
»Vláda škodí našim lidem, pomáhá jiným.«

»Rusko je náš přítel, Ukrajina a Západ jsou nacisti.«

»Putin je zachráncem Slovanů.«

»USA chtějí škodit a vládnout světu.«

»Prezidentské volby byly zmanipulované Západem 
a médii.«

»Ukrajinská armáda použila chemické zbraně, ale i tak 
prohrává.«

»Protiruské sankce nepoškozují Rusko, ale Evropu.«

»Zemětřesení v Turecku mohly způsobit USA.«

Dominující manipulativní nepřátelské narativy

Dezinformace 
na sociálních sítích28. 1. – 9. 2. 2023

Hranaté závorky v textu značí interpretaci analytika. Odrážky uvádějí přesné citace příkladů daného narativu, v odstavci pod 
příklady je shrnutí narativu. V následující části se nachází případné porovnání s děním v ruském informačním prostředí. V příloze 
č. 2 jsou vloženy ilustrativní příklady příspěvků.



Shrnutí
Ponejvíc je kritizována vláda ČR, především kvůli sociálním problémům občanů.        
S těmi se, dle přispěvatelů, nejenže nevypořádává, ale ještě občanům škodí.        
V kontrastu s tím je uváděna pomoc Ukrajině a Ukrajincům jako plýtvání, ve smyslu 
„sami máme málo“. Zmiňován je rozkradený stát, vysoká inflace a možné zvyšování 
daní. Zaznamenali jsme i zřejmou nepravdu, že důchody se v ČR budou pobírat jen   
5 let, ovšem v západní Evropské unii 20 let. Na březen je avizována další protivládní 
demonstrace (Česko proti bídě).

Pokračuje zdůrazňování potřeby vnímat Rusko jako našeho přítele oproti údajně 
fašistickému Západu a Ukrajině, která je navíc označována za zkorumpovanou. 
Ukrajinu nemáme podporovat, protože nám hrozí zavlečení do války, která není naše, 
máme chtít mír. Nezaznamenali jsme příspěvek s návrhem, jak by se míru mělo 
reálně dosáhnout, čtenářům je podsouváno, že odepřením podpory Ukrajině 
přispějeme k její porážce, a tím válka skončí. Napadány jsou USA a jejich údajná 
světovláda, o kterou se snaží. Protiruské sankce mají škodit jen Západu.

Znovu zaznívají hlasy podporující tzv. všeslovanskou vzájemnost, ovšem pod 
vedením Ruska. Řada příspěvků směřuje k obraně Maďarska v čele s Viktorem 
Orbánem a částečně i Turecka, před americkým vměšováním. Novinkou je odhalení 
liberálně-demokratického vojenského puče ze strany Západu v Maďarsku. Stálicí je 
adorace Vladimíra Putina – zachránce Ruska a všech Slovanů.

Monitorované kanály a skupiny nepřijaly volbu prezidenta a označují ji za podvod. 
Nově se k nám přelil z USA narativ o zmanipulovaných volbách ve spojení se 
sčítacím softwarem. Mnoho příspěvků chce volby revokovat, přepočítat hlasy atd. Za 
vším je Západ, vlastně bylo rozhodnuto předem. Někteří naznačují, že s novým 
prezidentem na Hradě teprve zavládne cenzura a perzekuce nepohodlných. Petr 
Pavel je líčen jako rusofob.

Ukrajina měla použít chemické zbraně, přesto prohrává, docházejí jí zdroje, brzy 
skončí. Ničivé zemětřesení v Turecku a v Sýrii bylo obzvlášť necitlivě zneužito proti 
USA, které ho měly vyvolat speciálními zbraněmi. Narativem je, že trestají Turecko za 
jeho lavírování mezí Ruskem a Západem, snaží se je přinutit k poslušnosti        
a současně ukázat světu, kdo je tady pánem.

V menšině jsou i nadále příspěvky týkající se COVID-19 a očkování, ale nepřinášejí 
nic nového.

28. 1. – 9. 2. 2023 Dezinformace na sociálních sítích



Hlavní narativy na Facebooku

Narativ 1

Jsme v obrovské bídě. Vláda nejen že pro naše lidi nic nedělá, ještě jim škodí. Jiným pomáhá na 
náš úkor.















