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Celý svět se zbláznil. Ruský President Putin vtáhl na Ukrajinu, aby zabránil hromadnému 

vraždění ruské etnické skupiny, která v této zemi odedávna žije, aby zabránil zločinné a 

nezákonné činnosti amerických biologických laboratoří tamtéž a aby odvrátil hromadný jaderný 

útok na svoji vlastní zemi a hned mu všichni vyhrožují, uvalují na něho sankce, odstraňují své 

firmy, na kterých v Rusku donedávna vydělávali velké peníze a vcelku nestačí vymýšlet nové 

urážky a hrozby, na adresu Ruska. Trestají dokonce ruské oligarchy, kteří se odtud dávno 

vystěhovali, protože s Ruskem nesouhlasili, čímž odsekli své ruské kořeny, pokud jaké měli. 

Ne že bych stranila oligarchům, kteří ve většině případů získali své obrovské majetky na úkor 

jiných lidí, ale je to základní nespravedlnost. 

Propaganda vytáhla do boje proti Rusku 

Propaganda je v této době zcela nestydatá a používá informace, které jsou na první pohled 

vylhané a nepravděpodobné. Některé byly již v těchto článcích zmíněny, ale mezitím přibylo 

hodně nových „zpráv,“ jako na příklad 13 ukrajinských pohraničníků, kteří byli na Zmijím 

ostrově v Černém moři, bylo prý Rusy nemilosrdně postříleno. Zvuková nahrávka tohoto činu 

kolovala po společenských stránkách jako lavina. Podle tohoto dokumentu prý ruská válečná loď 

tyto lidi vyzvala, aby se vzdali, načež oni je poslali k čertu a byli za to postříleni. 

Skutečnost je, že byli pouze zajati a stále dál se nachází, živí a zdraví, v ruském zajetí. 

O ukrajinském letadle, které sestřelilo několik ruských letounů, což bylo řádně nafilmováno, již 

víme. Šetření prokázalo, že video bylo vytvořeno s pomocí počítačové hry, nazvané „Digitální 

bojový simulátor“ (Digital Combat Simulator). Video na stránce shora. 

Miss Ukrajiny, Anastasia Lenna se údajně přidala k armádě a její fotografie se samopalem v ruce 

se rovněž objevila na internetu. Lenna se k armádě nepřidala a o pár dní později vydala zprávu, 

že „není žádný voják, že je pouze člověk.“ Samopal na snímku nebyl skutečná zbraň. 

V ktátkém videu hlasatel hlásí, jak moc úmrtí Rusové způsobili a snímek za ním ukazuje lidi 

v pytlích pro mrtvoly. Jedna z těchto „mrtvol“ byla špatně zabalena a neustále si spravovala 

plastikový obal, který jí vítr strhával. Nakonec přiběhla jiná osoba a tento obal připevnila. 

Na israelském televizním kanále č. 13 vysílali záběry z Ukrajiny, které vůbec nebyly z Ukrajiny. 

Byla to reklama firmy Disney z r. 2014 na jejich film Star Wars v Německu. Dokonce i Darth 

Vader se ve filmu – který měl být údajně z bojů na Ukrajině – objevil. 

Videozáznamy ze skutečných válek, převážně z válek na Středním Východě, jsou na internetu 

běžně vydávány za záběry z Ukrajiny. Některé jsou rovněž další výtvory již zmíněné video hry 

„Digitální bojový simulátor“ a jiných her toho druhu. Mnohá videa jsou využívána na vyvolání 

soucitu u lidí a na vybírání peněz na neexistující charity. Je to doslova exploze záběrů přímo 

z bojů na Ukrajině, kdy mnohé záběry jsou zjevně velmi staré a jiné jsou viditelně ze zcela 

jiného prostředí. 

