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Pravidelný přehled české dezinformační scény 
březen 2022

Úvod

Monitorujeme aktivity, jejichž cílem je podpora zájmů Rus-
ké federace (RF) nebo Čínské lidové republiky (ČLR). Z toho 
důvodu monitorujeme i domácí aktéry, kteří vědomě či ne-
vědomě poškozují základní zájmy České republiky, kterými 
rozumíme základní ústavní hodnoty (zejména suverenita, 
politická nezávislost, demokracie, právní stát, základní lid-
ská práva a svobody).

Materiál je připravován hnutím Českých elfů a všechny pře-
hledy dezinformačních aktivit lze nalézt na www.cesti-elfo-
ve.cz.

Naše práce je nepříjemná organizátorům dezinformačních 
aktivit, kteří užívají své standardní zbraně, tedy lži. Mimo jiné 
formou falešných facebookových skupin nebo webů s ná-
zvem „elf“ apod. Dbejte prosím na přesné zadávání názvu 
naší internetové adresy www.cesti-elfove.cz. Dále nás lze 
kontaktovat e-mailovou adresou cesti.elfove@gmail.com 
nebo přímo přes naše veřejně známé mluvčí. Dbejte pro-
sím zvýšené pozornosti na phishingové kampaně a falešné 
e-maily nebo na falešné webové stránky.

Zájem o  práci v  našem hnutí můžete vyjádřit zasláním 
e-mailu na výše uvedené e-mailové spojení. Práce je to pro 
vlast, tedy je dobrovolná a každý si hradí své vlastní náklady.

Poskytujeme českým institucím a mediím přístup k našim 
datům (například řetězovým e-mailům), či zpracování pří-
padových rešerší na konkrétní témata pro média. Služba je 
bezplatná.

Dezinformační obsah je v on-line prostoru šířen těmito 
hlavními kanály:

1) Online média – weby
2) Řetězové e-maily
3) Sociální sítě 

Shrnutí monitorovaných kanálů a  jejich pravidelné aktuali-
zace lze nalézt na internetové stránce www.cesti-elfove.cz. 
Tam naleznete zejména týdenní přehledy obsahů vybraných 
dezinformačních webů a  speciální přehledy dezinformací 
týkajících se informačních operací Ruské federace v Česku.
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Shrnutí nejdůležitějších sdělení: březen 2022

Dezinformační narativy, které se po ruské invazi ujaly 
nejlépe, se dále rozvíjejí, nabírají na emotivnosti a při-
dávají se „autentická svědectví“.

Ujímají se i zcela bizarní konspirační teorie postavené 
na panslavismu.

Spektrum narativů je odstupňováno od manipulativní 
relativizace pravdy a  hledání alternativ na dezinfor-
mačních webech („každá mince má dvě strany“, „kdo 
ví, jak je to doopravdy“), po cílení na závist („uprchlí-
ci dostávají dávky, a co my, Češi“, „na nás nezbyde“), 

tyto narativy jsou propojené s útoky na vládu. Cílení 
na pocit bezpečí a pacifismus („vláda nás zatahuje do 
války“), vyvolávání paniky a subjektivního pocitu ohro-
žení (strašení biologickými zbraněmi a možnost užití 
atomových hlavic ze strany Ruska).

Všechny dezinformační kanály jednoznačně a otevře-
ně podporují Rusko a haní všechny liberální, západní 
demokratické aktéry.

Témata březen 2022 podrobněji

Domácí politika

Vláda Petra Fialy čelí enormním útokům, zejména 
s  ohledem na podporu Ukrajiny. Útoky jsou vedeny 
v  souvislosti s  finanční podporou a  integrací uprch-
líků a vojenskou pomocí. Hlavní důraz je pak veden 
na „zavlečení do války, která není naše“, ohrožování 
občanů a  jejich ekonomické situace v  rámci energe-
tické krize.

Migrace

Migrace je téma, které weby zneužívají již několik 
let k budování strachu a nabourávání přirozené spo-
lečenské solidarity se slabšími nebo těmi, co utíkají 
před konflikty. Nyní se veškerá pozornost upírá na 
uprchlíky z Ukrajiny. Jejich motiv k opuštění své země, 
vyplácené dávky, ekonomické zázemí a  nevděčnost. 
Mnoho dezinformací je pak spjato s „očitým svědec-
tvím“ a špatnou zkušeností.

