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Ruské noviny „Izvěstia“ hlásí na 21. duben následující události na Ukrajině: Přesné rakety, 

odpalované ve vzduchu zasáhly během jednoho dne 14 ukrajinských cílů, zatím co letadla zničila 

64 ukrajinských vojenských objektů. Raketové a dělostřelecké oddíly zasáhly 450 nepřátelských 

objektů, 14 velitelských pozic a 429 jiných stanovišť, spolu se sklady munice. V okresech 

Čerkasskoje a Aleksandrovka byla zasažena ukrajinská vojska a bylo zabito asi 120 nacionalistů 

a dva sklady munice. 

Ruské a donbasské jednotky obsadily obec Kremna, která byla baštou ukrajinských nacionalistů. 

Bylo zničeno 13 drónů (bezpilotní letadla) a u osady Doněckoje byla sestřelena Točka-U. 

Zato ukrajinská vojska za jeden den třikrát odstřelovala obytné oblasti Doněcka. Šest těchto míst 

bylo za ten den Ukrajinci vypáleno. Byli zabiti 3 bojovníci doněcké armády a 17 jich bylo 

zraněno. Ukrajinská vojska přišla o 46 osob. 

Mluvčí ruského Ministerstva obrany Igor Konašenkov informoval, že od začátku bojů na 

Ukrajině zničily ruské ozbrojené síly 512 drónů, 2 422 tanků a obrněných vozidel, 266 systémů 

MLRS, 1 051 polních děl a minometů a 2 274 kusů speciální vojenské techniky. 

Americká Ministryně financí Janet Yellen přiznala, že myšlenka vyloučit Rusko z G20 nemá 

dostatečnou podporu členských států. Řekla, že vyřazení kterékoliv země z těchto jednání 

vyžaduje velkou dávku shody na mnoha fórech, včetně G20. A k takové shodě prý nedošlo. 

Zato Mezinárodní trestní soud již měsíc nereaguje na výzvu aktivistů za lidská práva doněcké 

republiky, ve věci vystřelení rakety Točka-U ukrajinskými jednotkami na střed Doněcka, 

k čemuž došlo 14. března. Při tomto zásahu zahynulo 20 civilistů a 28 dalších bylo zraněno. 

Boj o Azovstal v Mariupolu 

Ramzan Kadyrov, vedoucí Čečenské republiky prohlásil, že Mariupol byl dobyt a celé město je 

obsazeno ruskými jednotkami, vyčištěno od nacionalistů, banderovců, pekelníků a veškeré další 

verbeže. Pod ruskou kontrolu přešla i hlavní administrativní budova metalurgického závodu 

Azovstal, která má obrovský strategický význam. 

Azovovcům a jejich pomahačům, kteří se stále 

ještě v tomto průmyslovém komplexu 

schovávají, bylo několikrát nabídnuto, aby vyšli 

ven a vzdali se, že po nich nebude stříleno, ale 

žádný z nich to nevyužil. Jsou zřejmě stále věrni 

svému vedení v Kyjevě, které je ale naprosto 

lhostejné k jejich osudu. 

Ti, kteří jsou prakticky v tomto průmyslovém 

objektu uvězněni, opětovně žádali světové vedoucí USA, Británie a Turecka, aby jim vytvořili 

koridory, skrze které by mohli místo opustit a vzít s sebou raněné a mrtvé. 
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Generálplukovník Michail Mizincev se k tomu vyjádřil, že se obrátili na špatná místa. Nikdo 

z těchto lidí jim nemíní pomoci. Zdůraznil, že Ruská federace udělala vše, aby jim zachránila 

životy. A radil, aby se obrátit přímo na vedení Ukrajiny, které je už dávno zrádně opustilo. 

Je ale pravděpodobné, že uvěznění již se svým vedením jednali a nikam se nedostali. 

Ukrajinská vojska asi chtějí radši zemřít hladem 

Neo-Nacisté, uvězněni v Azovstalu se z nějakého důvodu nehodlají vzdát. Svjatoslav Palamar, 

zástupce velitele Azovových oddílů vydal video, kde požaduje, aby mohli vyjít ven s pomocí 

někoho, koho nejmenuje. Prý chtějí z Ukrajiny odejít do jiné země, ale neříká do které. 

