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Pravidelný přehled české dezinformační scény 
říjen 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.

Shrnutí nejdůležitějších sdělení .....................2

WEBY .............................................................4

Řetězové e-maily ...........................................7

Sociální sítě ...................................................9
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Shrnutí nejdůležitějších sdělení: říjen 2022

V  říjnu se válka na Ukraině dál a intenzivněji přelé-
vá do podpůrného tématu kritiky Petra Fialy – tedy 
obviňování z  přispívání k  ekonomické a energetické 
krizi a podporu Ukrajiny, která „eskaluje“ nebezpečí 
tím, že podporuje Ukrajinu. Zároveň začíná posilovat 
počet dezinformací týkajících se útoků na demokra-
tické kandidáty prezidentských voleb, v tomto ohledu 

„vede“ Petr Pavel. 

Témata říjen 2022 podrobněji

Domácí politika

Na dezinformační scéně se v  rámci české politiky 
řešil transparekt kombinující českou a ukrajinskou 
vlajku spolu s podobiznou Vladimíra Putina v pytlu na 
mrtvoly. Tímto je dle dezinformátorů česká republika 
spoluvinná za budoucí atentát na kremelského vůdce. 
Útoky na Petra Fialu zesilují následkem oslabování 
ukrajinských témat a narativ „protivládní“ se mění na 

„protisystémový“. Tématem je i energetická krize a so-
ciální problémy řady lidí v Česku, vláda je kritizována 
za zvládnutí krize a je podporován narativ „válka se 
nás netýká, obchodujme s Ruskem, krize skončí“.

Evropská unie

I v souvislosti s EU jsou vedeny útoky na vládu Petra 
Fialy (současná vláda je zásadně takto personifiko-
vána), a to v souvislosti s Předsednictvím v Radě EU. 
I v  této oblasti dezinformátoři vykreslují Petra Fialu 
jako „slabého“ a „hájícího cizí zájmy“. Předsednicví je 
pak hodnoceno jako „drahé a zbytečné“. Dlouhodobá 
kritika na EU se pak nese v duchu obviňování z ener-
getické krize v souvislostí s Green Deal. Evropská unie 
je také označovaná za „neschopnou“ v  souvislosti 
s řešením migrační krize. 

USA a NATO

Dezinformační narativy opět pokračují v  označování 
NATO za USA za pravého viníka konfliktu v Ukrajině 
a za ty subjekty, které reálně proti Rusku válčí. Kriti-
zované jsou i nadále dodávky zbraní a sankce proti 
Rusku, kde se objevuje vyhrožování globálním ekono-
mickým kolapsem. USA jsou viněny z výbuchu plyno-
vodu NordStream.

NATO a USA jsou označovány za „válečné štváče“, za 
ty, kteří blokují mír v Ukrajině a řídí ukrajinskou vládu 
tak, aby pokračovala ve válce.

Ukrajina

Proruská dezinformační scéna otevřeně, jasně a hla-
sitě podporuje Rusko v jeho válce v Ukrajině. Nadšeně 
oslavuje útoky Ruska na ukrajinské civilní cíle a infra-
strukturu. Útoky na Ukrajinu a Ukrajince jsou čím dále 
tvrdší a ve (zatím) verbální oblasti brutálnější. Ukrajin-
ské úspěchy jsou zamlčovány, případně jsou Ukrajinci 
obviňováni z terorismu a válečných zločinů.

Současně je válka v  Ukrajině líčena jako zástupná 
válka se Západem, kdy Ukrajina nehraje samostatnou 
roli a Západ bojuje s Ruskem z bezpečí a přitom pro-
lévá ukrajinskou krev. Ruské úspěchy jsou zveličová-
ny a je opakována hrozba použití jaderných zbraní ze 
strany Ruska. Rusko je líčeno jako země s mezinárod-
ní podporou.
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Trendy v šíření

Tradičně silné facebookové skupiny oslabují a snižují 
aktivitu. Naopak spousta tradičních dezinformačních 
témat se přesouvá na Telegram. Skupiny na Telegra-
mu jsou radikálnější než na Facebooku a očekáváme 
jejich další radikalizaci. Skupiny na Telegramu téměř 
zcela kopírují ruskou propagandu z  ruských sociál-
ních médií (psanou v ruštině).