Vláda pětihrobařů už lidem začne přikazovat, kdy umřít.
DŮCHODY V ČESKU SE BUDOU POBÍRAT JEN 60 MĚSÍCŮ! Ale v západní EU 240 měsíců! 
Pražáci budou mít výjimku, a důchody budou brát stejně dlouho, jako se berou v Bruselu!
Fialův prostřený stůl. Smutná realita… (pánev plná chutného jídla s Ukrajinskou vlajkou, pro 
Čechy prázdný talíř).
Rozkradou a rozprodají i ten zbytek, co nestihly předchozí vlády za posledních 30 let Majetek 
státu je i majetek obyvatel. Protože obyvatelé jsou stát, ne ti zloději ve vládě.
Hnutí SPD důrazně protestuje proti jakémukoli zvyšování daní českým občanům a firmám.
Paní docentka Švihlíková o inflaci, cenách potravin. Výborná. (Inflace 20% některé potraviny 
dražší o 300%)
Přijďte podpořit – Česko proti bídě. 11. 3. 2023 ve 14 h Praha Václavské náměstí – 
ceskoprotibide.cz. (Jindřich Rajchl, Jana Zwyrtek Hamplová, Vidlák a další)

Komentář

Pokračuje nanejvýš kritické hodnocení vlády ČR z hlediska zajištění dobrých podmínek pro naše 
občany. Příspěvky cílí na vyvolání závisti vůči Ukrajincům, kterým se pomáhá, zatímco naši lidé 
trpí. (Obr. 1) Vláda je nekompetentní, neřeší inflaci, takže ceny neustále rostou a rozkrade se i ten 
zbytek, který ještě máme. Proti tomu je hnutí SPD. Ani důchody nebudou to, co kdysi a nyní. (Obr. 
2)  Dřívější svolavatel protivládních demonstrací Ladislav Vrabel je velmi upozaděn, štafetu 
přebírají další.
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[Jednoznačný útok na instituce – na vládu. Dále je cílem vyvolat v lidech závist a strach             
z budoucnosti. Protivládní protesty mají pokračovat.]



Narativ 2

Rusko je náš přítel, Ukrajinci jsou nacisti, k tomu zkorumpovaní. Ve skutečnosti jde o válku USA 
proti Rusku, není to naše válka. Vláda nás ovšem do ní chce zavléct. My chceme mír.



















Nevím proč z něj dělají ostatní státy hyenu, tohle stojí si poslechnout. Rusko je přítel…
Portrét Hitlera zavěšený na Kyjevské radnici v roce 2014. Na obraze je nápis: Hitler 
osvoboditel.
Doplácíme na válku, která není naše. Doplácíme na Ukrajinu. Živíme ukrajince z našich daní … 
za naše peníze.
Amerika byla je a bude jen odporná verbež, která jen drancuje zabíjí a chce vládnout celému 
světu.Na Americe není nic dobrého.
Jsem proti tomu, aby se na Ukrajinu posílaly smrtící zbraně. Prodlužuje to válku… Co je cílem 
této války? Válka proti jaderné mocnosti, která válčí v jiné zemí? Existuje konvenční způsob, jak 
takovou zemi porazit? Kdo za to zaplatí? Evropa. Amerika tu platí nejméně. (Zoran Milanovič)
Fialova vláda prosazuje zákon, kterým nás chce zavléci do války! My ale chceme mír, a nikoliv 
válku!
USA se rozhodly eskalovat válku na Ukrajině.
PRÁVO, 4.2.2023 Miliony v gauči. Obranu dál sužují korupční aféry – to, že je Okrajina prolezlá 
korupcí, ví přece všichni.
K TOMU, ABY SE ZE ZKORUMPOVANÉ, ROZKRADENÉ A OLIGARCHY PROLEZLÉ ZEMĚ STALA 
DEMOKRATICKÁ, STAČÍ, ABY VÁS NAPADLO RUSKO. (Václav Klaus)