Předtím vydal podobnou zprávu Sergěj Volyna, velitel ukrajinské 36. námořní brigády, která se 

rovněž nachází v Azovstalu. Řekl, že mají asi 500 raněných a stovky civilistů. Jak se tam 

civilisté dostali není známo, ale s největší pravděpodobností je tam Ukrajinci násilím přivlekli, 

aby si zajistili živé lidské štíty, za které se schovávat. Volyna se dovolával pomoci celého světa a 

vyjádřil obavy, že možná mají před sebou pouhých pár hodin života. 

Když ale Rusové vytvořili další bezpečný koridor, aby jim umožnili Azovstal opustit, tak tuto 

příležitost nevyužili. Rusové se vyjádřili, že jejich snaha byla cynicky Kyjevem narušena, zatím 

co Kyjev z tohoto neúspěchu vinil Rusy, že „nemínili přestat se střelbou a celá akce byla špatně 

zorganizována.“ To jsou pochybné důvody, které vzbuzují podezření, že Kyjev má zájem na 

tom, aby všichni jejich vojáci, tam uvěznění, spolu s civilisty, zemřeli hladem a žízní. 

Další ruská nabídka evakuace Azovstalu 

Rusové se nenechali odradit a znovu ohlásili, že uvěznění vojáci v Azovstalu mohou objekt 

opustit kdykoliv, pokud vyjdou ven beze zbraní a munice. Ruské Ministerstvo obrany vydalo 

prohlášení, že ruská vojska jsou ochotna přestat střílet a okamžitě zahájit humanitární práce, 

kdykoliv by tito lidé vyšli ven, jak předepsáno. Stačí vyvěsit bílý prapor a je po bojích. Tato 

nabídka platí trvale, do nekonečna. 

Rusové již evakuovali z Mariupolu 143 630 civilistů, 340 cizinců a 1 844 ukrajinských vojáků. 

Žádnému z nich nebylo ublíženo a všichni jsou v naprostém pořádku. 

Z hovorů uvězněných Azovových a ukrajinských oddílů v Azovstalu, které Rusové 

odposlouchávali je zřejmé, že tito lidé nemají dostatečné potraviny a vodu. Velice rádi by se 

vzdali, ale bojí se tak učinit bez souhlasu vedení v Kyjevě, které by něco takového mohlo 

považovat za snahu o zběhnutí a patřičně je trestat. Jenže kyjevské vedení jim toto povolení 

udělit nechce, raději je všecky nechají zahynout. 

President Zelenský se vyjádřil, že stále ještě je „vojenský způsob“ jak získat Mariupol zpátky, 

ale tento bude vyžadovat „pomoc našich partnerů,“ čímž zjevně myslel Západ. 

My ovšem všichni zapomínáme na to, co řekl Zelenský už párkrát, že Ukrajina bude 

bojovat do posledního muže. A to je přesně co měl na mysli: do posledního muže. Má zřejmě 

v úmyslu všechny Ukrajince vyhubit, až do posledního muže. Neříká to sice přímo, ale jeho činy 

na to nasvědčují. Ti ubožáci, uvězněni někde v podzemních kobkách v průmyslovém projektu to 
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nechápou a budou dobrovolně obětovat své drahocenné životy za nějaké lotry, kteří se podvodem 

chopili vlády a dnes zkouší vylidnit celou zemi … snad aby udělali místo někomu jinému? 

A zatím Rusové, jejich tak zvaní „nepřátelé“ jsou ti, kteří se snaží je za každou cenu zachránit. 

Bylo by velice dobré, kdyby si to všichni ti, z vlastní vůle uvěznění v Azovstalu a také ti, kteří 

zločinně odstřelují obytné části donbasských měst a jejich obyvatele, uvědomili. 

Ruský President Putin zkoušel skrze delší telefonní rozhovor s Presidentem Evropské rady 

Charlesem Michelem přimět Evropskou unii k zodpovědnému řešení tohoto problému. Znovu 

zdůraznil, že ruská vojska okamžitě přestanou s útokem a započnou humanitární pomoc, když 

uvěznění v Azovstalu vyvěsí bílý prapor. Podle něho, Brusel by měl zkoušet ovlivnit Kyjev, aby 

povolili uvězněným v Azovstalu se vzdát a aby přestali s odstřelováním donbasských měst a 

civilistů, což je v naprostém rozporu s mezinárodními humanitárními zákony. 

Ovšem když se nic z toho nestane, pak nemají ruská vojska jinou možnost než ukončit boje o 

Azovstal a zapečetit všecky vchody. 