https://newspunch.com/propaganda-mainstream-medias-top-trending-ukraine-stories-turned-out-to-be-completely-fake/
https://www.bitchute.com/video/fVxGiHParDAC/
https://sputniknews.com/20220304/stormtroopers-in-ukraine-israeli-channel-shows-star-wars-jet-during-broadcast-on-russian-special-op-1093591025.html
https://www.zerohedge.com/geopolitical/many-viral-ukraine-war-videos-flooding-social-media-are-fake


Celý Západ se se vší vervou vrhl na vytváření propagandy, která ukazuje Rusko jako nepřítele, 

přiznává americký aktivista Phil Wilayto. Představují světu Rusko, které je vedeno brutálním 

diktátorem, který sleduje pouze rozšíření své země. A přitom tito brutální diktátoři jsou právě ti, 

kteří od r. 2014 navozili na Ukrajinu za $2,5 miliard válečného vybavení, zbraní, munice a 

válečného výcviku a dalších $5 miliard dali nevládním, tak zvaným pro-demokratickým 

organizacím, zaměřeným proti Ukrajině, kterým Soros poskytl ještě více peněz. 

Wilayto se ptá obvyklou otázku, jak by se Amerika tvářila na to, kdyby Rusko začalo stejným 

způsobem zbrojit na Mexických hranicích. 

Dokonce se vyskytly i zprávy, že Rusko žádá Čínu o vojenskou pomoc na Ukrajině. Anonymní 

úředník v Bidenově administrativě to nahlásil novinám „Financial Times“ a další patolízalský 

tisk, jako jsou „New York Times“ a „Washington Post“ to bleskově opakoval. To příliš rychlé 

rozšíření ukazuje na organizovanou snahu o disinformaci, neboli propagandu. Čínská ambasáda 

ve Washingtonu se vyjádřila, že nikdy o ničem takovém neslyšeli. 

„Washington Post“ dokonce rozhlašuje do světa, že Rusové mají na Ukrajině těžké ztráty jak na 

personálu, tak na vojenském vybavení, protože prý nečítali s tím, že válka zabere víc než 2 

týdny. Anonymní informátor jim nedodal přesná čísla, ale jsou si naprosto jisti, že nelhal. 

Jakou cenu mají takové zprávy? 

Většinou tyto zprávy nemají cenu ani papíru, na kterém byly vytištěny. Jako na příklad, Rusko 

právě prohlásilo falešné zpravodajství o stavu armády a celkové válečné situaci za kriminální 

čin. A hned na to, britská BBC oznámila, že „dočasně zastavuje práci všech svých novinářů a 

ostatních mediálních pracovníků, kteří se nacházejí na území Ruské federace. A pak se jejich 

Generální Ředitel Tim Davie rozhořčeně vyjádřil, že: 

„Zdá se, že toto zákonodárství kriminalizuje nezávislé novinářství. Nemůžeme dělat 

nic jiného, než dočasně přerušit práci našich novinářů … Takže BBC zpravodajství o 

Rusku bude pokračovat z míst, která jsou mimo Ruskou Federaci … Zůstáváme věrni 

hlášení přesných a nezávislých informací … Naši novináři na Ukrajině a po celém 

světě budou nadále pokračovat ve zprávách o invazi Ukrajiny.“ 

Takže jsou „věrni hlášení přesných a nezávislých informací,“ ale přesto uznali za vhodné 

vytáhnout z Ruska, aby „neohrožovali své novináře,“ jak říkají. Neboli, aby mohli dále lhát. 

Mluvčí amerického Státního oddělení, Ned Price se vyjádřil, že: 

„Rusko je zapojeno do ničím nevyprovokované války na Ukrajině. Doma je 

Kreml zapojen do útoku na svobodu medií a na pravdu, zatím co snaha Moskvy o 

zavádějící informace a potlačování pravdy o této brutální invazi je na vzestupu.“ 

Správně měl říct „… potlačování naší pravdy,“ ale to slůvko „naší“ mu nějak uniklo. 

