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Mediální manipulace
1. Nevinné dieťa viacnásobnou obeťou propagandistického hyenizmu
 21/2/2016, Zem&Vek
 Zachyceno v jazycích: SVK
 Obsah: Článek kritizuje německou policii a soudy za údajně nedostatečnou ochranu obyvatel
před sexuálními útoky. Autor se zabývá zejména tzv. případem Lisa, kde zmiňuje poznatky
německých vyšetřujících orgánů, jenž tvrdí, že dívka byla sexuálně zneužitá, nikoliv
znásilněná, a to již v říjnu 2015 pachateli německého původu, bez souvislosti s dívčiným
krátkým zmizením v lednu 2016. Podle autora za šířením hoaxu o znásilnění imigranty stojí
odpůrci masové migrace. Autor tvrdí, že německá média tyto poznatky ignorují a stále
odmítají, že se čin vůbec stal. Německá média prý případ využívají k očerňování
protiimigračních názorů, které mají nálepkovat jako krajně pravicové. Zároveň má skrze tyto
média "v rukou euroatlantických kruhů" docházet k útokům na rodinu oběti a jejich právníka,
k šíření rusofobie a vytváření obrazu ruského nepřítele.
 Kritika: Článek je cílen na podkopání důvěry v média, které obviňuje z manipulace a šíření
protiruských a proimigračních názorů. Dále se pokouší zatajit naprosto klíčový ruský vliv na
šíření této dezinformace. Média informovala, že německé státní zastupitelství případ
vyšetřuje jako sexuální zneužití nezletilé, tedy nikoliv znásilnění (Spiegel, BBC,
Independent,...). Není tedy pravda, že o vývoji v samotném případu mlčela. Hoax o znásilnění
imigranty, postavený na krátkodobém zmizení dívky, byl ve svých počátcích šířen na ruských
a protiimigračních webech sociálních sítích:
o 14. ledna hoax zveřejnil tento článek na protiimigračním webu. Odkazuje se na nyní
již neexistující příspěvek na facebookové stránce marginální protiimigrační iniciativy.
o 16. ledna se hoax objevil na serveru Genosse.su, web s podtitulem "web sovětských
Němců." Tento web byl naprosto marginální, jeho měsíční návštěvnost k patnáctému
prosinci 2015 byla cca 6000, k 16. lednu 2016 vystřelila na více než 100000 návštěv.
o Z tohoto webu informaci převzal ruský První kanál a dále se jej chopily další ruská
média a různé prokremelské weby, vč. českých.
Byla to právě ruská státní média, dokonce za přímého přispění ruského ministra zahraničí,
která původně neviditelný hoax rozšířila mezi miliony lidí a vyvolala nepokoje v německé
společnosti, nikoliv němečtí odpůrci migrace. Nepodařilo se ověřit, že rodina či právník dívky
byli vystaveni útokům, či že by německá média očerňovala protiimigrační názory. Článek
překrucuje reakci německých médií na ruskou dezinformační kampaň jako šíření rusofobie.
2. Přiznáni novináře: USA s 27 000 PR konzultanty ovlivňují média
 23/02/2016, NWOO, Teplický kurýr
 CZE





Obsah: Autor článku hovoří o „zcela neuvěřitelném odhalení“ šéfa americké Associated Press
Toma Curleyho, který údajně nevydržel každodenní nátlak ohromné propagandistické
mašinérie Pentagonu na každodenní utváření zpráv.
Kritika: Tom Curley skutečně na své přednášce na Univerzitě v Kansasu kritizoval Bushovu
administrativu za nátlak na novináře, co se týče o informování veřejnosti o válkách v Iráku a
Afghánistánu. Co ovšem autor článku opomíjí poznamenat je, že toto „neuvěřitelné odhalení“
proběhlo v roce 2009 a vztahovalo se tak téměř výhradně ke krokům Bushovy administrativy,
nikoliv k současným konfliktům a informování o nich.