USA a NATO

I nadále jsou NATO a USA jedny z nejvíce napadaných 
cílů dezinfoscény. Tyto subjekty jsou viněny z války na 
Ukrajině a  prezentovány jako provokatéři a  původci 
konfliktu, s  cílem „prosazování ekonomických a  mo-
cenských zájmů“ skrz Ukrajinu a s odkazem na „tajné 
laboratoře na biologické zbraně“. USA a  NATO jsou 
obviňovány ze zahájení 3. světové války.

Ukrajina a válka

Je zpochybňován průběh války na Ukrajině (Rusko 
údajně jasně vítězí, civilní oběti jsou zfalšované Ukra-
jinci, případně Ukrajinci mají civilní oběti na svědomí). 
Ukrajina je označována za „nacistický“, případně „faši-
stický“ stát, je zpochybňováno její právo na existenci. 
Ukrajina a  Ukrajinci jsou popisováni jako zlo, Rusko 
a Putin jako zastánci dobra, kteří válku zahájit „museli“ 
a válka je popisována jako „osvobození“.
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Trendy v šíření

dezinformační weby – podporované subjekty (zeleně), cíle útoků 
(červeně)

řetězové e-maily – podporované subjekty (zeleně), cíle útoků 
(červeně)
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WEBY

I přes blokování 8 dezinformačních webů (aeronet.cz, 
protiproud.cz, ceskobezcenzury.cz, voxpopuliblog.cz, 
prvnizpravy.cz, czechfreepress.cz, exanpro.cz, skry-
tapravda.cz) správcem české domény CZ.NIC a dále 
pak blokování dalších až 22 dezinformačních webů 
mnohými z internetových providerů, nedošlo k žádné-
mu výraznému poklesu produkce této části dezinfor-
mační scény. Naopak, došlo k 5% nárůstu. Všechny 
weby byly i  nadále dostupné přes IP adresy a  VPN, 

navíc mnohé z  webů „přeskočily“ na jiné domény. 
Troufáme si ale tvrdit, že blokování webů bylo, v sou-
vislosti s  masivní dezinformační kampaní spojené 
s agresivní válkou Ruské federace, na místě a že ztlu-
milo dezinformační proud. Na předních místech mezi 
dezinformačními zdroji zůstalo vše při starém. Vévo-
dil cz24.news, následován pravdive.eu, infokuryr.cz, 
necenzurovanapravda.cz a ac24.cz

Nejčastější zdroje dezinformací mezi českými weby 
za březen 2022

Poznámka: Aeronet a Sputnik jako již přiznané  
proruské zdroje sledujeme zvlášť.
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Kvalitativní souhrn

Sledované weby: Aeronet, Nová republika, Parlamentní 
listy, Protiproud, Slovanské nebe, Sputnik

Ruský útok na Ukrajinu

Téma války na Ukrajině je v březnu zcela dominantní. 
Hlavní linie je možné rozdělit na šíření dezinformací 
a ruské propagandy, která má za cíl zakrývat vlastní 
zločiny a  naopak vykreslit Ukrajince jako ty, kdo pá-
chají zvěrstva, včetně útoků pod falešnou vlajkou. 
Ukrajina je stále líčena jako fašistický stát, který je 
řízen USA. Další šířenou dezinformací je to, že na je-
jím území mělo docházet k  tajnému vývoji biologic-
kých a chemických zbraní. Kritika směřuje i na sankce, 
které jsou neúčinné. Naopak jsou oslavovány údajné 
úspěchy ruské armády v  postupu Ukrajinou. Weby 
rovněž zdůrazňují, že odklon od ruského plynu bude 
pro Evropu velmi bolestivý.

Komentář: Dezinformační weby se podílejí na šíření 
propagandy, dezinformací a takového obrazu války na 
Ukrajině, která konvenuje Kremlu. Cílem je poškození 
Ukrajiny v  očích čtenářů a  naopak vyzdvihnutí snah 
Ruska a zakrývání válečných zločinů, které páchá.

