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Pravidelný přehled české dezinformační scény 
září 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 .....................2
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Shrnutí nejdůležitějších sdělení: září 2022

V  září se dezinformace přesunuly na domácí půdu, 
kde se podařilo mobilizovat masy a  svolat demon-
strace. Situace kulminovala až do komunálních vo-
leb. Strach z vysokých cen energií se prolínal všemi 
oblastmi a to od války na Ukrajině, přes útoky na EU 
a Německo až po kritiku vlády Petra Fialy. Již v září 
se také začaly zvyšovat počty útoků na kandidáty 
prezidentských voleb. S  blížícími se prezidentskými 

volbami jsme udělali analýzu útoků na prezidentské 
kandidáty. Analyzovali jsme řetězové e-maily a na gra-
fu je vidět rychlý nárůst útoků na Petra Pavla, který 
koreluje s  publikovaným nárůstem jeho šancí úřad 
získat. Petr Pavel se tak stal bezkonkurenčně nejčas-
tějším cílem útoků (viz graf „Nárůst dezinformací pro-
ti prezidentským kandidátům“).

Témata září 2022 podrobněji

Sankce a energetika

Mezi nejvýraznější dezinformační témata poslední 
doby patří energetická krize, které do sebe včleňuje 
několik dezinformačních okruhů: Green Deal a obno-
vitelné zdroje, zdražování, EU a  politika, zastropová-
ní cen. S ohledem na to, že jde o těžko pochopitelné 
kompexní téma, stejně jako pandemie covid-19, lze 
očekávat, že se i nadále bude rozvíjet a nabalovat na 
sebe emocionální sentimenty.

Domácí politika

Po komunálních a senátních volbách v druhé polovi-
ně září se lehce otočil trend a pozornost se upjala na 
prezidentské kandidáty, ze kterých největší dezinfor-
mační nálož míří na Petra Pavla. I nadále se vyostřuje 
rétorika proti vládní koalici. Volby také částečně zastí-
nily válku na Ukrajině a vyostřovaly se útoky na vlád-
ní představitele v souvislosti s cenama energií. Silná 
podpora v  rámci dezinformačního prostředí plynula 
pro podpůrce demonstrací.

Graf: Nárůst dezinformací proti prezidentským kandidátům v roční perspektivě u zachycených řetězových e-mailů.
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Evropská unie

U tématu EU se začaly projevovat protiněmecké sen-
timenty. Poklonkování Berlínu je pak přičítáno Petru 
Fialovi a jeho vládě v souvislosti s energetickou krizí. 
Německo je také díky zelené politice označováno za 
hlavního viníka energetické krize. EU je dále označo-
vána za slabou instituci v souvislostí s řešením ener-
getiky, která nadcházející zimu bez ruského plynu 
nezvládne.

USA a NATO

Útoky na USA a NATO jsou i nadále vedeny v souvis-
losti s válkou na Ukrajině a  to v kontrastu se silnou 
podporou Rusku. I  nadále jsou označovány za hlav-
ního strůjce konfliktu, který prosazuje své mocenské 
zájmy. Brigády NATO a USA jsou také označovány za 
ty, které proti Rusku na Ukrajině válčí a páchají váleč-
né zločiny.

Trendy v šíření

Pořád častěji se začíná v dezinformačním prostředí 
objevovat argumentační faul – takzvaný whatabouti-
smus (slovo vzniklé z fráze „But what about“ nebo jen 

„What about“ - „Ale co tohle/tito/tento/toto…“ Tato tak-
tika má za cíl odvacet pozornost od závažných témat 
a agrese Ruska na Ukrajině. Nejčastějšími příklady je 
odvrácení pozornosti na Invazi USA do Iráku, nebo 
bombardování Sarajeva.
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WEBY

Na dezinformačních webech setkáváme s vysoce he-
terogenním obsahem, nekoherentními narativy a  ně-
kdy až protichůdnou argumentací. V prvé řadě se jed-
ná o  prokremelský narativ postavený na dichotomii 

„hodného“ Ruska a zavrženíhodného Západu. S ním se 
někdy mísí argumentační linie hájící pozice Pekingu 
a jeho ekonomické zájmy.