Komentář

Vytrvalé je líčení Ruska tak, abychom jej vnímali jako svého přítele, zatímco Ukrajina je 
představována v tom nejhorším světle. Zvláště téma nacistické, ale současně i zkorumpované 
Ukrajiny je všudypřítomné. V souladu s tím jsou představovány postoje na bázi appeasementu; 
není to naše válka, za vším jsou USA, o Ukrajinu se nemáme co starat. Nepřestaneme-li s tím, 
můžeme být do války zavlečeni. (Obr. 3) Máme chtít mír. Napadení Ukrajiny Ruskem nemůže být 
důvodem k její podpoře.
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[Narativ cílí na západní veřejnost i na politiky, aby je odradil od pomoci Ukrajině, protože ve 
skutečnosti má jít o konflikt mezi USA a Ruskem. Naše i západní podpora válku jen prodlužuje.]



Narativ 3

Putin je zachráncem Slovanů před špatným Západem. Američané se vměšují do záležitostí 
Maďarska a Turecka. Podporujme Viktora Orbána, i Robert Fico stojí na naší straně.















My jsme Slované.Takovou krásu chcete nechat zničit anglosasy
Západ sa pokúša toto zničiť po tisícročia.Putin to chce zjednotiť do Slovanskej únie 
nezávislých štátov.Slovania sa musia zjednotiť!!!
Taky by jsme od Ruska potřebovali pomoct.
Vše nasvědčuje tomu, že maďarské vládě se včas podařilo objevit a překazit pokus o vojenský 
„liberálně demokratický“ převrat inscenovaný ze Západu. Ten měl odstranit vládu V. Orbána     
a dosadit k moci politiky, kteří se naplno zapojí do války proti Rusku. Maďarsko dnes odmítá 
jak dodávky zbraní, tak rozšiřování sankcí proti Rusko a kategoricky vylučuje poslání jednotek 
do bojů na Ukrajině.
Dejte své špinavé ruce od Turecka! A nevměšujte se do vnitřních záležitostí Maďarska! Dvě 
země, dva ministři a křik na dva americké velvyslance!
Putin: Nikdy jsem nechěl nic, co nebylo moje. Když jsem viděl Rusko umírat, před Bohem jsem 
si slíbil, že ho zachráním…
Fico útočí na Pavla. Generál za dva dny ukázal, kdo za ním stojí.

Komentář

Narativ potřeby všeslovanské vzájemnosti, ale pod vedením Ruska, se objevuje pravidelně. 
Máme odolat snahám tzv. Anglosasů zničit Slovany – jako Slované se musíme sjednotit           
a přijmout pomoc od Ruska. Dlouhodobá je rovněž adorace Viktora Orbána jakožto vlastence, 
který odolává snahám Západu podrobit si Maďarsko. Nejnověji se objevil příspěvek, který uvádí 
přímo snahu Západu provést tamní vojenský převrat a přivést k moci politiky, kteří nebudou 
váhat se zapojením Maďarska do války proti Rusku. (Obr. 4) Zmíněno je také Turecko, ovšem bez 
jmenování jeho premiéra, jako země, do jehož politiky se chce Západ vměšovat. Vypíchnut je        
i názor expremiéra Slovenské republiky Roberta Fica na prezidentskou volbu v ČR.
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[Jde o vyvolání potřeby nejen sounáležitosti Slovanů, ale současně i jejich zaměření proti Západu. 
Vedoucí úlohu ovšem musí mít Rusko. Pozitivně jsou líčeny Maďarsko a Turecko, které nepodporují 
Západ proti Rusku.]



Narativ 4

Naše prezidentské volby byly zmanipulované, vyhrát měl Andrej Babiš. Pomohl tomu i podvodný 
software. Na Hradě bude generál a politručka, bude cenzura. Nespokojení občané jsou obviňováni 
z ohrožování demokracie.

