Nejčastější zdroje dezinformací 
mezi českými weby za říjen 2022

Aeronet, Sputnik, Nová republika, Parlamentní listy, 
Protiproud, Zvědavec.

Uvedené weby obsahují v  podstatě všechny narati-
vy, která proruská dezinformační scéna v Česku šíří. 
Sputnik a s největší pravděpodobností Aeronet a Pro-
tiproud, jsou financovány ze zdrojů RF.
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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).

Konflikt na Ukrajině:

Válka na Ukrajině je nadále rámována jako zástupná 
(proxi) válka Západu s Ruskem. Podle podobných vý-
kladů Západ (v čele se Spojenými státy) bojuje s Rus-
kem z bezpečného povzdálí, protože bojuje na ukrajin-
ském bojišti, kde krev prolévají Ukrajinci.

Nové narativy a strategie argumentace bylo možné 
zaznamenat v  reakci na nedávné zprávy o postupu 
ukrajinské armády. Ukrajinské úspěchy jsou buď za-
mlčovány, případně jsou Ukrajinci obviňováni z terori-
smu a válečných zločinů. Vyzdvihovány jsou naopak 
úspěchy ruské armády. Jestliže po významnou část 
roku usilovala česká dezinformační scéna o popírá-
ní veškerých útoků ruské armády proti civilistům a 
civilní infrastruktuře na Ukrajině, dnes už tento trend 
neplatí. Například server Zvědavec publikoval články, 
které velebí ruské raketové útoky i snahy odříznout 
Ukrajinská města od dodávek elektřiny. Na začátku 
měsíce rovněž proruská scéna reagovala na zprávy o 
zničení Kerčského mostu. Tento akt některými autory 
přirovnáván k teroristickým útokům 11. září, shodně 
se objevovaly reakce velebící útoky ruské strany jako 
spravedlivou „odplatu“. Jiné zdroje spekulovaly nad 
tím, zda si Rusové most nevyhodili most do povětří 
sami. Opakovaně se v  říjnu na sledovaných webech 
objevovaly zprávy, že to Vladimír Putin myslí vážně 
s  možným použitím jaderné zbraně. Současně se 

objevovala obvinění vůči ukrajinské straně z  údajné 
přípravy špinavé bomby, z údajné snahy vyprovokovat 
jadernou válku byly obviňovány i západní země v čele 
se Spojenými státy. 

Komentář: česká dezinformační scéna přebírá ruské 
propagandistické narativy, jejichž cílem je diskredita-
ce Ukrajiny a ovlivňování veřejného mínění směrem 
k oslabení podpory Ukrajině a naopak vyjádření podpo-
ry zájmům Kremlu. S přibývajícími úspěchy ukrajinské 
armády a změnami na frontě se postupně objevují nové 
narativy s  cílem tyto úspěchy relativizovat, odsoudit 
nebo zastřít.

Domácí politika:

Nadále pokračují útoky na českou vládu, která je vy-
kreslována jako neschopná a nemající zájem o české 
občany. Kritizována je situace s energiemi i vysoká in-
flace. Představitelé vládní koalice jsou viněni z korup-
ce, či zastupování cizích zájmů – ať už „Bruselu“, Ně-
mecka nebo USA. Opakovaně – zejména v souvislosti 
s bojem proti dezinformacím – se objevují názory, že 
současný režim není demokratický, že dochází k ome-
zování svobody slova. Česká vláda je rovněž obviňo-
vána, že pomocí Ukrajině a spoluprací se západními 
spojenci zatahuje ČR do války. Naopak je chváleno 
jednání Orbánova Maďarska – ať už v rámci EU nebo 
ve vztahu k válce na Ukrajině.
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Velké pozdvižení upoutal baner na budově minister-
stva vnitra, který zobrazuje Vladimíra Putina jako mrt-
volu. Podle některých se ČR přihlásila k budoucí od-
povědnosti za chystaný atentát na Putina. Zejména 
na serveru Parlamentní listy rezonovaly výzvy k demi-
si ministra vnitra. Server Protiproud na konci měsíci 
oznámil vznik nové iniciativy „Zachraňme náš stát“, 
jež si klade za cíl koordinovat akce proti současné 
vládě.