Řada textů odkazuje na konspirační teorie o údajném 
celosvětovém spiknutí, v jehož pozadí stojí domnělá 
skupina mocenských elit (globalistů) realizujících plán 
na globální spiknutí (tzv. Great reset), ovládnutí svě-
tové ekonomiky a zotročení obyvatelstva (Total con-
trol). Méně často se také můžeme setkat s teoriemi 
o údajné plánované výměně evropského obyvatelstva 
za neevropské (tzv.  Great replacement). V  popředí 

příprav těchto spiknutí domněle stojí představitelé 
nadnárodních koncernů a  různé, zejména americké 
elity (ruku v  ruce americkým Deep state), představa 
globalistického spiknutí rovněž často pracuje s  anti-
semitským obrazem nepřítele. Součástí plánu globa-
listického spiknutí má být pandemie covid-19 (včetně 
očkování) nebo opičích neštovic, válka na Ukrajině, 
energetická a potravinová krize nebo například Green 
Deal. Evropské instituce a západní politici včetně těch 
českých pak mají představovat pouhé loutky jednají-
cí podle pokynů těchto domnělých šedých eminen-
cí. Zároveň se v poslední době setkáváme i se zcela 
protichůdnými teoriemi o konci dosavadního řádu ve 
kterém má hlavní slovo USA (Pax Americana) a  ná-
stupu nového světového uspořádání v čele s novými 
mocenskými centry (Rusko, Čína).

Ruská agrese na Ukrajině:

Válka a Ukrajině je v rámci české dezinformační scény 
nejčastěji rámována jako zástupná (proxi) válka Zá-
padu s Ruskem, jehož bojištěm je Ukrajina. Prezident 
Ukrajiny Volodymir Zelenskyj je často vykreslován 
nikoliv jako prezident zvolený občany suverénního 
státu, nýbrž jako figura dosazená a  financovaná Zá-
padem/USA. To samé platí i o zbytku ukrajinské gar-
nitury. V září jsme registrovali úsilí řady autorů popřít 
úspěchy ukrajinské ofenzivy. Ústup ruských vojsk byl 
opakovaně prezentován jako součást ruské taktiky, 
nikoliv důsledek postupu ukrajinské armády. Opako-
vaně se také objevují výhrůžky použití jaderných zbra-
ní ze strany Ruska. Jejich případné využití je navíc 
hájeno jako logický a legitimní krok. Určitý evergreen 
už představují zprávy o  údajných útocích ukrajinské 
armády na civilní cíle. Na konci měsíce se pozornost 
proruských sil zaměřila zejména k podpoře Ruskem 
zinscenovaných pseudoreferend ve východní části 
Ukrajiny a zdůvodňování ruské mobilizace jako logic-
ké reakce na eskalaci ze strany Západu.

V  souvislosti s  válkou na Ukrajině se opakovaně 
objevoval motiv domněle „rusofobního Západu“. 
Jako „rusofobní“ jsou označováni evropští politici, 
jako projev „rusofobie“ byl mimo jiné prezentován 
i  kompromis zemí EU ohledně pozastavení dohody 

o  vízové facilitaci. Objevily se i  konspirační teorie 
ohledně údajného plánu globalistů na zotročení a de-
populaci Ruska.

Komentář: česká dezinformační scéna přebírá ruské 
propagandistické narativy, jejichž cílem je diskreditace 
Ukrajiny a ovlivňování veřejného mínění směrem k osla-
bení podpory Ukrajině a naopak směrem k uznání ile-
gální anexe ukrajinského území a uznání dalších nelegi-
timních požadavků Ruské federace.