Domácí politika

V oblasti domácí politiky jsou sledované dezinformač-
ní weby konzistentní - útočí na vládu Petra Fialy a její 

představitele z různých důvodů – tento měsíc se stej-
ně jako v tom minulém jednalo zejména o útoky kvůli 
podpoře Ukrajiny. Ve větší míře než v předchozím mě-
síci se vedle podpory Ukrajiny samotné objevují i sna-
hy o společenskou polarizaci ve vztahu k domácímu 
obyvatelstvu. Weby staví do opozice snahy o pomoc 
Ukrajině a to, že vláda se údajně nestará o vlastní lidi 
a nepodporuje je v souvislosti s růstem cen potravin 
nebo pohonných hmot. Dalším tématem je zakročení 
proti dezinformačním webům, které je vnímané jako 
útok na svobodu slova a  cenzura nepohodlných ná-
zorů. Pozitivně je pak oceňována opozice – jmenovitě 
zejména ANO a Andrej Babiš, dále SPD a Tomio Oka-
mura a jejich postoje k výše uvedeným politikám.

Komentář: Dezinformační scéna konstantně útočí na 
politiky a  subjekty, které jsou prozápadně orientová-
ny, což koresponduje s protizápadní a prokremelskou 
orientací scény, resp. jejích částí. Jakoukoliv kritiku 
ze strany dezinformačních webů, i tu v určitém ohledu 
legitimní, je tedy třeba vnímat zejména v tomto širším 
kontextu, jehož cílem je podrývání prozápadní a proev-
ropské orientace země a společenská polarizace na zá-
kladě již existujících třecích ploch.

Migrace

Weby hrají osvědčenou hru v tom smyslu, že útočí na 
příchozí z Ukrajiny – jsou moc dobře oblečení, jsou 

Přehled proruských dezinformačních narativů 
v českých médiích v březnu 2022
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nevděční, dostávají podporu, která je vyšší než ta pro 
Čechy. Na počátku března se objevují rovněž články 
tematizující Afričany, kteří se mají do Evropy dostat 
pod rouškou současné válečné migrační vlny, což je 
celou dobu plán EU.
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Řetězové e-maily

Za březen  2022 jsme zachytili a  zpracovali celkem 
1 108 řetězových e-mailů.

Složení zachycených řetězových e-mailů je velmi silně 
orientované na komunikaci ohledně války na Ukrajině. 
Každý ze zachycených e-mailů označujeme jedním 
nebo více štítky (tzv. tagy); 15 % takto udělených tagů 
bylo za březen #Ukrajina; 10 % bylo #Rusko. Na grafu 
níže je Rusko tak nepoměrně podporovaný subjekt, že 
je obtížné rozeznat ostatní; podobně je v řetězových 
e-mailech silně útočeno na Ukrajinu.

Zachycené e-maily se často věnují tématům:

 » Zpochybňování války na Ukrajině. Válka je 
zveličená. Záběry z války jsou vytvořené ve 
filmových studiích a jsou podvržené.

 » Zpochybňování legitimity ukrajinské vlády. Ukrajina 
nikdy neměla mít právo na sebeurčení. Aktuální 
válkou zabraná území by neměla být považována 
za anektovaná, ale spíše za navrácená.

 » Uprchlíci z Ukrajiny nemají právo tu být a měli 
by být deportováni. Kritika pomoci uprchlíkům; 
pomáháme jim moc, pomoc si nezaslouží, pomoci 
zneužívají, nejsou za ni dostatečně vděční.

Mezi nejčastěji podporované subjekty patřili:

 
Mezi nejčastěji napadané subjekty patřili:
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Sociální sítě

V monitorovaných skupinách i nadále dominuje téma 
současného válečného konfliktu. Stále posiluje rozdě-
lování na my a oni, a to především ve vztahu k ukrajin-
ským uprchlíkům, kteří přicházejí do České republiky. 
Dezinformátoři zdůrazňují, že Ukrajinci jsou tu jen na 
návštěvě, a nemají tedy právo vyvěšovat u nás svoje 
vlajky. Svoje pseudovlastenectví doplňují komentáři 
o  nevděku uprchlíků za nabízenou pomoc českých 
občanů a hrozbami, že se čeští nájemníci budou mu-
set vystěhovat ze svých bytů a  české děti nebudou 
mít co jíst.