Komentář: Aktivity proruských sil se neomezují pouze 
na virtuální prostor. Demonstrace svolané v  průbě-
hu podzimu poukázaly na schopnost těchto sil využít 
negativních nálad a obav ze zdražování v  široké spo-
lečnosti a mobilizovat ke svým cílům. V  samotných 
textech i živých projevech představitelů těchto hnutí 
se často setkáváme s motivy „diktátu“ nebo „totality“. 
Jedná se o rozšířenou a efektní strategii, která pracuje 
s  kolektivní pamětí, evokuje negativní asociace nebo 
dokonce přímé vzpomínky na minulý režim.

Sankce a energetická bezpečnost:

Na sledovaných webech nadále rezonuje kritika pro-
tiruských sankcí. Ty jsou společně s  Green Dealem 
(resp. celkově zelenými politikami) označovány za 
hlavní příčinu hospodářských problémů Evropy, vy-
sokých cen energií a jsou označovány za riziko pro 
budoucnost evropského průmyslu.

Na začátku měsíce se na sledovaných webech obje-
vovaly různé spekulace o tom, kdo je zodpovědný za 
poškození plynovodu Nord Stream a kdo z  nefunkč-
ního plynovodu nejvíce profituje. Za hlavní podezřelé 
jsou jednak označovány Spojené státy americké, dále 
Spolková republika Německo nebo Ukrajina. Nadá-
le se objevovaly výzvy směřované vůči české vládě 
s požadavkem podepsat smlouvu se společností Ga-
zprom na dodávky ruského plynu. Jiná cesta, než plyn 
z  Ruska podle citovaných „energetických expertů“ 
neexistuje. Na sledovaných webech opakovaně rezo-
novala varování před mrznutím a blackouty. LNG plyn 
dovezený po moři do evropských přístavů podle cito-
vaných „expertů“ buď nevystačí nebo k  nám vůbec 
nedoputuje, neboť se nelze spolehnout na solidaritu 
jiných evropských zemí. 

Komentář: v oblasti energetiky sledujeme aktivity s cí-
lem zbavit Kreml odpovědnosti za současnou ener-
getickou krizi a uvalit ji zejména na politické špičky 
evropských zemí a EU. Strategickým zájmům Ruské 
federace může vyhovovat i očerňování zelených politik 

podporujících obnovitelné zdroje. Ty totiž představují 
jednu z cest, jak čelit energetické závislosti na Ruské 
federaci.

Další zahraniční témata:

V souvislosti s vývojem situace na Ukrajině se do stře-
du pozornosti proruské scény dostává i Bělorusko. 
Sputnik například v říjnu šířil obvinění z plánovaných 
teroristických útoků na běloruskou vládu. 

Někteří autoři ze sledovaných webů se rovněž vyja-
dřovali k vraždě dvou lidí z LGBT komunity, která se 
udála na Slovensku. Čin byl převážně bagatelizován a 
reakce doprovázely útoky proti sexuálním menšinám. 
Objevily se i konspirační teorie o tom, že vrahem byl 
někdo jiný, popřípadě vraždil za jiným úmyslem.
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Řetězové e-maily

Za říjen 2022 jsme zachytili a zpracovali celkem 
324 řetězových e-mailů.

Jak ilustrují doprovodné grafy, tak za měsíc říjen do-
šlo k (námi) neočekávanému poklesu záchytu e-mailů 
týkajících se války na Ukrajině, tady tagům #Ukrajina, 
#armáda, #uprchlíci, #zbraně a #agresivní NATO. Re-
lativně k  uvedenému bylo zaznamenáno mírné zvý-
šení e-mailů týkajících se #Rusko – avšak o e-maily 
věnující se válce na Ukrajině se jedná pouze okrajově 

(respektive jsme zachytili citace A. Solženicina – 
stesk po darování ruského území Ukrajině). #Rusko je 
silněji zmiňováno společně s tématy #politika česká, 
#vláda a #sociální problémy v narativech popisujících 
ekonomickou a energetickou krizi.