USA poslaly Zuzu do Prahy gratulovat dřív, než byly výsledky. To znamená, že tajná služba 
funguje.
Zvláštní, že: Přes 5 milionů hlasů bylo vytaženo z obálek, seřazeno a sečteno během pouhé 
hodiny od uzavření volebních místností...
Však to bylo divné že Pavel přijel do štábu za deset dvě a potom brzy i Čaputova .
Pan Babiš vyhrál prezidentské volby o 552 156 hlasů. Důkaz? Při příchodu Fialy a Pavla ve 
volebním štábu měl pan Babiš 2 400 422 při sečtení 99,99%. Při konečném sečtení měl 2 400 
271. Takže mu při sečtení 0,01 sčítací program ubral při 100% 1510000. Toto je jasný důkaz že 
VOLEBNÍ VÝSLEDKY JSOPU ZMANIPULOVANÉ!!! Je to zkontrolované ze záznamu jak na ČT 24 
a PRIMA NEWS. CHCEME ZNOVU PŘEPOČÍTAT VOLEBNÍ LÍSTKY! ŠIŘTE TO DÁL!!!
Velká skupina lidí, která je nespokojená s uspořádáním a směřováním státu, má potenciál 
ohrozit demokratické základy Československa, napsalo Rudé právo v říjnu 1989. (Miroslav 
Macek)
Kaplanov pomer diamantového rezu vo voľbách Ak by sa vo v0ľbách falšovali výsledky - bol by 
to ten "lepší" variant - spoločnosť by ešte bola zdravá ... pravda je však obludnejšia Kaplanov 
diamantový rez /vo voľbách/ 58:42 je výsledkom globalistov - proti ľuds.prirodzenosti             
a ďalšiemu tlaku Opät však opakujem - všetko sa deje pre vaše prebudenie. Jasný podvod.Co 
se nehodí Sorošovi,tak se upraví..
Taky mám takový nepříjemný pocit, že opět začíná vláda jedné strany, provázena zákazy, 
cenzurou a perzekucemi.
Hlavně ta hradní dáma ...učitelka Vumlu. Doufám že Pavel pojede i do Ruska nebo se 
boji???????? Podplukovnice komunistka první dáma to tu ještě nebylo!!!!

Komentář

Značná část monitorovaných skupin není schopna či ochotna výsledky prezidentských voleb 
nejen uznat, chce je i napadat. Přináší údajné důkazy volebního podvodu, za kterým stojí vláda, 
ale i Západ, zmíněn je též George Soros, včetně analogie na údajný volební podvod při 
prezidentských volbách v USA – mimo jiné např. sčítací software. (Obr. 5) Předkládány jsou 
iluzorní výpočty, studie televizních přenosů, současně rychlá a neočekávaná návštěva 
prezidentky Zuzany Čaputové. Jiní lamentují, že nyní bude ohrožena demokracie, protože 
nastane cenzura    a nespokojenci se současným směřováním a politikou České republiky budou 
umlčováni či přímo perzekvováni. Situaci přirovnávají k režimu před rokem 1989. Napadána je     
i budoucí první dáma Eva Pavlová. (Obr. 6)
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[Jde o útok jednak na instituce, především na zvoleného prezidenta, na volební systém a jeho 
součásti. Volbu považují kritici za další stupeň k ohrožení svobody slova.]



Narativ 5

Ukrajina prohrává – bojuje nečestně, použila i chemické zbraně.









Děsivé záběry: ukrajinská armáda použila proti ruským bojovníkům chemické zbraně. Na 
hrůzném videu natočeném ukrajinskými teroristy jsou naši bojovníci zasaženi dronem ve 
vodě.Po shození chemické munice je vidět, jak jednoho z vojáků zachvátily křeče...Ukrajinská 
armáda začala používat chemické zbraně zakázané v civilizovaném světě, což je válečný 
zločin.
Rusko má neporazitelnou armádu
Rusko několikanásobně zvýšilo výrobu řízených dělostřeleckých granátů Krasnopol, které 
budou jedním z prostředků pro účinné ničení tanků Abrams
Tisíce ukrajinských vojáků marně prosící Zelenského o stažení v bezvýchodné situaci se ocitlo 
v zajetí.
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[Narativ líčí ruskou armádu jako neporazitelnou a současně vítěznou. Ukrajinskou armádu obviňuje    
z užití zbraní hromadného ničení.] (Obr. 7)



Hlavní narativy na Telegramu
Narativ 1

Prezidentské volby v ČR byly zmanipulované válkychtivým Západem/NATO, šlo o podvod. 
Zvolením Petra Pavla u nás zvítězila rusofobie, protože je loutka Západu.

