A všichni hned spěchají trestat Rusko a zatím trestají sebe 

Firma Microsoft zastavila obchodní podnikání v Rusku a nebude pro ně nadále dělat ani servis 

jejich vlastních produktů. Takže – kupte si něco od Microsoftu a když stát, ve kterém bydlíte 

https://sputniknews.com/20220301/west-carrying-out-massive-propaganda-to-portray-russia-as-enemy---us-activist-1093492758.html
https://www.zerohedge.com/geopolitical/russia-urging-chinas-military-help-ukraine-biden-admin-says-sunday-afternoon-media


nesouhlasí s jejich názory, tak vás jednoduše odříznou, nepomůžou vám, nepohnou pro vás ani 

prstem. 

Vyhledávač „DuckDuckGo,“ který byl považován za „alternativní“ službu oznámil, že začnou 

censurovat náměty, které by mohly být považovány za zkreslování pravdy o situaci na Ukrajině. 

Samozřejmě, že tím nemíní, že budou censurovat hlavní zpravodajské zdroje, ale nás, 

kdybychom náhodou byli jakkoliv pro-ruští. Takže i oni straní neo-nacistům, souhlasí 

s vyvražďováním obyvatel Donbasu, chtějí zničit celé Rusko hromadným atomovým útokem a 

vyhovuje jim, když americké laboratoře na Ukrajině vyrábějí nebezpečné jedy, které dříve nebo 

později budou použity i proti nám. 

Stejně tak firma Alphabet, Inc., která vlastní Google, nebude již vydávat reklamy v Rusku. Jejich 

rozhodnutí přišlo hned poté, co jim ruský mediální kontrolor přikázal, aby odstranili reklamy, 

které předkládaly „nepřesné informace politického druhu, týkající se zvláštních operací ruské 

armády na Ukrajině.“ Alphabet již dříve zakázal ruským mediím vydávat přes ně reklamy a 

zastavil jim přístup na YouTube. V Evropě brání přístupu na RT a Sputnik. 

Nestlé, největší potravinářská firma přestala investovat do Ruska a nemíní vydávat peníze na 

reklamu tamtéž. Základní potraviny tam prý budou dovážet dál, ale to je tak všecko. Pepsi Co. a 

CocaCola se zachovaly stejně a Unilever, další potravinářský gigant, se k nim přidal. Arla Foods, 

mega firma, která se zabývá prodejem mléčných výrobků také přestává s Ruskem obchodovat. 

Francouzská firma Danone je ochotna dále dodávat čerstvé mléčné výrobky, ale jinak nehodlá do 

Ruska investovat žádné další peníze. Z ruského trhu dále odešla finská Frazer Group a švýcarská 

čokoládovna Lindt & Sprüngli. 

Mnohé jiné firmy, obchody se značkovým zbožím a se specialitami, zavřely své dveře a 

vystěhovaly se z Ruska. Už jen to je problém, že mnoho ruských občanů od nich koupilo 

dárkové kupony pro své drahé, nebo pro příbuzné a známé. A teď nemají kde tyto kupony 

uplatnit. Desetitisíce rublů byly tímto způsobem ukradeny přímo z jejích kapes a firmy, které 

tyto peníze shrábly, zmizely z ruské sféry. 

Mezinárodní systém na převádění peněz, Western Union, který najdete i v těch nejvíc 

korupčních státech, jako je Kamerún, nebo Nigerie, přerušil služby pro Rusko. Americké kreditní 

karty jako je MasterCard a Visa již také omezily ruské služby a dokonce i japonská kreditní karta 

firmy JCB Corp. se k nim plánuje přidat. 

Po pravdě řečeno, tyto firmy nejsou žádní obchodníci, když se kvůli politickým pletichám 

dobrovolně zbaví výdělků v celé zemi. Jsou to spíš političtí prospěcháři, než obchodní firmy, 

protože nepečují ani v nejmenším o dobro svých zákazníků. Hodně těchto firem doslova z Ruska 

uteklo, jakoby jim hrozilo nějaké nebezpečí a zanechaly za sebou veškerý majetek, budovy, 

sklady zboží a investice, které mají hodnotu miliard. 