Za měsíc říjen zaznamenáváme velice silnou kritiku 
osoby premiéra Petra Fialy. Kritizována je jeho osoba 
v  souvislosti s  českým předsednictvím EU, tak jeho 
role v energetické/ekonomické krizi českých občanů.

Zachycené e-maily se často věnují tématům:

 » ID19830: Jindřich Rajchl kritizuje, že vláda nechce 
odejít z lipské burzy, měla by vyvlastnit minoritní 
akcionáře ČEZu. Obhajoba vyvlastňování. Premiér 
by měl odevzdat část svého platu, navíc se údajně 
bojí amerických investičních fondů, které drží 
akcie ČEZu. Vláda musí být svržena. Celý rozhovor 
provází narativ naléhavosti řešit situaci razantně, 
ihned, jinak celá česká ekonomika zkrachuje. 
Rajchl je samozřejmě připraven v roli premiéra 
okamžitě jednat. https://ocemsemlci.cz/ocem-se-
mlci-jindrich-rajchl/ a https://www.youtube.com/
watch?v=jcbvQV-SdVI

 » ID19518: https://www.youtube.com/embed/
iPvLVFjH9bU?rel=0 Z Evropského parlamentu: 
Italští Europoslanci v čele s Matteo Adinolfi 
označili EU pod vedením Fialy za nejhorší od 
vzniku. Německý poslanec Gunnar Beck a jeho 
strana o Českém předsednictví řekli, že je naprosto 
chaotické, a může vést díky neschopnosti Českého 
premiéra až k rozpadu EU (To by zase tolik 
nevadilo). Slovenský premiér Heger Fialovi rovnou 
vzkázal, že jeho (Fialu) Slovensko poslouchat 
nebude, není prý důstojný partner. Řecko v čele s 
EU poslankyní Evou Kaili pohrozilo Fialovi blokací 
jakýchkoliv jím sjednaným opatřením z důvodů 
naprosté ignorace při řešení Řecko-Tureckých 
sporů. Francie nebude v případě nouze nikomu 
dodávat žádnou energii, Španělsko a Portugalsko 
se naprosto distancují od úsporných opatření 
nařízená z EU pod Fialovým vedením. O Maďarsku 
a jejich názorech na Fialu ani nemusím psát. 
Pobaltské státy jsou zděšeny nicneděláním České 

vlády v oblasti energetiky (jejich EU poslanci 
o Fialovi řekli, že je možná dobrý politolog, ale 
naprosto neschopný politik). Jedno se Fial i musí 
uznat. Je schopen zlikvidovat naprosto vše. ČR 
počínaje a Evropou konče. Takže svým způsobem, 
pokud on bude ten, kdo zlikviduje EU a kvůli němu 
se rozpadne(což je dost pravděpodobné) ještě mu 
na pozdrav zamáváme. Takže Fialo – Já vím, dle 
tebe je vše v pořádku, nic se neděje, že? České 
firmy krachují po stovkách, lidem, kterým už přišlo 
vyúčtování jsou zralí na sebevraždu, ale nic se 
neděje, vše OK, že? Však titul, ten kdo zlikviduje 
vše na co sáhne ti právem patří. Jsem velice rád, 
že ti nadávají snad všichni, kromě tvých ovcí. 

 » ID19971 Plakát z roku 1921: Donbass je srdcem 
Ruska Co napsal Alexandr Isajevič Solženicyn 
(1918-2008), nositel Nobelovy ceny za literaturu 
(1970) v jeho knize z roku 1998 Rossija v obvale 
(Rusko v troskách), konkrétně v kapitole Slovanská 
tragédie: Nechť Bůh požehná Ukrajině její 
samostatný rozvoj, ale její neodpustitelnou chybou 
bylo její nepoměrné rozšíření o území, která do 
Lenina nikdy ukrajinskými nebyla – dvě Doněcké 
oblasti, celý jižní pás Novoruska (Melitopol – 
Cherson – Oděsa) a Krym. Kolik ruských občanů 
protrpělo s nelibostí a úžasem tuto násilnou, 
ničím neoprávněnou a bez nejmenšího protestu, s 
ochablostí naší tehdejší diplomacie uskutečněnou 
krádež Krymu během čtyřiadvaceti hodin. I jeho 
zradu při každém dalším krymském konfliktu. I bez 
sebemenších politických kroků nepochopitelné 
předání Sevastopolu, démantu ruské vojenské 