Petr Pavel věděl předem, jak dopadne 2. kolo prezidentských voleb!
Nyní si zvolili za prezidenta Petra Pavla,- generála, šéfa vojenského výboru NATO, velitele 
zpravodajské čety výsadkových sil sovětského formátu, britského agenta a totálního rusofoba.
Bývalý šéf CIA: „Áno, manipulujeme voľby v zahraničí …“ (Slovanské Noviny)
Takže už není pochyb, za koho kope komunista a tajný agent rezident Pavel Za toho samého 
rezidenta, jako prezidentka Čaputová, která se „nečekaně“ objevila v jeho volební centrále. Jak 
říkají čeští bratři, „Za peníze, v Praze dům…“
2. prezidentský detata.Pavlivy lží. Kdo se s ním školil na špiona? Heslo NSDAP?
Nečudujem sa, že gýčovitá Čaputová hneď doliezla na jeho volebný štáb - sú z tej istej liahne   
a slúžia tomu istému pánovi.
Od čias Háchu a Tisa na čele našich národov nestáli prezidenti, ktorí by s takou nenávisťou      
a zlobou kričali proti Rusku.
Za softwarové nastavení označil výsledek prezidentské volby náměstek děčínského primátora 
Jana Skalický (ANO). Naprosto shodné výsledky voleb. Náhoda? Těžko uvěřitelné! Už se ani 
nenamáhají měnit software. Čím to je? Že by všude byla naprosto stejně rozdělená 
společnost? Odkazoval přitom na výsledky voleb na Slovensku a ve Francii.

Komentář

Na Telegramu silně doznívají zdejší prezidentské volby. K Petru Pavlovi je směřována kritika ze 
všech možných stran, mimo jiné je kritizován také za to, že je bývalý komunista, což kontrastuje 
s jinými současnými i minulými osobami, u nichž to monitorovaným kanálům běžně nevadí. 
Především byly ovšem volby údajně podvod, organizovaný i USA, potažmo agenturou CIA, také 
za pomoci zmanipulovaného softwaru. Petr Pavel má podléhat stejnému západnímu vedení jako 
Zuzana Čaputová a má být výrazně protiruský. (Obr. 8, 9)
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[Jednoznačný útok na instituce – na zvoleného prezidenta, ale i na volební systém. Ve výsledku ještě 
více upadáme do područí Západu a proti Rusku.]



Narativ 2

Protiruské sankce nepoškozují Rusko ale Evropu. Polsko chce zabrat západ Ukrajiny, USA jsou za 
výbuchem plynovodu Nord Stream 2.









Kurz spolkové vlády (Sociální demokraté, Zelení, Svobodní) škodí německé ekonomice vice než 
té ruské. … Naproti tomu řada zemí, které se nepřipojily k západním sankcím proti Rusku, je na 
tom lépe. … „Sankce nás nesmějí zasáhnout tvrději, než ruské vedení“, řekl kancléř Scholz na 
začátku sankčních balíčků. Kdy tato vláda konečně dostane rozum?
Polský premiér Mateusz Marowiecki vyzval Zielenského, aby „dočasně předal“ území západní 
Ukrajiny Polsku. „Nemyslím, že by se Putin odvážil zaútočit na zemi, která je současným 
členem NATO. Západní území Ukrajiny by byla bezpečná, kdyby se dočasně ocitla pod 
protektorátem polského státu,“ zdůraznil Marowiecki.
Americká vláda vyhodila do povětří plynovody Nord Stream 2. Seymour Hersh, jeden            
z nejvýznamnějších a nejvlivnějších novinářů současnosti, odhaluje, že potápěči amerického 
námořnictva nastražili výbušniny na potrubí Nord Stream pod rouškou cvičení NATO.
Rusko: Svet by mal poznať pravdu o tom, kto spôsobil výbuchy na plynovode Nord Stream        
a postaviť Bidena a jeho komplicov před súd.
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[Narativ míří k potlačení podpory protiruských sankcí. Tvrzení, že by mohlo Polsko chtít ukrajinská 
území jako člen NATO, mají zřejmě za cíl vyvolat obavy z války. Odhalení Hershe mají jednoznačně 
poškodit USA a NATO.]