Protiruské sankce a energetika:

V září nadále rezonoval narativ, že protiruské sankce 
primárně poškozují ekonomiky států EU, zatímco Rus-
ko se úspěšně orientuje na jiné trhy a zůstává sank-
cemi téměř nedotčeno. Opakovaně bylo připomínáno, 
že se Evropa bez ruského plynu a ropy neobejde, za-
tímco Rusko dokáže bez problému své suroviny pro-
dat jinde (Čína, Turecko…). Napříč sledovanými weby 
rezonoval požadavek na sjednání dlouhodobého kon-
traktu na plyn s ruským Gazpromem. Právě kontrakt 
na ruský plyn je prezentován jako jediné a  snadné 
řešení současné krize. Podobné návrhy zaznívají i od 
oslovovaných „energetických expertů“, kteří vystupo-
vali na protivládní demonstraci 3. září, jako např. Iva-
na Noveského (kandidát za hnutí PRO do Senátu 
obvod Mělník) nebo Vladimíra Štěpána (poradenská 
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společnost ENAS). Druhý ze zmiňovaných letos opa-
kovaně vystupoval i v mainstreamových médiích.

Současná energetická krize je zpravidla rámována 
nikoliv jako důsledek Putinovy energetické války, ale 
jako důsledek Green Dealu a  evropských (zejm. ně-
meckých) zelených politik. V jiných případech jsou za 
hlavní příčinu označovány Západem uvalené protirus-
ké sankce (byť plyn není součástí žádného sankční-
ho balíku) a  západní podpora Ukrajiny. Vláda Petra 
Fialy byla v  průběhu září opakovaně obviňována za 
nicnedělání ohledně vysokých cen energií, ohlášené 
zastropování cen elektřiny a plynu však bylo násled-
ně odmítáno jako drahé nebo naopak nedostatečné 
řešení. Snahy o omezení spotřeby a šetření, které za-
znívají z úst představitelů EU, byly interpretovány jako 
pokusy o „přídělový systém“ nebo návrat k „totalitě“. 
Opakovaně rezonovaly černé scénáře hrozící blac-
kouty nebo zmrznutím v důsledku nedostatku plynu 
k topení.

Komentář: v oblasti energetiky sledujeme aktivity s cí-
lem zbavit Kreml odpovědnosti za současnou energe-
tickou krizi a  uvalit ji zejména na politické špičky EU. 
Strategickým zájmům Ruské federace může vyhovovat 
i očerňování zelených politik podporujících obnovitelné 
zdroje. Ty totiž představují jednu z cest, jak čelit energe-
tické závislosti na Ruské federaci.

Protiněmecké nálady:

Jedním z trendů zaznamenaných v září byl (opětovný) 
nárůst protiněmeckého sentimentu, přičemž z  údaj-
ného „poklonkování“ Berlínu byla obviňována zejmé-
na vláda Petra Fialy. Německo je jednak obviňováno 
z velmocenských ambicí, které domněle realizuje skr-
ze svoji vůdčí roli v rámci EU. Další a mnohem více za-
stoupený narativ se týká energetiky. Německo a jeho 
Energiewende je označováno za hlavního viníka sou-
časné energetické krize.

Komentář: vývoj těchto narativů budeme nadále 
sledovat.

Domácí politika:

V září docházelo ve velké míře k útokům na českou 
vládu. Na sledovaných webech jsme zaznamenali 
vysokou podporu protivládní demonstrace konané 
3. září, a  to jak formou šíření pozvánek na tuto akci, 
tak zpětným citováním a vyzdvihováním jednotlivých 

organizátorů a řečníků. Celkově byla demonstrace vy-
chvalována jako velmi úspěšná.

Vláda ČR byla i  nadále vykreslována jako nezodpo-
vědná a  nedbající zájmů vlastních občanů. Na sle-
dovaných webech se shodně objevovaly výzvy k  její 
demisi. Fialův kabinet je obviňován z přílišné servility 
vůči Bruselu a Berlínu a přehnaného zájmu o Ukrajinu 
na úkor domácích problémů. Petr Fiala je někdy také 
označován za „ukrajinského“ a nikoliv českého premi-
éra. Zejména v souvislosti se situací na trhu s energie-
mi se objevovaly přímé i nepřímé výzvy k násilí. Dezin-
formační scéna se rovněž zabývala kauzou odchodu 
Hynka Blažka, který opustil SPD. Za europoslance se 
například postavila redakce serveru Aeronet.