Ve skutečnosti, tím, že NATO a jeho spojenci neustále ignorují a popírají odstřelování měst a 

jejich obyvatel ukrajinskými vojsky, tak se spoluúčastní na provinění proti mezinárodním 

zákonům a měli by za něco takového být souzeni a trestáni. 

Blokující jednotky 

Michail Jankovský, seržant v ukrajinské rozvědce se vzdal ruským a luhanským jednotkám a 

vypovídá o situaci v ukrajinské armádě. K vojskům byli přiděleni další lidé, kteří mají za úkol 

střežit vojáky, aby žádný z nich neuprchl, anebo se nevzdal. Jsou to tak zvané blokující jednotky, 

které jsou schopny poskytnout psychologickou podporu jednotlivým vojákům, ale zároveň jim 

vykládají hrůzostrašné historky, jak je budou ‚Čečenci‘ mučit, jestliže k nim přeběhnou. 

Během každého boje prý tito lidé sledují vojáky a přísně dbají na to, aby žádný z nich neopustil 

své místo. Jakmile se jim kdokoliv zdá podezřelý, střílejí bez upozornění. Jiní vyhrožují, že 

kdokoliv by zkoušel utéct, bude okamžitě zastřelen. 

Ukrajinská vojska teď něco takového potřebují, protože jejich situace je velice vážná. Už v únoru 

přestali být vojáci placeni a touto dobou už nemají ani co jíst. Napřed jim dováželi teplá jídla, 

pak už tak moc teplá nebyla a v současné době nejsou často žádná. Hodně mladých lidí přechází 

k opoziční straně. 

Jenže Západ nechce mír na Ukrajině 

Spojené státy s pomocí svých spojenců doopravdy mír na Ukrajině nechtějí. Neustále rozšiřují 

pomluvy o Rusku, zkreslují situaci v zemi, otevřeně a často nesmyslně a dětinsky lžou a převrací 

všecko, co se v současné době děje, na opačnou stranu. Vyvolali tím doslova celosvětovou 

protiruskou hysterii a z Ukrajiny vytvořili ubohého, hodného a nevinného trpitele a mučedníka. 

Mluvčí ruského Ministerstva zahraničí Maria Zacharova se vyjádřila, že americké Ministerstvo 

státu nemá zájem o osud těch, kteří jsou stále ještě uvězněni v Azovstalu. To, co doopravdy 

chtějí je „zajistit, aby tito lidé tam zůstali a nepoužili žádné možnosti úniku, nabízené Ruskem.“ 
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Všecko, co Západ dělá a co Západ chce je zaměřeno na zhoršení situace a v žádném případě 

nechtějí přistoupit na mírové nabídky Rusů. 

Dokazuje to i nejnovější objev v centrále neo-Nacistických Azovových oddílů a jejich 

sabotážního odvětví „SS Medvědi.“ Tam byl nalezena publikace, je to americký návod na 

povstalecký odpor a špionáž. Dokumenty jsou nejen v Angličtině, ale i v Ukrajinštině a 

v Ruštině. Azovci měli příkaz všechno před opuštěním místa zničit, což neudělali. 

Takže nejen peníze, zbraně a vojenský materiál těmto pochybným jednotkám Západ dodával a 

stále ještě dodává, ale také školení, cvičení a propagační materiály. Je z toho zjevný záměr 

současné boje nejen neukončit, ale spíš je rozšířit a zhoršit. 

Kyjev jedná přesně podle příkazů Západu 

Kyjevská vláda jsou velice poslušní paňácové a jednají přesně tak, jak mají přikázáno ze Západu. 

Ani jim nevadí, že tím strkají svoji vlastní hlavu do oprátky, každý z nich. Zjevně za zradu svých 

lidí dostali tak dobře zaplaceno, že kvůli tomu nevnímají přímé osobní nebezpečí. 

Stále pilně volají do světa a žákají o vojenskou ochranu, o více zbraní, více peněz, více podpory. 

To je všecko jen na strašení nás, abychom se báli jaderné války, abychom měli strach z toho, co 

přijde. Globalisté jednou zjistili, že je možno nás manipulovat strachem a tak to využívají v plné 

šíři. Až přejde strach z jaderné války, vymyslí si něco jiného. Ale dokud se my, obyčejní lidé, 

budeme bát, budou nás strašit a tím nás manipulovat. 