Komentář

Kritika protiruských sankcí je tradiční, jde ruku v ruce s neustále opakovanými tvrzeními, že kdo 
se k nim nepřipojil, ekonomicky roste, ovšem jeho strůjci – výslovně je zmíněno Německo           
– strádají. Přispěvatelé opakují ruská tvrzení, že Rusko sankce nepoškozují, a že je na tom 
dobře. Opakovaně jsou citována údajná prohlášení polského premiéra o úmyslu připojit západní 
ukrajinská území k Polsku, aby je jako člen NATO ochránilo a Rusko si na ně netrouflo. Nově je 
hojně zmiňováno nepodložené odhalení novináře Hershe, s objasněním výbuchů plynovodu Nord 
Stream 2. (Obr. 10, 11)



Narativ 3

Čeká nás zatažení do války – poženeme se do války s Ruskem, NATO už je připravené, u nás se 
tají mobilizace.









Příprava na válku s Ruskem na českých školách. Žákyně Kačka vyrábí svíčky do zákopů pro 
ukrajinské vojáky. Kdy začne vyrábět svíčky pro české vojáky na Ukrajině?
Petr Drulák: Tají nám mobilizaci? Ukrajina přestává prakticky existovat.
NATO / Rusko, Admirál Rob Bauer, šéf vojenského výboru Aliance NAT, uvedl: NATO je 
připraveno na přímou vojenskou konfrontaci s Ruskem, ale aliance se musí vyzbrojit – NATO 
nedávno převzalo iniciativu k vyslání vojáků do Afghanistánu nebo Iráku. Nyní k nám však 
přichází Rusko „bez pozvání“.
Orgány státní správy na Slovensku a v Německu začaly dostávat směrnice k zajištění 
provedení mobilizačních vyhlášek pro případ vypuknutí přímé válečné konfrontace mezi NATO 
a Ruskou federací.
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[Napadána je pomoc Ukrajině současně s pokusem o vyvolání strachu u veřejnosti, že válka přece jen 
bude, jelikož se NATO na konfrontaci s Ruskem chystá.]

Komentář

Příspěvků k tématu mobilizace ubylo, ale stále jsou přítomné a strašením se snaží ovlivnit 
širokou veřejnost. Politici údajně lidem lžou, že posíláním zbraní na Ukrajinu nám nic nehrozí, ve 
skutečnosti už chystají vše na válku. (Obr. 12)



Narativ 4

Západ včetně Ukrajiny je prosáklý a ovládaný odpornými fašisty. Ukrajina je zkorumpovaná 
a v rozkladu, už jí došly zdroje. Rusko se zapojí do války v plném rozsahu. Jeho jaderné zbraně 
přivedou Západ k rozumu. V USA u republikánů už to začalo.



















„Znovu nás ohrožují německé tanky Leopard, s kříži na palubě.“ uvedl Putin.
Další díl seriálu na Ukrajině není nacismus. Ukrajinský nacista natáčí video a hajluje. 
Povšiměte si také jeho nášivky se znakem divize SS Totenkopf.
Kadyrov: V Európe rastie rovnaký fašistický mor jako v minulom storočí. Masky sú strhnuté. 
Teraz už niet pochyb, že takmer všetky európske krajiny sú prívržencami satanismu.
Na Ukrajine začína morálny rozklad spoločnosti.
Režim v Kyjeve sa čoskoro zrúti a Američanmi opustený Zelenskyj utečie z Ukrajiny s kuframi 
plnými peňazí. Skorumpovaný režim, ako je ten v Kyjeve, sa dá veľmi ľahko zariadit. Stačí, aby 
sa tam nasypali peniaze.
Ruské jaderné zbraně přivedou NATO k rozumu na západní Ukrajině – poslanec Státní dumy 
Andrej Gurulev.
Další zdroje pro válku nejsou k dispozici. Ukrajina bude nucena vzdát se Donbasu – Arestovič. 
Zelenského bývalý poradce prohlásil, že Západ připravuje nejlepší vyjednávací pozice pro 
uzavření míru.
V americkém Kongresu jsou lidé, kteří by rádi předali ukrajinský území Rusku.
Trump: Putin byl do války s Ukrajinou vtlačen Bidenem, mír bych sjednal za 24 hodin.
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[Narativ se snaží ukázat, že Ukrajinu i Západ ovládl fašismus, Ukrajina je nadto zkorumpovaná a síly 
už jí brzy dojdou. Straší Západ jadernými zbraněmi s tím, že v USA už jsou významní politici, kteří si to 
uvědomují. Ukrajina by měla předat území Rusku.]