Komentář: Aktivity proruských sil se neomezují pouze 
na virtuální prostor. Demonstrace svolaná k 3. září pou-
kázala na schopnost těchto sil využít negativních nálad 
a obav ze zdražování v široké společnosti a mobilizovat 
ke svým cílům.
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Řetězové e-maily

Za září  2022 jsme zachytili a  zpracovali celkem 
284 řetězových e-mailů.

V  řetězových e-mailech zachytáváme odraz dění 
v  reálném světě, tedy zejména zachytáváme zprávy 
kritizující vládu, případně se vyjadřující k  české poli-
tice. Zajímavý nárůst, zejména kvůli nízké srovnávací 

základně, mají řetězové e-maily týkající se demonstra-
cí (to má jistě také spojitost s děním ve veřejném pro-
storu). Stále zachytáváme více zpráv řešících Rusko 
a  Ukrajinu, byť v  reportovaném měsíci je znát mírný 
pokles těchto témat. Mezi podporovanými subjekty 
nyní velmi posílil, kromě Ruska, také samotný Vladi-
mir Putin.

Zachycené e-maily se často věnují tématům:

 » ID19636: Dezinformační video v němž 
PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D předčítá text petice, 
jejíž je spoluautorkou, s názvem „Zabraňme 
ukrajinizaci českého školství! Jsme národem 
Komenského, nikoli Zelenského!!!“. Text této 
petice tvrdí, že ministr školství České republiky 
plánuje zavést program „Sladění českého 
školství s Ukrajinou“ a „ponížit“ tak úroveň 
českého školství na úroveň ukrajinského školství, 
zavést ve školství „ideologickou politizaci“, 
fašizovat školství, snížit kvalitu českého školství 
a připravit generaci absolventů pro domnělá 
nová „bojiště“ Evropské unie. Ve skutečnosti 
české a ukrajinské ministerstvo školství chystají 
dohodu o spolupráci ve vzdělávání, jenž má mimo 
jiné usnadnit integraci ukrajinských studentů do 
českého vzdělávacího sytému. Přičemž je nutno 
podotknout, že mezinárodní spolupráce v oblasti 
vzdělávání je v současnosti běžnou praxí. Nejedná 
se tedy o „ukrajinizaci školství“ jak tvrdí autoři 
dezinformačního videa.

 » ID19518: V příloze zkrácená verze článku 
z Aeronetu. Ten reaguje na to, že nejvíce uprchlíků 
z Ukrajiny utíká právě do země údajného agresora. 
Ukrajina je uměle vytvořený státní útvar vděčící 
za svojí existenci SSSR. Většina obyvatel se hlásí 
k ruskému původu a proto prchají raději do Ruska 
než na Západ, kde na každého, kdo mluví rusky, 
pomalu pořádají hony a štvanice. Podle ruských 
médií česká vláda zrychleně přijímá všechny 
uprchlíky, aby získala nové budoucí voliče, zatímco 
v ČR přibývá velmi závažná kriminalita páchaná 
ukrajinskými migranty.

Mezi nejčastěji podporované subjekty patřili:

Mezi nejčastěji napadané subjekty patřili:
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Sociální sítě – dezinformace na Facebooku

Ve sledovaných facebookových dezinformačních 
skupinách se i během září udrželo v popředí téma kri-
tiky české vlády. Vládě je nejvíce vyčítána realizace 
nesprávných a zcela neúčinných kroků k řešení ener-
getické krize a podpora Ukrajině. Ve skupinách silně 
rezonovala pozitivní reakce na protivládní demonstra-
ci, která se uskutečnila 3. září v Praze. Vyzdvihováni 
jsou organizátoři, kritizována je naopak SPD, která se 
demonstrace neúčastnila. Média jsou obviňována, že 
o  protestech lživě informují, vláda dle členů skupin 
demonstranty zesměšňuje. Jako nový lídr neparla-
mentních stran je označováno PRO. V  komentářích 
přetrvává výskyt vulgarit a výzev ke svržení vlády, ze-
sílilo volání po nových tvářích v  politice. Od června 
pozorujeme významnou proměnu narativů a nálad ve 
skupinách směrem k jejich radikalizaci.

Téma voleb bylo ve skupinách prezentováno jako re-
ferendum o vládě. Vláda je líčena jako historicky nej-
horší a vlastizrádná. Čeští politici jsou prezentováni 
jako největší hrozba pro ČR, vládní uskupení je obvi-
ňováno, že cizí válkou ničí vlastní zem.