https://ocemsemlci.cz/ocem-se-mlci-jindrich-rajchl/
https://ocemsemlci.cz/ocem-se-mlci-jindrich-rajchl/
https://www.youtube.com/watch?v=jcbvQV-SdVI
https://www.youtube.com/watch?v=jcbvQV-SdVI
https://www.youtube.com/embed/iPvLVFjH9bU?rel=0
https://www.youtube.com/embed/iPvLVFjH9bU?rel=0
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slávy. Toto zlodějství udělala naše zvolená moc, 
ale my, občané, jsme včas neprotestovali. A nyní 
bude třeba našim nejbližším pokolením se s tím 
smířit na dlouhou dobu. Krádež Sevastopolu je 
nízkým zlostným pohrdáním celou ruskou historií 
19. a 20. století. Při všech těchto podmínkách 
Rusko nemůže v žádné formě bez váhání zradit 
mnohamilionové ruské obyvatelstvo na Ukrajině, 
zříci se naší jednoty s ním. Ukrajinské mocenské 
kruhy si zvolily cestu usilovného utlačování 
ruského jazyka.

Mezi nejčastěji podporované subjekty patřili:

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

V  průběhu října nedošlo k  žádným významnějším 
změnám mezi tématy diskutovanými ve sledovaných 
facebookových skupinách. V dezinformačních narati-
vech se opět a nadále pracuje se strachem a dalšími 
silnými emocemi.

Opět dominuje antivládní narativ, který se postupně 
vyvíjí v  narativ antisystémový. Představitelé vlády 
jsou označováni za loutky Západu řízené EU a USA; 
vláda je obviňována z vlastizrady a zatahování země 
do války. Uživatelé volají po demisi nebo svržení vlády, 
stále hlasitěji se ozývají také výzvy ke změně režimu. 
Občané jsou nabádáni k roznášení letáků a účasti na 
demonstracích, na nichž potom zaznívají ty stejné ne-
bezpečné požadavky a další proruské narativy. 

K posunu ve významu došlo u narativu Rusko vede na 
Ukrajině válku proti celému Západu. Tento narativ je na 
sítích přítomen už od prvního jarního neúspěchu rus-
kých ozbrojených sil při napadení Ukrajiny. S novou ra-
zancí se vrátil na podzim a zesílil zejména po začátku 
ukrajinské protiofenzívy. Nyní byl zaznamenán také 
jako Západ vede na Ukrajině válku proti Rusku – tedy 
s jasným zdůrazněním Západu jako viníka konfliktu a 
Ruska jako jednoznačné obětí. V souvislosti s tím je 

Rusko vyzdvihováno jako silný hráč s velkou mezi-
národní podporou, který úspěšně likviduje nepřátele a 
pokračuje v dobývání ukrajinského území. 

V mapovaném období se prosadily i narativy, které ze 
sabotáže plynovodu Nord Stream obviňují USA. Pod-
le přispěvatelů sledovaných skupin jsou zcela zřej-
mým důvodem ekonomické zájmy USA a také obava 
amerických špiček ze sbližování Evropy (zvláště Ně-
mecka) a Ruska. Hojně se objevuje také další narativ, 
který varuje před kolapsem ekonomiky a největší kri-
zí v dějinách lidstva. Za viníky této situace jsou ozna-
čovány EU a USA – dle členů skupin představují tyto 
dva politické celky nebezpečí pro celý svět. USA jsou 
zároveň obviňovány z ožebračování a destrukce Evro-
py; k tomu údajně využívají konflikt na Ukrajině, úmy-
slně vyvolanou energetickou krizi i uměle vytvořený a 
upravený virus covid-19. 