V této válce proti sobě stojí dobro a zlo. V interpretaci 
fanoušků Kremlu je toto dobro ztělesněno Putinem 
a Ruskou federací, ztělesněním zla jsou pak Ukrajinci 

v čele s prezidentem Zelenskym, USA a také součas-
ná česká vláda. Nadále pokračuje dehumanizace pro-
tivníka. Ukrajinci jsou popisováni jako nacisté, kteří 
ostřelují vlastní civilní budovy, mučí válečné zajatce, 
znásilňují dívky a prodávají orgány ruských žen a dětí. 
Pod vedením Američanů vyvíjeli v  tajných labora-
tořích biologické zbraně. Ostatně byli to podle nich 
právě Američané, kteří válku záměrně vyprovokovali. 
Česká vláda válku podporuje a české zbraně na Ukra-
jině pomáhají páchání válečných zločinů.

Dezinformátorům se zatím nepodařilo prosadit ani 
narativ, který se objevil v prvním týdnu ruské invaze. 
Ten tvrdil, že pandemie koronaviru byla celou dobu 
přípravou na tuto velmi dobře naplánovanou válku.

Témata

 » Vláda zatahuje ČR do války. Zbraně posílané na 
Ukrajinu provokují Rusko, vedou k použití jaderných 
zbraní a zahájení třetí světové války.

 » Ukrajinští nacisté vyvražďují vlastní obyvatelstvo, 
budou páchat další zločiny.

 » Ukrajinci přicházející do ČR zneužívají sociální 
systém. Pro potřebné Čechy nic nezbude. 
Přicházejí především majetní Ukrajinci.

 » Nechceme v ČR základu USA. Odmítáme 
americkou okupaci a cizí vojska na našem území.
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 » Třetí světová válka je na spadnutí, a to kvůli 
provokacím USA. Vojáci NATO bojují na Ukrajině. 
USA má na válce zájem.

Diskuze

Strategií proruských trollů je dostat se k  co nejširší-
mu publiku. Činí tak v  diskuzích pod veřejnoprávní-
mi médií. Tyto diskuse sledujeme a  šířené narativy 
reportujeme.

FB stránka média: iRozhlas, CT24, Aktuálně, Novinky

Vybraná témata, u kterých trollové nejvíc 
diskutovali:

 » Válka na Ukrajině
 » Pomoc migrantům v Česku
 » Blokace dezinfowebů sdružením NIC.CZ v Česku
 » Protiruské ekonomické sankce
 » Energetika, plyn, ropa

Vybrané narativy, které u těchto témat Trollové 
vytvářeli:

 » Vláda dává peníze/různé výhody Ukrajincům na 
úkor Čechů.

 » Česká vláda pracuje proti čechům.
 » Pro běžence všechno, pro Čechy nic.
 » Všichni si na fb profily dávají ukrajinské vlaječky, 
všichni hlasitě tleskají, všichni koukají k Ukrajině 
a při tom nevidí, co se nám děje tady v České 
republice.

 » Česká/Evropská média lžou. Média nám neříkají 
pravdu. Média s námi manipulují. Média nám 
zamlčují pravdu.

 » Hesla o svobodě si mohou dovolit jen zbohatlíci. 
Běžní češi na to doplatí.

 » Na Ukrajině bojují banderovci. Ukrajinci jsou fašisti.
 » Válka zastihla Ukrajinu na vrcholu covidové 
vlny. Ukrajinci nám sem vozí covid. Karantény se 
najednou neřeší.

 » Není jasné, kolik ruských vojáků vlastně padlo. 
Média číslo schválně nadsazují.

 » Orbán je charakter, neleze do zadku EU.
 » Po dobu osmi let na východě Ukrajiny přišlo o život 
přes 15 tisíc lidí a statisíce lidí přišlo o své domovy.

 » Rusové nikoho nemučí fyzicky ani psychicky. 
Obvinění od zadržovaného novináře jsou směšná.

 » Ukrajina je rozkradená, EU by ji neměla přijmout. 
Funguje v ní neuvěřitelné množství mafiánských 
skupin.

 » Je to fašistický stát plný korupce a lidé z ní utíkali 
ještě před válkou. Vyvražďuje ruské občany.

 » Nikdo Ukrajince v EU nechce. 
 » Není jasné, kolik ruských vojáků vlastně padlo. 
Média číslo schválně nadsazují.

 » Orbán je charakter, neleze do zadku EU.
 » Po dobu osmi let na východě Ukrajiny přišlo o život 
přes 15 tisíc lidí a statisíce lidí přišlo o své domovy.