Japonská firma Toyota napřed oznámila, že z Ruska neodejde. Výroba aut byla sice dočasně 

pozastavena, kvůli problémům s dodávkami, ale prý zůstanou, zatím co Ford, Renault, Hyundai, 

BMW, Porsche a Volkswagen jsou již pryč. Později se ale rozhodli přidat se k běžícím davům 

západních podnikatelů, snad doufaje, že tím zařídí, že Rusko přestane válčit na Ukrajině. 

https://www.rt.com/russia/551195-google-no-ads-russia/
https://www.rt.com/business/551600-toyota-not-leaving-russia/


Ředitel Deutsche Bank Christian Sewing prohlásil, že banka v Rusku zůstane, protože by to bylo 

„proti jejich hodnotám,“ cokoliv tyto jsou. A hned druhý den poté oznámili, že přece jenom 

odcházejí z Ruska. Hodnoty-nehodnoty, nejspíš pan Sewing dostal přes prsty od hlavního vedení 

ve Frankfurtu a už balili kufry. 

Banka z Wall Street, Goldman Sachs rovněž zvedá kotvy a odplouvá zpátky, odkud přišla. Což o 

to, dobře pro Rusko, taková banka je pouze na jejich okradení. Ovšem velkohubě se chlubili, že 

„jsou zaměřeni na podporu svých zákazníků po celém světě …“ ale Rusko z nich asi vyjmuli. 

Údajně odcházejí kvůli „regulujícím a licencujícím požadavkům,“ které jim dříve záhadně 

nebránily se tam usadit. Kdyby přes Rusko létaly bomby a rakety, nebylo by se čemu divit, že 

odcházejí. Ale válka je úplně někde jinde a přesto jdou. 

Dokonce i britsko-australská firma Rio Tinto, která doluje nejen železnou rudu, ale i diamanty, 

měď, zlato a uran oznámila, že ukončuje své obchodní styky s jakýmikoliv ruskými firmami. Jak 

se vypořádá s tím, že spolu s ruským výrobcem aluminia Rusal vlastní 80% australské firmy 

Queensland Alumina, což je jedna z hlavních světových rafinerií aluminia, zbývá vidět. 

Když oznámili rozvod s Ruskem, tak jejich papíry na australské burze šly okamžitě dolů o 2,3%. 

Rusko nezůstalo pozadu 

Ruská klíčová státní banka, Sberbank oznámila, že odchází z finančních trhů Evropské unie. 

Jako důvod udala abnormální vybírání peněz a také příliš časté vyhrožování jejím 

zaměstnancům. Banka, která byla jedním z největších věřitelů v Evropě a která měla pobočky 

v Německu, Rakousku, Chorvatsku a Maďarsku, ponechává švýcarskou pobočku nadále funkční. 

Brusel oznámil, že Evropská unie již zastavila ruským bankám, včetně VTB a Rossiya přístup 

k mezinárodnímu platebnímu systému SWIFT. Sberbanka a Gazprom tím ohroženy nejsou, 

protože to jsou hlavní banky na platby Moskvě za olej a plyn. 

Poté, co bylo Rusko kvůli tažení na Ukrajinu dočasně vypovězeno z Evropské rady (Council of 

Europe), tak oznámili, že nemají nadále zájem být součástí organizace, která je svedena na scestí 

geopolitickými zájmy Spojených Států. Ruské Ministerstvo zahraničí se rovněž vyjádřilo, že 

nepřátelé jejich země zneužívají svoji vedoucí pozici v této organizaci a ničí společné 

humanitární zájmy na kontinentě, který sdílíme. 