3. ČT potvrdila nespokojenému divákovi, že jsou povinni nám „vymývat mozky“
 25/02/2016, Lajkit
 CZE
 Obsah: Článek cituje dopis čtenáře, který si stěžuje na jednání České televize a cituje Michala
Jankoviče, který na jednání Rady ČT prohlásil, že Evropská komise povoluje veřejnoprávním
médiím fungovat z poplatků nebo daní jenom za předpokladu, že budou prosazovat,
obhajovat a dívat se na všechno z úhlu pohledu tradic evropského humanismu a kritického
myšlení. Podle autora to vysvětluje, proč Česká televize vysílá polopravdy a překroucené lži,
hlavně o Ukrajině, Rusku apod.
 Kritika: Navzdory svému názoru na překrucování a polopravdy vysílané v České televizi autor
dosti výrazně překrucuje samotné tvrzení jednoho z radních České televize. Kritické myšlení a
humanismus zcela zjevně neznamená neobjektivitu, spíše naopak. Peníze televizi rovněž
nepřicházejí od Evropské unie, ale z koncesionářských poplatků.
4. Američané žijí ve falešné realitě vytvářené inscenovanými událostmi
 26/02/2016, Czech Free Press, Orgo-Net, Almanach, Prison Planet
 CZE, ENG
 Obsah: Autor tvrdí, že veškerá západní média jsou součástí propagandy Washingtonu. Do
výčtu událostí, o kterých dle jeho slov informovaly klamně, řadí mimo jiné Asadovo používání
chemických zbraní, ruskou invazi na Ukrajinu nebo teroristické útoky z 11. září 2001.
Mainstreamová média, na rozdíl od alternativních, podle autora nekladou správné otázky a
události nevyšetřují, pouze papouškují slova státních autorit.
 Kritika: Události, které autor prezentuje jako klamy prezentované v médiích, jsou poměrně
jasné a dokázané události, mnohé z nich potvrzené mnoha spolehlivými a nezávislými zdroji.
Mnohé z nich také byly poměrně důkladně vyšetřovány a rozebírány v mnoha západních
médiích.

Česko
5. Jak ministr Chovanec zkoumal, až vyzkoumal: O policejní provokace nešlo – ale přesto za nimi
stojí Putin! Kremelský zločinec na výpravě v Praze! Naplánoval to s generálem Pavlem?
Havlistická fraška
 22/2/2016, Protiproud






Zachyceno v jazycích: CZE
Obsah: Článek mimo jiné kritizuje tvrzení ministra Chovance, že videa z protiimigrantským
demonstracím byla zmanipulována prokremelskými weby. Autor v článku tvrdí, že ruský
prezident nenechal Američany povraždit ruské krajany na Krymu a v Donbasu fotbalovými
chuligány z Majdanu, kteří svrhli demokraticky zvoleného prezidenta Janukovyče a že
v současnosti brání zavraždění dalšího demokraticky zvoleného prezidenta Asada.
Kritika: Autor neuvádí, na základě čeho usuzuje, že obyvatelům Krymu a Donbasu hrozilo ze
strany USA životní nebezpečí. Prezidenta Janukovyče nesvrhli fotbaloví chuligáni, ale byl ze
své funkce odvolán demokraticky zvoleným ukrajinským parlamentem, ač v situaci závažné
ústavní krize způsobené Janukovyčovým útěkem ze země. Syrský prezident Asad sice do své
funkce byl zvolen, nicméně vzhledem k zatýkání a zastrašování opozice nelze hovořit o
demokratické volbě.