 » Rusové nikoho nemučí fyzicky ani psychicky. 
Obvinění od zadržovaného novináře jsou směšná.

Na koho útočili:

 » Ukrajinci, Fiala, USA
 » Zelensky
 » Ukrajina
 » Ukrajinská armáda; ukrajinští vojáci
 » Uprchlíci z Ukrajiny
 »„vítači uprchlíků“
 » Česká vláda
 » Jurečka
 » České banky
 » Piráti (politická strana)
 » Primátor Hřib
 » EU
 » NATO
 » Brusel
 » Aktualne.cz
 » Česká média obecně
 » Zahraniční novináři a váleční zpravodajové 
působící v místě bojů na Ukrajině

 » Saša Mitrofanov
 » Demokracie v Česku a Evropě
 » Zaorálek
 » Kličko
 » Navalnyj

Kdo byl podporován:

 » Rusko
 » Putin
 » Ruská armáda; ruští vojáci
 » Sberbank
 » Rubl
 » Porosenko
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Příklady
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YouTube

U Youtube je dlouhodobě patrný jeho přínos v šíření 
dezinformací. Proto je tomuto médiu věnován přes-
nější monitoring – zaznamenáváme narativy a aktéry, 
kteří se zde pohybují a šíří tak dezinformační obsah. 
Jako první příklad reportujeme kanál Zákony bohat-
ství, který má vysokou sledovanost. Objevuje se tady 
relativizace univerzální pravdy, vybízení k hledání „al-
ternativní pravdy“. Na kanále jsou i rozhovory s Tomá-
šem Sedláčkem a Petrem Pithartem, které mají za cíl 
zvýšit kredit kanálu a rozmělnit dezinformační diskurs.

Zákony bohatství – video s Andorem Šándorem mělo 
126 tisíc shlédnutí. 

video Roman Šmucler: Válka je dost možná byznys, 
covidismus byl počátek? Zveřejněno 7. 4. 2022. 
Moderátor Tomáš Lukavec. 
https://www.youtube.com/watch?v=Cm_a0KN85Zc

Narativy:

„Kdo chce informace je dezinformátor, blbý je když pře-
mýšlíme, někdo vytvořil pravdu a my ji máme přijímat 
nebo odmitat a pak jsme zavrženi jako pan Nohavica, 
kterému zakázali koncert.“ Převrácení paradigmatu 
o tom, co je dezinformace. Přemýšlet se „nehodí“, je 
tady někdo, kdo určuje co je pravda a ten, který se vze-
pře je ostrakizován jako Nohavica. (8:00)

„Většina lidí, co mluvila v  covidu, jsou lidi nevzdělaní.“ 
Neřídili jsme se většinovým názorem odborníků, ale 
poslouchali jsme lidi, kteří problematice covidu po-
řádně nerozumí. (9:03)

„Ukrajina je covid na steroidech. Lidi co vyděsili covi-
dem, jsou Ukrajinou vyděšení 3x tolik. Lidi, co byli zapo-
jeni do stran, které teď vládnou nyní sjíždějí ruské weby. 
Akce vyvolává reakci. Jde o píár mašinérii.“ Informace 
o válce v mainstreamových médiích mají jen vyděsit. 
Až tak jim nevěřme. Podobně jako za covidu jsme do 
něčeho tlačeni. (15:38)

„Profesor Beran, jeden z našich nejvýznamnějších vědců, 
který má nějaké názory, byl označen za dezinformátora, 
což je termín komunistické STB. Stát napíše na listinu 

vyvrhelů i prezidenta Václava Klause, který je profesor 
a nejde ho označit za hloupého člověka.“ Stát používá 
metody komunistické STB a  vytváří seznamy “nepo-
hodlných” lidí, tedy těch, kteří jdou proti tzv. mainstre-
amu. Označuje je jako dezinformátory, v důsledku če-
hož jsou ostrakizováni. (46:40)

Roman Šmucler zde převrací obsah toho, co je či není 
dezinformace. Média nás teď děsí válkou na Ukrajině, 
stejně jako předtím covidem. Stát se neštítí používat 
metod komunistické STB proti nepohodlným lidem!

video Andor Šándor: Putin si musí zachovat 
tvář, z tohohle jde hrůza. Zveřejněné 16. 3. 2022. 
Moderátor Tomáš Lukavec. 
https://www.youtube.com/watch?v=NeQ2D7pdCeM