Toto rozhodnutí rovněž znamená, že Rusové nemají nadále přístup k Evropskému soudu 

lidských práv, který je součástí Rady. Pro Rusko to přináší možnost ustanovit možnost trestu 

smrti ve státě. V současné době sice Rusko mohlo odsoudit nebezpečného zločince na smrt, ale 

podle zákonů Evropské unie tento trest nesmělo provést. 

Ministerstvo zahraničí se dále vyjádřilo, že  

„ … nemají zájem trpět rozvratné zásahy Západu, který se neřídí mezinárodními 

zákony a naopak, U.S. a jeho satelity se pokoušejí tyto zákony nahradit pořádkem, 

založených na příkazech … Moskva nechce být součástí přeměny nejstarší 

evropské organizace na obyčejný spolek, kde spojenci NATO chodí recitovat 

mantry o západní nadřazenosti a mají na mysli jen svůj narcisismus.“ 

https://www.rt.com/business/551607-mining-giant-quits-russia/
https://www.rt.com/russia/551075-largest-bank-leaves-eu/
https://www.rt.com/russia/551605-russia-withdrawal-council-europe/


Rusko rovněž oznámilo, že tím, že z organizace odchází, zastaví také veškeré platby, na což 

Generální sekretář Marija Pejcinovic Buric řekla, že ještě musí zaplatit jejich podíl ročního 

rozpočtu, což činí $37,6 milionů (přestože byli celou dobu vyloučeni) a který má být splacen 

koncem června. Když uvážíme, že Moskva byla hlavní podporovatel této Rady, tak to bude pro 

ně nemalá ztráta, když s nimi rozvážou poměr. 

Rusko samo uvalilo sankce na některé přední americké politiky, což označili za odvetu za 

sankce, které na ně uvalila Amerika. Hlavní příjemce těchto sankcí je Hillary Clinton, která jen 

získávala z dobrých vztahů z Ruskem, když její manžel, dřívější President Bill Clinton obdržel 

v r. 2010 za přednášku v Moskvě $500 000. Hillary měla být těmito sankcemi rovněž potrestána 

za vypracování obvinění Donalda Trumpa, kde ho falešně obvinila, že je ruský špion. 

Další, na které se ruské sankce vztahují jsou: President Joe Biden, Sekretář Státu Anthony 

Blinken, Ministr obrany Lloyd Austin a Předseda Spojených velitelů Mark Milley. Dále pak 

několik hlavních vedoucích, jako: Jacob Sullivan, William Burns, Jennifer Psaki, Daleep Singh, 

Samantha Power, Robert Hunter Biden, Adewale Adeyemo a Reta Lewis. 

V dokumentu, který k tomuto účelu vydali, říkají mimo jiné, že: 

„Tento krok byl učiněn jako odveta a je to přímý následek extrémní rusofobické 

strategie současné administrace Spojených Států, která – v zoufalé snaze udržet 

americkou nadvládu – ztratila veškerý smysl pro slušné chování a vsadila všecko 

na okamžité omezení vlivu Ruska.“ 

Válka proti Rusku 

Ruský Ministr financí Anton Siluanov prohlásil, že „Západ nesplnil své finanční závazky vůči 

Rusku, zmrazil ruské zlato a zásoby cizích měn, což se rovná finanční a ekonomické válce.“ 

Podle něho, U.S., E.U. a jejich spojenci používají všecko, co mohou, aby zničili mezinárodní 

obchod. To nejenže ublíží Rusku, ale bude to mít škodlivý vliv na celý světový trh. 

Ministr zahraničí, Sergěj Lavrov řekl, že Rusko bude schopno vyřešit své současné ekonomické 

problémy takovým způsobem, že už nikdy nebude závislé na západních vládách a korporacích. 