Zajímavou skutečností je, že v  posledních týdnech 
dochází k přeskupování, poklesu aktivity, či zániku 
tradičně silných facebookových skupin. Uživatelskou 
základnu naopak posilují zcela nové či nedávno vznik-
lé dezinformační skupiny. Zaznamenali jsme také pře-
sun aktivity mimo Facebook, především na Telegram.  
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Dominantní narativy

NARATIV 1

Vláda se stará pouze o Ukrajinu a programově dělá 
rozhodnutí poškozující české občany. Vlastní občany 
ožebračuje, české podniky nechává krachovat. Chce-
me svržení nebo demisi vlády, je třeba změna režimu! 
Vyjděme do ulic!

 » Pekarová, Černochová, Fialo, Rakušane, vy loutky 
Západu, odejděte! Národ vás nechce, ničíte 
ekonomiku země, životy a zdraví lidí. Ničíte Evropu. 
Vy loutky řízené Bruselem a Washingtonem. Děláte 
ČR ostudu, jste neschopní a zaprodaní vlastizrádci, 
kteří nás tahají do války.

 » České podniky krachují, protože Fialova vláda řeší 
Ukrajinu.

 » Tvořte a roznášejte letáky, přijďte na demonstraci 
České republiky na 1.místě na Václavské náměstí

 » Vláda rozkrádá peníze. Je čas tuto zkorumpovanou 
vládu sesadit! Je to pro budoucnost naší rodiny. 
Proč pomáháme Ukrajině? Oni nám nikdy zpětně 
nepomůžou. Likvidujeme naši zemi. Jsme hloupí. 
Přijďme 28.10. na Václavské náměstí!
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NARATIV 2

Válku vyprovokovali Ukrajinci, USA ji přiživuje a ČR 
na ni přispívá.  Referenda na anektovaných územích 
proběhla správně, vše ostatní je západní propaganda. 
Rusko chce mír! Má mezinárodní podporu a úspěšně 
pokračuje v dobývání ukrajinského území. 

 » Rusko a Putin není agresor! Putin je ochránce 
svého lidu. Válka na Ukrajině nezačala až letos 
v únoru! Vláda ČR je vládou Ukrajiny.

 » Východní a jižní Ukrajinci nechtějí být součástí 
současné UA pod fašistickým kyjevským režimem 
sebevražedně vedeným USA. 

 » Připojení čtyř ukrajinských oblastí k Rusku ukončí 
válku. Utlačovaní obyvatelé se svobodně rozhodli a 
je třeba to akceptovat.

 » Blíží se doba zvratu, narůstají síly, které se staví 
proti válce Západu proti Rusku.

 » Rusko likviduje nepřátele jak na běžícím páse. 
Jediným úderem bylo zabito až 300 cizích žoldáků 
bojujících za Kyjev proti Moskvě.
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NARATIV 3

USA stojí za výbuchy plynovodu Nord Stream – mají 
na tom ekonomický zájem, chtějí zabránit sbližová-
ní Německa a Ruska. Je to předem naplánovaný akt 
státního terorismu.

 »  Kdo má celou dobu zájem, aby skrz ty roury žádný 
plyn z Ruska neproudil? No přece ony do nebes 
vynášené USA.

 » CIA varovala Berlín před útoky na plynovody už 
v létě, protože to měli v plánu udělat.  Kdyby se 
Evropa s Putinem dohodla, přišli by o kšeft.

 » V naší TV mají jasno, že to udělalo Rusko, ale je 
potřeba se ptát, komu to prospěje. No, Rusku určitě 
ne.
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NARATIV 4

EU a USA ničí celý svět. USA jde o ožebračení a 
destrukci Evropy – slouží jim k tomu konflikt na Ukra-
jině, připravovaná energokrize i uměle vytvořený CO-
VID. Jsme na pokraji absolutního kolapsu ekonomiky 
a nejhorší krize v dějinách lidstva.

 » Nikoli Rusko, ale Evropa je před ekonomickým 
kolapsem.

 » USA chtějí zničit Evropu a celý svět. Slouží jim k 
tomu konflikt na Ukrajině, připravovaná energokrize, 
i účelově upravený vir covidu.

 » Hlavní úkoly NATO dané americkou vládou jsou 
státní převraty, atentáty a vykrádání nerostného 
bohatství.

 » Vyvinout virus, mít proti němu vakcínu, nakazit 
ptáky a zamořit jím Rusko. Prostě další 
megasviňárna MADE IN USA.


