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Shrnutí
- Jak bublikovala organizace factcheck.bg, i v Bulharsku se celá anti-covidová dezinfo scéna 
přeskupila na podporu Rusku. To je další průkazné vodítko, že dezinformace jsou orchestrovány 
v rámci jedné strategie pro polarizaci západních společností. 

- Velmi intenzivně začal český kyberprostor ovládat antimigrační narativ, který je teď namířený 
proti migrantům prchajícím z Ukrajiny a cílí na českou závist, zhuršující se ekonomickou situaci 
v zemi a vysokou cenu pohonných hmot. 

Weby
Aeronet.cz: Příklady narativů
Témata:
Rusko-ukrajinská válka: S. Lavrov na půdě OSN odhalil, že Ukrajina se s pomocí Západu měla 
transformovat na nový anti-ruský státní útvar, jehož cílem byla genocida ruské části obyvatel. 
Rusko jedná v rámci své národní bezpečnosti a operaci na Ukrajině přirovnává k americké 
operaci v Iráku, Libyi a Jugoslávii, kterou svět dle jeho slov nekritizoval. 
Informační válka: Aeronet křičí, že Rakušan a Fiala budují českou verzi čínské ohňové zdi a 
informační válka se v ČR rozjela na plné obrátky, když se zakazuje i jeho klientům, aby čtenáři 
mohli číst svobodné a pravdivé informace. AE brojí proti cenzuře českých alternativních webů a 
poskytuje návod českým konzumentům, jak blokaci domén .cz účinně obejít. Ruští novináři zase 
zpochybňují zprávy o masívní ukrajinské migrační vlně, kterou šíří západní média. AE z toho 
vyvozuje, že zákazy mají pouze umlčet média, která by veřejnosti nabídla informace o vlně 
afrických migrantů.
Migrace z Ukrajiny: Aeronet brnká na strunu českých xenofobů, když poukazuje na údajnou vlnu 
afrických migrantů pohybujících se na ukrajinských hranicích s východní Evropou. Jsou jich 
údajně plné autobusy!
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Řetězové e-maily
Příklady: 

- Peking oficiálně potvrdil připravenost Číny postavit se i vojensky na stranu Ruska. Větší síla 
než spojenectví těchto dvou zemí na světě neexistuje a přidávají se další a další země. Amerika 
prohrává a Rusové se již přestali doprošovat a v plné nádheře ukazují světu, že USA už 
dodiktovaly.

- FB příspěvek Hynka Blaška - 8 let jsme přihlíželi porušování Minských dohod ze strany Ukrajiny 
a její fašizaci. Nyní Putinovi došla trpělivost a my místo toho, abychom se snažili požár hasit, tak 
Ukrajině posíláme munici a finanční dary.

Sociální sítě


