hodně slovenských
článků – podpora M. Kotleby, články,
které se týkají podpory Ruska Slovenskem.
Koncem září posty o bratrech Mašínových – mnoho členů skupiny zastává názor, že nebyli hrdinové, ale
vrazi.
Dále posty o Gretě Thunbergové, přirovnávána k nacistům, zobrazována
jako figurka využitá k propagandě ze
Západu.
Sdílení článků o Matteo Salvinim.
Některé posty vyobrazují Václava
Havla jako zloděje a prominenta.
Posty proti Evropské unii – např. proti Evropskému parlamentu.
Současné Německo je často přirovnáváno k nacistickému Německu.
Koncem září šíření článků o ruské
vojenské základně v Sýrii – základna byla nově zrekonstruovaná. Dále
skupina postuje příspěvky o letounech a zbraních, které má Rusko
k dispozici.
Posty o Ukrajině, která je vykreslována jako agresor.
Akce:
2. 9. 2019 Protestní shromáždění proti zakrytí sochy maršála Koněva
28. 9. 2019 Refufest: Míříme
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k vyhynutí (a co s tím dělat)
3/ Napadané instituce / státy
EU jako celek, Evropský parlament,
Německo
4/ Napadané osoby
Bratři Mašínové, Greta Thunbergová,
Václav Havel
5/ Podporované instituce / státy
Slovensko, Ukrajina
6/ Podporované osoby
Kotleba, Matteo Salvini
7/ Propojení na následující skupiny
Parlamentní listy, Ortel
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Skupina 6:
Rusko – záruka míru a naší
svobody (uzavřená skupina)
1/ Link na skupinu
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
groups/570357379839697/?ref=group_browse_new
2/ Témata a akce
Témata:
Posty proti migraci, zdůrazňování násilí páchané migranty a šíření paniky.
Šíření desinformací vůči muslimům
typu „všichni jsou zločinci, agresoři“
Celé září se objevují posty a sdílené
články, které podporují ponechání sochy maršála Koněva na Praze 6
Hojně se objevují články / posty
o vojenské vybavenosti Ruska, USA,
o tom, jak by skončila např. Jaderná
válka mezi těmito mocnostmi. Posty
se týkají také nových zbraních, které
vlastní Rusko – nové rakety a drony
na ruské základně v Sýrii, nejmodernějších stealth letadel RF: SU-57
a bezpilotního dronu Ochotnik S-70.
Zmíněna je také raketa Onyx vypuštěna na Čukotce. Pancir-S1 a S-400.
V druhé polovině září jsou šířeny
články o přítomnosti ruských expertů ve Venezuele – ve smyslu „kdyby
nebylo Ruska, Venezuelu by si podrobilo USA“.
V druhé polovině září jsou také šířeny
články a Gretě Thunbergové, která je
vykreslována jako psychicky nemocná dívka, kterou využívá Západ k dosažení svých cílů, k propagandě.
Dále jsou v druhé polovině září tématem demonstrace v Hongkongu.
Šířeny jsou především články, které
vykreslují demonstranty jako agresory, jako někoho, kdo pošpiňuje Čínu.
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Dále se objevují články a posty o nevhodné sexuální výchově na školách.
Po celé září se objevují posty adorující Rusko – je soběstačné v obstarávání potravin, rychle staví dálnice, má
dobrou vojenskou techniku.
USA a NATO jsou vykreslováni jako
agresoři. USA kritizováno za sankce
proti Rusku.
Česká televize je napadána jako televize, která je jednostranně politicky
orientovaná.
Skupina přebírá více článků ze Slovenska
Akce:
Shromáždění za zachování sochy
maršála Koněva na Praze 6
3/ Napadané instituce / státy
NATO, EU, Česká televize
USA, Německo, Ukrajina
4/ Napadané osoby
Greta Thunbergová, Angela Merkel,
Václav Havel
5/ Podporované instituce / státy
Rusko, Čína
6/ Podporované osoby
Vladimir Putin, Miloš Zeman, Marián Kotleba
7/ Propojení na následující skupiny
Přátelé Ruska v České republice,
Přátelé Miloše Zemana, Sputnik.cz,
AC24, Aeronet, Raptor-TV
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CZEXIT!!! (uzavřená skupina)
1/ Link na skupinu
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
groups/198969230693691/?ref=group_browse_new
2/ Témata a akce
Negativní reakce na omezení zákona
106 s vysvětlením, že pak „nepůjde
vytáhnout Istanbulská úmluva a další
svinstva“.
Dezinformační weby: AC24: činitelka OSN říká, že bychom měli vynaložit veškeré možné úsilí na odlidštění
planety.“

září 2019

Odmítání migrace, EU a multikulturalismu.
Odmítání polistopadového vývoje.

6/ Podporované osoby
gen. Hynek Blaško, MUDr. Ivan David

3/ Napadané instituce / státy

7/ Propojení na následující skupiny
Přátelé Ruska
Stop zlegalizované migraci

EU, Německo, Británie, Francie,
Ukrajina
4/ Napadané osoby
G. Soros, A. Merkel, Carola Rackete,
Greta Thunberg
5/ Podporované instituce / státy
Zbraňová lobby, stránka Zastavme
zloděje, Rusko
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