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Shrnutí
Dezinformátoři si ve velkém osvojují Telegram a 
Whatsapp

"Výroba biologické zbraně na Ukrajině"
jako nový virální narativ

Osoby napojená na Ruský dům v Praze aktivně 
dál obhajují Putina. 
Napojení dezinfo-scény na ruskou ambasádu - Čeští elfové (cesti-elfove.cz)

Cesta Petra Fialy do Kieva si zasloužila velkou pozornost i v 

prostředí řetězových e-mailů.

Weby
Aeronet šíří informace o ruském náčelníkovi chemicko-biologické obrany, který na základě kopií dokumentů 
obviňuje USA z vývoje biologických zbraní na Ukrajině, které jsou zaměřené na DNA slovanských národů a 
účinkovaly by pouze na Rusy. Po invazi byly údajně již okamžitě všechny vzorky zničeny, aby se nedostaly do rukou 
Rusů.
Zpochybňuje se pravost videí prezidenta Zelenského, a tím i jeho pobyt v Kyjevě. Ze střelby a útoků na únikové 
koridory se obviňuje Pravý sektor a Azovský prapor.

Řetězové e-maily
Příklady:
- Zprostředkovaná zpráva od údajného celníka ve Vyšnom Nemeckom. Ukrajinští celníci berou 100 dolarů od 
černochů z Afriky a ukrajinské matky a děti nechávají čekat. Tyto africké uprchlíky, z nichž všichni tvrdí, že jsou 
studenti, tam dovezou ukrajinští převaděči z Turecka a celníci mají nařízené, že je nesmí vracet nazpět. Jen za noc 
z neděle na pondělí jich vybavil přes 1000.

- sdílený článek z Protiproudu o bombardované nemocnici a porodnici v Mariupolu. Nešlo o nemocnici, ale o 
základnu neonacistického praporu Azov. Obyvatelé Mariupolu by chtěli z města před boji odejít a Rusko by je chtělo 
evakuovat, ale brání jim v tom ukrajinská armáda a především Azov, které používají civilní obyvatelstvo jako lidské 
štíty. Po boku Ukrajinců bojují i i džihádisté z Islámského státu, mnozí se zbraněmi, které jim poskytla Fialova 
vláda.

https://cesti-elfove.cz/napojeni-dezinfo-sceny-na-ruskou-ambasadu/
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Sociální sítě a diskuse
Nejčastější narativy:
- dopad migrace z Ukrajiny na občany ČR
- biologické zbraně
- nutnost vyjednat mír a zamezit podporu ukrajinské armádě