6. Bruselská čekárna na smrt národů propadá chaosu: Premiér Sobotka balamutí veřejnost.
Západní cestu k nám si již Němci testují. Trik se svozem nebezpečného odpadu opět na scéně.
Je pět minut po dvanácté
 25/2/2016, Protiproud
 Zachyceno v jazycích: CZE
 Obsah: Článek mimo jiné uvádí, že někteří bruselští činitelé znají podrobnosti na přemístění
70 milionů imigrantů do Evropy.
 Kritika: Článek o plánu neuvádí žádné podrobnější informace a dokonce ani tu, o čí plán by se
mělo jednat. Na celém světě je dle informací OSN v současnosti kolem 60 milionů lidí, kteří
museli opustit své domovy. Článek tedy hovoří o plánu na přemístění více uprchlíků než
vůbec na celém světě je.
7. „Fašista“ Zeman versus „vlastizrádce“ Sobotka
 26/2/2016, Svobodné noviny
 Zachyceno v jazycích: CZE
 Obsah: Článek uvádí, že se ve stále ještě svobodných hospůdkách říká, že volby rozhoduje a
naší zemi ovládá mafie. Autor zároveň tvrdí, že v České televizi nastoupila nekompromisní
cenzura a nepohodlné názory jsou kriminalizovány. V hospůdkách se zároveň údajně tvrdí, že
Sobotka jede v korupci s Bakalou a prezident Zeman je zcela nemajetný. To vše však dle
autora současná propaganda zamlčuje.
 Kritika: Článek vyslovuje řadu obvinění bez předložení jakýchkoli důkazů pouze s odvoláním a
diskuze v „hospůdkách“.

Zkažená Evropa
8. Co se na nás hrne, aneb noční můra moderní Evropy
 25/2/2016 (původ 2013), OZ Biosféra, Czech Free Press, leva-net, řada dalších, Truthhunter,
Rossijskaja Gazeta, Segodnia (pravděpodobný původ)
 Zachyceno v jazycích: RUS, ENG, CZE, SVK





Obsah: Rozhovor s Ruskou Irinou Bergset, která vypráví o údajných praktikách norského
sociálního systému. V Norsku má podle článku, vedle řady dalších bizarních tvrzení, existovat
státem podporovaná národní tradice pohlavního zneužívání dětí. Norský Barnevernet má být
součástí tohoto systému. Má totiž například odebírat děti od rodin na cizí objednávku.
Kritika: Podle všeho se některá z verzí dezinformace objevila v Pobaltí, kde jí zachytil lotyšský
server Re:baltica, jenž jí vyvrátil a pátral po jejím původu. Zjistil, že dezinformace je původně
šířená zejména v ruském světě, se zapojením vládnoucí strany Jednotné Rusko a jednoho z
hlavních ideologů Kremlu, Alexandra Dugina či nevládní organizace "Ruské matky." Mělo by
jít o součást kampaně za rodinné hodnoty.

9. Věděli jste, že hlavním architektem bruselské EU je nacista Hallstein?
 26/2/2016, Svobodné noviny
 Zachyceno v jazycích: CZE
 Obsah: Článek uvádí, že první předseda Evropské komise, Walter Hallstein, byl během druhé
světové války nacistou (což se mu údajně podařilo utajit) a své ideje z té doby s pouze
rétorickými úpravami přetavil v návrh fungování Evropské komise. Ta má údajně fungovat
následovně: „Komise [EU] je nezávislá na vládách členských států. Členské státy nesmějí
udělovat pokyny komisi, která je navíc ani nesmí přijímat … Komise má monopol na
zahajování legislativních návrhů”, „a to prý bez jakéhokoliv schvalovacího řízení.” Článek pak
volá po rozpuštění EU, která je prý postavena na nerovných a zločinných základech.
 Kritika: Nemůžeme ověřit nařčení ze sympatizování s nacistickou ideologií. Tvorba unijní
legislativy je diametrálně odlišná od toho, jak je výše prezentováno ve velmi zavádějícím
kontextu, zejména není pravdou, že neprobíhá žádné schvalovací řízení. Každá navrhovaná
legislativa musí projít schvalovacím řízením v Evropském parlamentu a Radě ministrů
národních vlád. Obě musí s legislativním návrhem vyslovit souhlas (Euroskop).