Narativy:

„Média nejsou pojítkem demokracie. Krize je vět-
ší či menší, podle toho, jak ji uchopí média.“ Žijeme 
v „mediokracii“ a ne v demokracii. (6:27)

„Média silně ovlivňují, ale nemohou říkat, co máme 
dělat. ČT mi nemůže říkat, co si myslí. V koronavirové 
krizi veřejnoprávní média vyloženě selhala, protože šo-
líchala jen to, co říká mainstream. Chyběla druhá strana, 
absolutní selhání médií. Spousta vystrašených lidí a do 
toho přišel Putin. Máme strach, protože nemáme svůj 
život pod kontrolou.“ Veřejnoprávní média se nám sna-
ží určovat, co máme dělat, přitom tím, že nepřipustila 
za covidu diskusi, jsou sama nevěrohodná. Snaží se 
nás ovládat strachem, co si vyzkoušeli za covidu nyní 
pokračuje i s válkou na Ukrajině. (9:11)

https://www.youtube.com/watch?v=Cm_a0KN85Zc
https://www.youtube.com/watch?v=NeQ2D7pdCeM
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„Tlak západu vytrhnout Ukrajinu z  orbitu Ruska je tím, 
co stálo za tím problémem. USA nemohou nic prodělat, 
následky ponese Evropa. Tento tlak by neustál žádný 
ruský prezident.“ Za válkou na Ukrajině je USA, Putin 
k ní byl dotlačen, zároveň to oslabí Evropu. (11:20)

„Aliance má obranný charakter a nakonec skončí na hra-
nicích Ruska. Srbsko, Afghánistán, Irák, bez rozhodnutí 
RB OSN. Pomáhali jsme demontovat mezinárodní řád. 
Libye, Sýrie“ Rusko je v obklíčení NATO, které se chová 
násilně a nerespektuje mezinárodní řád. (13:54)

„Některé ruské požadavky jsou legitimní. Pravý sektor, 
prapory Azov jsou realita. Snahu USA oslabit Rusko 
přes Ukrajinu odneseme my.“ Denacifikace Ukrajiny je 
řádným „casus belli“ pro Rusko. Za válkou je snaha 
USA oslabit Rusko. (15:12)

„O  tom, co jíme, se rozhoduje jinde. Prodali jsme plyn, 
prodali jsme vodu. Tlak do ruského nerostného bohat-
ství byl velký, Putin vystavil stopku. Putinův citát o roz-
padu SSSR jako o geopolitické katastrofě musíme číst 
tak, že 25 mil. Rusů se ocitlo mimo hranice Ruska, 50 % 
ekonomiky také. Rusko není bývalé SSSR, chce mít 
kolem sebe cordon sanitaire.“ O nás rozhodují nadná-
rodní firmy. Západ chtěl získat ruské nerostné bohat-
ství. Rusko má nárok na svou sféru vlivu, protože po 
rozpadu SSSR se může cítit oslabené díky tomu, o co 
všechno přišlo. (18:57)

„Mělo se brát v  potaz to, co Rusko považuje za bez-
pečnostní zájmy. Nebyl žádný důvod posouvat hranice 
NATO, Rumunsko, Bulharsko. USA má po celém světě 
800 vojenských základen. Rusko jen 2.“ Rozšiřování 
NATO ohrožuje Rusko. USA je vojenským hegemo-
nem a Rusové se jen brání. (22:59)

„V  rámci novodobé cenzury jsme si vypnuli všechny 
ruské kanály. Média kopírují ukrajinský narativ místo, 
abychom tam měli své pozorovatele.“ Jsme ve vleku 
ukrajinské propagandy. (23:27)

„Strategické hodnocení ruské armády nám předkláda-
jí kluci s praporčickou hodností. Kde vzali tu erudici?“ 
Nevěřte „odborníkům“ v médiích, věřte mě, protože já 
jsem generál! (26:12)

„Rozumím obavě, že čím více budeme dávat zbraní, tím 
víc bychom konflikt protahovali. Vadí mi ruský anti-
sentiment. Nejvíc mě zaráží, jak rychle jsme Němcům 
odpustili, ale nebyli jsme se schopni vyrovnat s  tím, 
co proběhlo v  68. roce.“ Vyzbrojováním Ukrajiny jen 

protahujeme válku, už mohli dávno žádat o  mír. Od-
pustili jsme našim skutečným nepřátelům Němcům 
a při tom nemůžeme přejít takovou maličkost jako byl 
68. (30:50)