Dlouhodobě diskutovaným tématem je energetická 
krize. Zastropování cen energií členové skupin pro-
hlašují za trik a předpovídají zhroucení trhu s energie-
mi. Za viníky celé situace jsou označováni EU, česká 
vláda a Ukrajina, která používá dodávky strategických 
surovin z Ruska jako prostředek pro vydírání Západu.

Dalším tématem, které se v  dezinformačních skupi-
nách už od léta objevuje a postupně sílí, je otevřená 
podpora Rusku. To je vykresleno jako neporazitelná 
a vítězící mocnost – jeho postup proti Ukrajině je pod-
le diskutujících oprávněný a má podporu v zahraničí. 
Prosazuje se narativ o  válce, kterou Rusko nevede 
proti Ukrajině, ale proti interbrigádám složeným z vo-
jáků a pokročilé techniky NATO a zejména USA. Bojo-
vé operace Ruské armády jsou ve skutečnosti vedeny 
proti Pentagonu, který koordinuje a  řídí bojové ope-
race interbrigadistů a vojáků navlečených do ukrajin-
ských uniforem, což ospravedlňuje vyhlášení částeč-
né mobilizace v Ruské federaci.Ukrajinská ofenzíva je 
označována za debakl a  izjumské masové hroby za 
ukrajinskou provokaci a divadlo pro média.

Za pozornost stojí zveřejnění zprávy společnosti 
Meta, která potvrdila důkazy toho, co se dlouhodobě 
objevuje v reportech elfů – tedy, že šíření proruských 
dezinformačních narativů v  českém informačním 
prostředí je minimálně v  některých případech pro-
kazatelně cílenou informační operací a  tedy vměšo-
váním cizí mocnosti do vnitropolitické situace suve-
rénního státu. [https://about.fb.com/news/2022/09/
removing-coordinated-inauthentic-behavior-from-chi-
na-and-russia/]
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Dominantní narativy

NARATIV 1

Na Václaváku se proti vládě právem vzbouřili obyčejní 
lidé! Vláda je zesměšňuje a média o tom lžou – je tře-
ba protestovat dál. SPD svou neúčastí na demonstra-
ci v boji proti vládě zradila.

 » Na Václaváku protestovalo proti vládě 
a upadajícímu režimu možná více než 150 tisíc 
naštvaných občanů. Naším heslem musí být 
ČESKÁ REPUBLIKA NA PRVNÍM MÍSTĚ!

 » O ČEM JSOU TY DNEŠNÍ „SPRÁVNÉ ZPRÁVY“? 
PÁR PRORUSKÝCH ŠVÁBŮ A NÁCKŮ DĚLALO 

„BORDEL NA VÁCLAVÁKU“…operativní složky státu, 
které prováděly monitoring, muselo mrazit. Lépe 
řečeno, muselo mrazit jejich nadřízené a politiky, 
kteří je aktuálně řídí. A to je dobře. Ať je mrazí. 
Třeba v sobě vydolují zbytky slušnosti a začnou 
se konečně podle toho chovat, nebo ať se bojí, co 
bude dál.

 » Je pro mne naprosto nepochopitelné, že se této 
akce neúčastnil samozvaný největší vlastenec 
Tomio Okamura. To by mělo voliče SPD vést 
k velkému zamyšlení…

 » SPD se udržuje na 10–15 %. Evidentně je to 
také jejich strop. Proč SPD nemá na víc? Zdá 
se, že ani nechce, neláká do svých řad silné 
osobnosti, podceňuje práci s členskou základnou… 
Z opozičních stran stojí za zmínku PRO. Jasně si 
řeklo o místo lídra neparlamentních stran… Od 
počátku šlo cestou skutečné profesionality a daří 
se jim na svou stranu lákat odborníky… jsou vidět 
a systematicky pracují.
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NARATIV 2

Volby jsou referendum o vládě. Vláda je nekompetent-
ní, neschopná a neodborná. Jsou to vlastizrádci a lo-
kajové EU a USA. Vlastizrádcům ani jeden hlas!