Zvůle Spojených států
10. Ukrajina: Psychotropní chemické zbraně – technologie masového zombírování CIA v akci
 18/2/2016, New World Order Opposition, Cont, FortRuss
 Zachyceno v jazycích: CZE, RUS, ENG
 Obsah: Autor uvádí, že dle zdrojů RSB Ruska existují fakta o „zombírování“ obyvatel Ukrajiny
organizovaném CIA. Slouží k tomu chemická činidla nové generace, které jsou na Ukrajinu
dodávány k čištění vody. Uvádí, že tyto látky způsobují agresi a byly využity již v například na
Blízkém východě (Islámští radikálové nezabíjejí kvůli Koránu, ale v závislosti na užívání těchto
látek). Zároveň uvádí, že dnes pod vlivem těchto údajných drog ozbrojené síly Ukrajiny
vykonávají přímou genocidu Rusů v „Novorossii”.
 Kritika: Ukrajina a její východní oblasti především trpí v návaznosti na válku v Donbasu
akutním nedostatkem pitné vody, který dle odhadů UNICEF postihuje zhruba 1,3 milionu lidí.
Právě UNICEF také tyto čistící látky na Ukrajinu dodává, nikoli CIA. Článek dále neposkytuje
žádné důkazy pro svá tvrzení o nebezpečnosti dané látky.

11. Senát USA bude moci vyhlásit mezinárodní stanné právo – a dát americkému prezidentovi
neomezenou vojenskou pravomoc
 23/02/2016, NWOO, Almanach, Loadeer, Activist post (původ)
 CZE, ENG
 Obsah: Článek varuje, že Senát USA je na nejlepší cestě současnému prezidentovi i tomu
příštímu svěřit bezprecedentní válečné pravomoci, díky nimž budou moci vyhlásit stanné
právo po celém světě na základě nového návrhu autorizace užití vojenské síly (AUMF). Podle
autora by tento návrh odstranil poslední chabé překážky, které stále ještě stojí v cestě
k vojenské diktatuře.
 Kritika: Ač návrh nové AUMF vyvolal v americkém Kongresu mnohé kontroverze,
neumožňuje americkému prezidentovi neomezené válečné pravomoci, nezakládá stanné
právo a nemůže vést k vojenské diktatuře. Jedná se o AUMF pro válku s ISIS, které by ovšem
prezidentu nesvazovalo ruce ohledně toho, kdy, kde a jakou sílu proti bojovníkům ISIS nasadí.
Předně se však jedná pouze o návrh jednoho ze senátorů, který nebyl projednán ve výboru
ani na plénu a všeobecně nemá podporu Demokratů, což jeho šance na vstup v platnost dělá
poměrně nízkými.
12. Proč Obama na příkaz vrcholného amerického generála nesměl na pohřeb soudce Scalii?
 23/2/2016, Orgo-Net, Svět kolem nás, What Does it Mean (původ)
 Zachyceno v jazycích: ENG, CZE
 Obsah: Podle interního dokumentu ruského ministerstva obrany řekl generál americké
námořní pěchoty Joseph F. Dunford Jr. ruskému generálu Viktoru Bondarevovi, že americký
prezident Obama nechal zavraždit nedávno zesnulého soudce Nejvyššího soudu Antonia
Scaliu kvůli jeho zablokování Obamova tzv. Plánu čisté energie (Clean Power Plan).
 Kritika: Zdrojem článku je server What Does it Mean. Ten své texty téměř vždy staví na
neexistujících skandálních interních dokumentech z Kremlu. Dezinformace kolem Scaliovy
smrti byly vyvráceny minulý týden. Podle odborníků Scalia umřel přirozenou smrtí. Jeho
osobní lékař stvrdil smrt po telefonu, jelikož zde podle něj byl dostatek zdravotních důvodů
k tomu, aby 79letý soudce zemřel přirozenou smrtí (CNN). Článek neuvádí, proč by měl být
Obamův ekologický plán natolik důležitý, aby stál za vraždu člena Nejvyššího soudu, či čeho
by tím Obama měl dosáhnout. Navíc stejné dva české weby pouhý den po zveřejnění tohoto
článku publikovaly další konspirační teorii o Scaliově smrti, která se s touto vzájemně vyvrací.
13. Pravda o Scaliově vraždě. Ano, byl zavražděn, ale ne tak, jak si mnozí myslí
 24/2/2016, Orgo-Net, Svět kolem nás, David Shutter (původ)
 Zachyceno v jazycích: ENG, CZE
 Obsah: Podle tohoto článku byl Scalia pro změnu zavražděn nezletilým, kterého měl pohlavně
zneužít.
 Kritika: Pouhý jeden den před touto konspirační teorií vyšla na stejných českých webech
další, přičemž obě se vzájemně vyvrací.