Komentář

Tradiční snaha vykreslit fašistickou Ukrajinu spolu se Západem v tom nejhorším světle. Ukrajina 
si podporu nezaslouží, navíc už to stejně nemá cenu. Příspěvky zobrazují Rusko jako jedinou 
sílu, která proti fašismu oprávněně bojuje. Zmiňují se americké politické síly, které si uvědomují 
realitu, a brzy se budou snažit s Ruskem o dohodu. (Obr. 13)



Narativ 5

Zemětřesení v Turecku nemuselo být přírodního původu. Způsobili ho Američané svými 
seismickými či energetickými zbraněmi kvůli příklonu Turecka k Rusku, čímž chtějí dát najevo, 
kdo je ve světě pánem.











Mimo informačnú schému korporátno-vládnej informačnej propagandy sa množia správy, že 
príčinou zemetrasenia v Turecku bolo použitie energetických zbraní (Directed-energy weapon 
(DEW)), ktoré malo byť varovaním vláde v Ankare a ďalším štátom, kto ešte z posledných síl 
určuje kurz v svetovej politike.
V Tureckej televízii tvrdia, ze zemetrasenie v Turecku mohlo byť zpôsobené „umelo ľudskou 
činnosťou“.
Geofizikálne zbrane ich použitie v Turecku.
HAARP – Zámerne ničia zem a naše zdravie. Toto třeba sdieľať a všímať si, aby sa spáči 
zobudili.
Nela Lisková: Tak nějak se mi nezdá, že zemětřesení v Turecku a Sýrii je přírodního původu. 
Turecko naznačuje příklon k Rusku a zvažuje odchod z NATO. Takže, to má „za to“? USA se 
netají, že vlastní a vyvíjejí seismické bomby… Konspirační teorie? Možná, ale doposud se 
vyplnily všechny…
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[Konspirace je zřetelně namířená proti USA, zneužívá katastrofu a současně se snaží znejistit 
veřejnost.]

Komentář

Téma naprosto vybočuje z řady jiných příspěvků a dovozuje, že za ničivým zemětřesením           
v Turecku a v Sýrii stojí USA, které tam použily seismické či energetické zbraně, aby Turecko 
potrestaly za obojakou politiku ve vztahu k Západu a k Rusku. Jde o jednoznačné zneužití 
velkého lidského neštěstí. Zcela opomíjí fakt, že pokud by USA skutečně vládly takovou silou, 
schopnou ovlivnit podzemí planety, mohly by si vynutit, co by chtěly. (Obr. 14, 15)



PŘÍLOHA Č. 1
 
Hodnoty reprezentují počty členů v tisících, znaménko +/- ukazuje trend přibývání/ubývání členů skupiny.
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Monitorované telegramové skupiny 
 



PŘÍLOHA Č. 2
Ilustrativní příklady příspěvků
Obr. 1, Facebook

Obr. 2, Facebook
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Obr. 3, Facebook
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Obr. 4, Facebook
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Obr. 5, Facebook

FB skupina Českoslovenští vojáci v záloze/Československí vojaci v zálohe



Obr. 6, Facebook
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Obr. 7, Facebook

FB skupina Fóry pro lepší život

FB skupina Českoslovenští vojáci v záloze/Československí vojaci v zálohe



Obr. 8, Telegram
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Obr. 9, Telegram

CZ KULOVÝ BLESK - zpravodajský kanál



Obr. 10, Telegram
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Obr. 11, Telegram

Selský rozum



Obr. 12, Telegram
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Obr. 13, Telegram
cz24.news



Obr. 14, Telegram
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Obr. 15, Telegram