„Útočením na Rusy, kteří jsou tady, se stavíme na úroveň 
fašistů, kteří mají problém s  ruštinou na jihovýchodní 
Ukrajině.“ Kdo je proti Rusům je fašista, stejně jako 
Ukrajinci. (34:15)

„Nenaplňovaly se dohody Minsk 2, Kyjev to nedokázal 
protlačit parlamentem, zrušení ruštiny byla chyba. V zá-
sadě žil Donbas ruským životem, de facto byl Rusko, 
i když de iure Ukrajina.“ Ukrajina nedodržovala dohody 
a Rusko si teď v podstatě jen bere, co je stejně jeho. 
(41:43)

„Putin zřejmě dospěl k závěru, že nemá, co ztratit. Po-
kud Američané říkají, že už v říjnu věděli, že Rusko za-
útočí, co proti tomu udělali? Mohli reagovat na některé 
požadavky Ruska.“ Putin byl do války „dotlačen“ USA, 
které nechtělo udělat žádné ústupky. (44:23)

„Pro Putina je zásadní neutralita, ne členství v  NATO 
a  EU (EU má dimenzi vlastní obranné politiky). Zelen-
skyj může říci vezměte si Krym a ty dvě republiky, zbaví 
se tak problému a země bude víc etnicky čistá.“ I člen-
ství Ukrajiny v EU je proti neutralitě, na kterou má Rus-
ko oprávněný nárok. Neutralitou a vzdáním se části 
území může být celý problém vyřešen. (1:03)

„2004 začal odklon Ukrajiny od neutrality k  prozápad-
nímu směřování, který vyvrcholil Majdanem, což byl 
státní převrat, změnou Ústavy a  zakotvením členství 
v NATO. A přišla ruská protireakce.“ Ukrajina si nemá 
sama o sobě, co rozhodovat. Patří do ruské sféry vlivu 
a Majdanem to bylo narušeno, na což Rusové logicky 
zareagovali. (1:30)

„Je reálná obava, kam ustupujeme. Bílý člověk je v ohro-
žení. Chtějí zakázat píseň Beatles Penny Lane. Do-
čkáme se, že George Washingtona bude hrát Denzel 
Washington, když Annu Boleynovou hrála černoška?“ 
Chraňme si svůj tradiční, normální svět, za který ostat-
ně bojuje i Putin. (1:34)

Rusko je v obklíčení NATO a bylo do války dotlačeno 
Západem. Bude na tom hlavně tratit Evropa, USA na 
tom vydělá. Na Ukrajině je opravdu fašismus. Řeše-
ním je neutralita a vzdání se Krymu a Donbasu. Posí-
láním zbraní jen válku prodlužujeme. Ukrajina si ne-
může sama o sobě rozhodovat, patří do ruské sféry 
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vlivu. Rusko není bývalý SSSR a  má důvod mít bez-
pečnostní obavy, protože rozšiřování NATO byl a  je 
problém. Nevěřte „odborníkům“ v TV, věřte generálu 
Šándorovi. Chraňme si náš tradiční a normální svět.

video David Formánek: Politici formují masy 
k poslušnosti, je třeba otevřít mysl. Zveřejněno před 
2 týdny. Moderátor Tomáš Lukavec. 
https://www.youtube.com/
watch?v=UmO80a-PxNY & t=3420 s

Narativy:

„Dezinformace je pouze jiná informace, vhodná nálepka 
na očernění těch, kteří jsou na jiné linii, než po které 
by oficiální establishment rád jel. V Česku jsou různé 
agentury, které sledují informace na internetu, Seman-
tic visions, Evropské hodnoty. Nikdo je nevolil a označu-
jí mě za dezinformátora.“ Neexistuje pravda či lež. Vše 
je jenom nálepkování nepohodlných nikým nevolený-
mi agenturami. (7:00)

„Smazání webů označených za proruské. Facebook 
cenzuruje od začátku covidu. Jsou hackerské útoky na 
můj web (Otevři svou mysl). Vzniká zde precedens, že 
se bude cenzurovat cokoli, co je mimo mainstream.“ 
Ovládá nás cenzura, za chvíli zakážou i „obyčejné by-
linkářky“. (16:00)