Řekl dále, že: 

„Postaráme se, abychom se již nikdy neocitli v podobné situaci a žádný „strýček 

Sam“ už nikdy nebude mít možnost dělat rozhodnutí, která jsou zaměřena na zničení 

naší ekonomie. Už nikdy nebudeme záviset na západních partnerech, ať už jsou to 

vlády, nebo firmy, které nejsou vedeny zájmy o jejich obchodní podnikání, ale staly 

se nástrojem politické agresivity, kterou teď uplatňují proti Rusku.“ 

Ministr Lavrov dále připomenul tvrzení Západu, že Rusko dělá z oleje a plynu zbraň, což není 

v žádném směru pravda. Řekl, že Rusko vždycky posílalo plyn do Evropy v souladu se 

smlouvou, kterou s různými státy sepsali. Stalo se ovšem, že z plynovodu, který vedl přes 

Ukrajinu, Ukrajinci odebírali plyn pro vlastní spotřebu, neboli kradli. 

„Myslíte si snad, že to Evropané zkoušeli vyřešit? ptal se. „Ne, raději obviňovali Rusko, že 

používá plyn na jejich vydírání, i když velmi dobře věděli o co šlo.“ 

https://www.breitbart.com/politics/2022/03/15/russia-sanctions-hillary-clinton/
https://www.rt.com/business/551641-finance-minister-russia-west-default/


Varování firmám, které Rusko opustily 

Podle ruského Ministerstva financí se mohou firmy, které Rusko opustily, ocitnout za dalších 6 

měsíců v bankrotovém řízení. Tyto firmy neměly důvod odejít a to, že se k takovému kroku 

rozhodly, není prospěšné ani pro Rusko, ani pro ně. 

President Putin navrhl, aby namísto bankrotového řízení byly tyto firmy nadále vedeny zvenčí 

těmi, kteří chtějí tímto způsobem pracovat. Zároveň připomenul, že Rusko se musí postarat, aby 

práva cizích investorů, kteří se rozhodli v zemi zůstat, byla náležitě ochráněna. 

Sekretář ruské vládnoucí strany Andrej Turčák se vyjádřil, že to, že západní firmy přestaly 

v Rusku podnikat a obchodovat, je válka proti občanům státu a navrhl, aby tyto podniky a 

obchody byly znárodněny. Přiznal, že je to sice extrémní řešení, ale Rusko si nemůže dovolit 

nechat si vrazit nůž do zad a zde je nutné ochránit ruské občany. Řekl, že toto je skutečná válka; 

ne proti Rusku, ale proti jeho lidu. Takže je nutno jednat podle válečných zákonů. 

Samozřejmě, tyto firmy zaměstnávaly obrovské množství lidí, kteří takto zůstali bez obživy. 

Napřed spěchaly stát se součástí ruského pracovního a obchodního trhu a pak bezdůvodně 

zmizely. To postihlo také všecky dodavatele těchto firem, vyústilo to v nedodržení obchodních 

smluv, nepřevzetí a nezaplacení objednávek a vytvořilo to doslova propast v ruské ekonomii. 

Oleg Pavlov, vedoucí organizace „Veřejná iniciativa spotřebitelů“ řekl, že jakmile se vyskytnou 

firmy, které oznámí odchod z ruského trhu, aniž by poskytly ruským spotřebitelům jakoukoliv 

záruku, bude proti nim zahájeno kriminální soudní řízení. Důvod pro tento zákrok je kriminální 

nezodpovědnost za účelem záměrného bankrotu a rozsáhlého podvodu. 

Tyto firmy pak mohou mít jejich majetek a fondy zabaveny a jejich podniky pak mohou být buď 

nadále spravovány venkovním vedením, anebo mohou být znárodněny. 

----------------------- 

POZNÁMKA: Na většinu odkazů v tomto článku se s českou IP adresou nedostanete. To proto, 

že jsou to přímo ruské stránky (Russia Today, Sputnik a TASS), které Evropská Unie blokuje. 

Musíte změnit svoji IP adresu na americkou, pak to funguje. 

 

https://www.zerohedge.com/geopolitical/russia-proposes-nationalizing-foreign-owned-factories-shut-operations
https://www.rt.com/russia/551627-ikea-apple-mcdonalds-nationalize/