 » Přijďte volit. Je to referendum o vládě.  
5K „zastropovali“ energie na 4x vyšší ceně a ještě 
se tím chvástají. Vyžeňme je!

 » Fialova vláda se zapíše do historie jako vláda, která 
dokázala cizí válkou zničit vlastní zem.

 » Vlastizrádcům ani jeden hlas!

 » ČR není ohrožena ruskou armádou. Hrozbou pro 
ČR jsou čeští politici. To, co ublíží ČR, je skutečnost, 
že se Češi připojili k sankcím, které zmrzačili 
evropskou, ale také českou ekonomiku.
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NARATIV 3

Vláda nemá žádný plán a nic nedělá – máme nejdraž-
ší elektřinu v Evropě, zastropování je jen trik. Bez rus-
kého plynu Evropa zimu nezvládne, ještě bude prosit 
o ruský plyn.

 » Energie bude na příděl. Čeká nás zhroucení trhu 
s energiemi. EU nám vypne kohouty s ropou 
a plynem, když jim nedáme naši elektřinu! Brali 
elektřinu z Ruska, teď jim ji Rus zablokoval a celá 
EU je v hajzlu.

 » Jsme vývozci elektřiny, sami sobě kupujeme 
drahou elektřinu. To je postavené na hlavu. Proč 
platíme deformovanou cenu?

 » Česká republika vyrábí tolik elektřiny, že ji 
můžeme mít nejlevnější v Evropě i bez plynu. 
Díky parchantské vládě ukrajinsko-bruselského 
premiéra Fialy ji máme naopak nejdražší.

 » Ukrajina zastavila ropovod Družba, ne RF. Kvůli 
Ukrajině, která kupuje plyn z Ruska, ho není 
dostatek pro nás, a navíc je drahý a vláda to neřeší. 
Kyjev nás vydírá – když mu nebudeme financovat 
válku, odřízne nás od strategických surovin 
z Ruska.

 » Protiruská koalice se hroutí. V Haagu prosí o ruský 
plyn.
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NARATIV 4

Rusko vítězí, je neporazitelné a má podporu v zahrani-
čí. Ruská armáda na Ukrajině bojuje s interbrigádami 
a pokročilou technikou NATO, proto bylo nutné vyhlá-
sit částečnou mobilizaci. Ukrajinská ofenziva je deba-
kl. Nalezené masové hroby v Izjumu jsou divadlo pro 
západní média.

 » Rusové na Ukrajině už nebojují s ukrajinskou 
armádou, ale s interbrigádami složenými 
z vojáků a pokročilé techniky NATO a zejména 
USA. Pentagon koordinuje a řídí bojové operace 
interbrigadistů a vojáků navlečených do 
ukrajinských uniforem. Ukrajinské občanství mají 
jen první útoky ukrajinské armády, které slouží jako 
potrava pro ruská děla.

 » Bude válka a vítěz bere vše. Rusko nebude 
poraženo. Bože ochraňuj nás. My jsme se odvrátili 
od svých přátel a západní Jidáši nás zase předhodí.

 » Měsíc dopředu ohlašovaná „hrozivá“ ukrajinská 
ofenziva – dnešní analýza výsledků: Ukrajinské 

ozbrojené síly utrpěli drtivé ztráty… Takový debakl 
v tak krátké době nemá obdoby.

 » Rusko změnilo tempo, na Ukrajinu dorazili další 
vojáci. Většina z nich jsou speciální jednotky – říká 
se 60 000 jednotek… Po 6 měsících používání 
prehistorických zbraní a vyprázdnění skladů 
starého železa jsou síly v akci. Nejnovější 
generace… Vše nasvědčuje, že Rusko se chystá 
tvrdě zasáhnout! Putin je lídr, kterého potřebuje 
celý svět!

 » Vyrábí se Buča 2.0. aby se získalo víc zbraní ze 
Západu.

 » Kyjev potřebuje provokaci Izjum jako video 
obsah pro západní média. Je zřejmé, že v Izjumu, 
Kupjansku a dalších komunitách kyjevský režim 
připraví provokace na příkladu Buči.