14. Záhada sklepa v Liberty street 33: Řídí Spojené státy Německo zlatými provazy? Tuhle krádež
sotva kdy někdo překoná. Proč Němci jen mlčí a poslušně klopí oči? Ze stejných důvodů proč
"pozvali" migranty
 25/2/2016, Protiproud
 Zachyceno v jazycích: CZE
 Obsah: Ústřední myšlenka se točí kolem údajně Spojenými státy neprávem utracených
německých zlatých rezerv uložených ve Federálním rezervním systému. Německo se prý snaží
na tuto údajnou situaci neupozorňovat, neboť by zveřejnění mělo nedozírné následky pro
vztahy obou zemí. Spojené státy jsou podle autora díky tomu v pozici pro vydírání Německa,
které své zlato chce získat zpět. Návrat zlatých rezerv je prý pomalý, nejde navíc o původní
zlato. Německo je prý pod americkou okupací a každý kancléř či kancléřka musí být schválen
americkým prezidentem. Pozvání uprchlíků do Evropy kancléřkou Merkelovou bylo prý
provedeno na povel a je to prý důkazem toho, že Německo není suverénní země.
 Kritika: Tvrzení autora o okupaci a kontroly Německa Spojenými státy není ničím podloženo.
Přemístění zlatých rezerv ze zahraničí do centrální banky ve Frankfurtu probíhá podle plánu.
Německo stahuje do Frankfurtu veškeré své zlato z Francie, v USA ponechá cca 37,2 % svých
rezerv, cca 12,9 % ponechá v Londýně. Cílem je mít doma 50 % všech zlatých rezerv
(Bundesbank). Co se týče naznačení, že USA řídí migraci do Evropy (zde skrze kancléřku
Merkelovou), jde o již asi o sedmou variantu konspirační teorie o centrálním řízení migrační
krize (zachycené jsou zatím ve všech přehledech dezinformací od 8. února).
15. Cvičení UWEX 16: V USA Úřad národní bezpečnosti očekává boj s domácími teroristy. Vyrobí si
je USA opět samo?
 25/02/2016, Aeronet
 CZE
 Obsah: Článek informuje o plánovaném vojenském cvičení na území USA, které by mělo být
pokračováním cvičení Jade Helm. Účelem těchto cvičení by měl být boj proti alternativním
názorům, kterého USA chtějí v budoucnu dosáhnout tak, že nastolí stanné právo, které nyní
panuje ve Francii, a budou nepohodlné občany zavírat do kempů FEMA, které by měly být
obdobné, jako koncentrační tábory v Německu.
 Kritika: Článek kombinuje několik oblíbených konspiračních teorií, počínaje fiktivními kempy
FEMA a účely vojenského cvičení Jade Helm konče. Ve Francii nebylo nastoleno stanné právo
za účelem zavírání občanů za nepohodlné názory, ale výjimečný stav za účelem stabilizace
situace po teroristických útocích.
16. Skynet: NSA využíva automatizovaný program na zabíjanie
 26/02/2016, NWOO, Contra-Magazin (původ)
 CZE, SVK, GER
 Obsah: Autor varuje před programem americké NSA zvaným Skynet, který by měl sbírat data
z telefonů v Pákistánu a na základě sesbíraných metadat rozhodovat, kdo má být zabit