„Jak se bránit? Mít zálohu na jiných doménách, T-Mobile 
začal blokovat DNS Aeronetu, stačí mít VPN.“ Cenzuru 
lze obejít, pozor na operátory, jako je T-Mobile! (22:33)

„Hodně byl kritizovaný dr. Bhakdi, bývalý viceprezident 
Pfizeru Michael Yeadon, dr. J. Hodgkinson, dr. Simone 
Gold.“ Sledujte tyto odborníky. (24:11)

„Co je nebezpečná informace? Můžeš nechat lidi, aby 
si to sami ověřili.“ Cenzura je proti svobodě člověka, 
který si ostatně vše může ověřit sám. (26:15)

„Očkování má vážná rizika. Proti tomu je princip před-
běžné opatrnosti, který nebyl vůbec použit. Signály 
ohrožení byly už před rokem a zvláště teď. Pokračuje 
se v očkování dál.“ Vakcína není bezpečná a důkazy 
o tom narůstají. Přesto na ně stát nedbá. (30:46)

„Vše, co se děje kolem očkování je součást formování 
mas. Začneš lidi strašit, ale nesmíš to přehnat, proto je 
třeba jednou za čas uvolnění (rozvolnění roušek). A pak 
zase začneš strašit, lidi si na to pak navyknou, jsou 
pod vlivem hypnózy (jak o tom mluví Mattias Desmet) 

a dělají jenom to, co jim řeknou v televizi a naši záko-
nodárci. Nám to smysl nedává, ale lidem v  kolektivní 
hypnóze ano. Nepomůžou fakta a argumenty, ale tím, 
že my šíříme jiný pohled na věc, zmírňujeme šíření této 
kolektivní hypnózy mas.“ Vše okolo vakcinace slouží 
k ovládání mas, lidé jsou uváděni do kolektivní hypnó-
zy, naštěstí my jsme ti, co to vidí a mohou tyto dopady 
na lidi zmírnit. (35:00)

„Ohledně situace na Ukrajině hluboká nedůvěra k tomu, 
co říká mainstream. I vzhledem k tomu, jak nás média 
informovala o covidu a  teď ta samá mluví o Ukrajině. 
Kolik serverů zveřejnilo fotky, které byly několik let staré, 
videa ze Sýrie. Třeba to tam není tak strašné. Proč nám 
předkládají tak strašné obrázky, to jsme viděli během 
covidu (plastové figuriny, placené herce, kteří hráli pro-
blémy s dýcháním). Proč mají potřebu ukazovat zábě-
ry, které nejsou ani z Ukrajiny?“ Záběry válečných hrůz 
z  Ukrajiny jsou zfalšované, chtějí nás jimi vystrašit, 
aby nás lépe ovládali. (46:00)

„Kdyby přišli novináři, měli jsme notičky od našich maji-
telů, já mám hypotéku… Byl by to první krůček k navrá-
cení důvěry.“ Novináři jsou v cizím žoldu, nevěřte jim. 
(52:19)

„Druhý den velké poroty Reinera Fuellmiche, kde se mlu-
ví o geopolitickém pozadí covidu a nejen covidu. Proč 
se děje, co se děje. Jaké síly stojí v pozadí. Doporučuji 
toto video jako zásadní.“ Svět je ovládán lidmi v pozadí, 
naštěstí je zde tento dokument, který vám vše ukáže. 
(55:32)

Dezinformace je jen jiná informace, slouží k nálepko-
vání nepohodlných. Hrozí nám cenzura. Naštěstí ji lze 
obejít. Nevěřte novinářům mainstreamu, protože pra-
cují v cizím žoldu. Vakcinace není bezpečná a slouží 
k  ovládání mas. Lidé jsou přerušovaným strašením 
uváděni do kolektivní hypnózy, aby bez odporu po-
slouchali to, co jim řeknou v TV a nařídí zákonodár-
ci. Naštěstí jsou zde alternativci, kteří to vidí a svými 
informacemi, to mohou zmírnit. Záběry z válečných 
hrůz na Ukrajině jsou falešné, mají nás vystrašit, aby 
nás lépe ovládali.

https://www.youtube.com/watch?v=UmO80a-PxNY & t=3420 s
https://www.youtube.com/watch?v=UmO80a-PxNY & t=3420 s