pomocí dronu. Nepřesnost tohoto programu způsobuje, že většina zabitých lidí nejsou
teroristé.
Kritika: Program Skynet skutečně sesbírává metadata obyvatel Pákistánu a o jeho fungování
existují mnohé kontroverze, rozhodně však sám o ničem nerozhoduje. Data jsou předkládána
americkému prezidentovi spolu s dalšími zpravodajskými informacemi, a ten pak po důkladné
úvaze rozhoduje o tom, kde a na koho budou prováděny zásahy drony.

Ruské úspěchy a americká prohra v Sýrii
17. Islámskému státu docházejí peníze po tvrdých ruských úderech: konec energetických nápojů a
Snickers zdarma
 21/02/2016, Svět kolem nás, Orgo-net, Zerohedge,
 CZE, ENG
 Obsah: Článek informuje o zhoršení ekonomické situace v Islámském státu, který zdůvodňuje
ruskými úspěchy v eliminaci pašování ropy. Mimo jiné tvrdí, že ač by si koalice vedená USA
ráda připsala kredit za pomoc při likvidaci tohoto byznysu, tak první, kdo o něm vůbec
informoval, byl Vladimir Putin v listopadu 2015.
 Kritika: Autor zakládá svůj text na článku Associated Press, který rovněž informuje o zhoršení
ekonomické situace, přímo však uvádí, že je to následkem kroků koalice. O byznysu
Islámského státu s pašovanou ropou Vladimir Putin rozhodně poprvé loni v listopadu
neinformoval, což mimo jiné dokládají např. tyto články pocházející z dřívější doby
v západních médiích zahrnující i vyjádření amerických funkcionářů – NBC News, International
Business Times.
18. Pětiminutovka zdravého rozumu: O příměří v Sýrii
 26/02/2016, NWOO, Almanach, Ctusi.info, Loadeer.com, Politrussia.com
 CZE, ENG
 Obsah: Autor článku oslavuje ruské úspěchy v Sýrii na úkor USA, kterým se podle něj v Sýrii
nepodařilo splnit žádný z jejich cílů, mezi které zahrnuje například vytvoření
„pseudoislámského státu”, který by teroristé z Islámského státu užívali ke zničení Íránu. USA
podle něj v Sýrii definitivně prohráli.
 Kritika: Nic nenasvědčuje tomu, že by USA spolupracovaly s Islámským státem, nemluvě o
tom, že nemají žádnou reálnou motivaci pro takové jednání. Jen stěží se dá zatím hovořit o
jakýchkoli definitivních vítězstvích či prohrách, nicméně hlavní cíl USA pro vyslání vojáků do
Sýrie – eliminace Islámského státu – skutečně zatím splněn nebyl.

Ostatní
19. Dávají nám vakcíny s rakovinotvornými enzymy – lékaři, kteří tento objev učinili, nalezeni mrtví
 25/02/2016, AC24, Česko aktuálně
 CZE





Obsah: Článek informuje o záhadných smrtích několika lékařů, kteří přišli na to, že do vakcín
přidává enzym nagaláza, který způsobuje rakovinu a autismus. Tito lékaři byli podle autora
účelově zabiti, aby své nálezy nemohli publikovat.
Kritika: Jde o pokračování konspirační teorie zachycované v první polovině února. Nagaláza je
látka, jejíž přesné účinky zatím nebyly ověřeny. Zmínění lékaři s netestovanou drogou
provozovali šedý trh, a poté, co několik lidí po její aplikaci zemřelo, hrozilo zapojeným
odsouzení. Lékaři netvrdili, že se látka přidává do vakcín, ale naopak, že léčí rakovinu nebo
autismus. Někteří z těchto lékařů pravděpodobně spáchali sebevraždu. (Washington Post,
Forbes)