Nevyplácí se mít strach z ničeho. Většina toho, z čeho máme strach se stejně nestane, ale stane se 

něco jiného, co nikdo z nás nečekal. Tak je to na světě zařízeno. A když zmíráme strachem, tak 

nás to zbavuje síly a možnosti s novým nebezpečím rychle a účinně jednat. Strachem zdeptaný 

mozek ani nedokáže přemýšlet, aby mohl vymyslet jakékoliv řešení. 

Potopení „Moskvy“ změnilo celou situaci 

Od potopení hlavní ruské lodi „Moskva“ se válečná strategie ruských vojsk změnila. Zjevně to 

pro ně byla rána nejen materiální, ale i psychická – loď se jménem hlavního města země a jde 

pod vodu! To je velice nebezpečná symbolika a tak to zřejmě bylo také plánováno. Jenže člověk 

nesmí věřit na pověry; to ho oslabuje. Stará „Moskva“ sice šla pod vodu, ale s novým věkem je 

vždycky možnost postavit novou „Moskvu,“ mnohem lepší. 

Následkem této události ale udeřili Rusové na stovky míst po celé Ukrajině. Napadli dokonce 

město Lvov, které až doposud bylo vynecháno z jejich válečného programu. Zasáhli tři vojenské 

cíle a jednu autogaráž. Ruská vojska teď také používají mocnější rakety, s delším dostřelem. 

Co mohlo způsobit potopení tak mocné lodi? 

Ukrajinci se chlubí tím, že jejich dvě rakety Neptune se o to postaraly. Z jiných míst jsou zprávy 

o obrovském rozsahu poškození lodi. Požár, který předtím vypukl, mohl rovněž přidat svoje. Byl 

správně uhašen? Nedoutnalo ještě někde něco? Otázek je pořád víc než odpovědí. 

Podle článku v britských novinách „The Times,“ to nejmodernější americké špionážní letadlo 

Poseidon P-8, které je vybaveno dokonalým špionážním zařízením a dokáže sledovat lodi a 
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ponorky až 150 km daleko, sledovalo loď Moskvu několik hodin. Letadlo odstartovalo z Itálie a 

zdržovalo se u rumunského pobřeží, odkud loď sledovalo. Své vlastní sledovací zařízení mělo 

vypnuto, takže bylo naprosto skryto. 

Údajně odtud přišly přesné gps informace pro ukrajinské jednotky, které měly odpalovací rampy 

pro Neptune rakety naloženy na nákladních vozech a čekaly někde blízko pobřeží. 

Podle rychlosti, s jakou se loď potopila, což bylo vidět na některých krátkých videích, muselo 

být poškození opravdu značné. Nezdá se, že by něco takového dokázaly dvě Neptune rakety, 

každá o váze 150 kg. Ale když si uvědomíme, s jakou péči letadlo Poseidon poctivě loď 

sledovalo a jak se Američané nechtěli přiznat, že dali Ukrajincům přesnou polohu Moskvy, tak 

v tom celém muselo být ještě něco víc. Ty rakety byly pouze na odvedení pozornosti; ta skutečná 

škoda byla způsobena něčím jiným. 

Je to můj osobní názor, nepodložený. Ale na lodi samotné musel být někdo, ať už jeden člověk, 

nebo více lidí, kteří s Ukrajinci, s Amerikou a s NATO spolupracovali. To celé byl jeden 

celistvý, koordinovaný plán. Poseidon u rumunských břehů čekal na předem domluvený signál 

přímo z lodi a v ten moment vydal přesné zaměřovací informace Ukrajincům, čekajícím na 

břehu, aby rakety odpálili. Ten „někdo“ na lodi zatím zařídil, že část nálože, kterou Moskva 

vezla, vybuchla. První požár mohl být jakýsi pokus, který nevyšel, anebo to byla kostýmová 

zkouška před hlavním představením. Jestli tento člověk přežil, nebo ne, to zbývá vědět. 

Rusko vydalo prohlášení, že jeden člověk při potopení lodi zahynul a 27 dalších jsou nezvěstní. 

Zachránilo se 396 námořníků, kteří byli převezeni do Sevastopolu. Velká většina z nich chce dál 

sloužit na lodích v Černém moři, potopení jejich vlastní lodi je neodradilo. 

Všichni námořníci, do posledního z nich, měli být správně izolováni a vyslýcháni. Také rodiny 

těch, kteří jsou nezvěstní, nebo mrtví, měly být sledovány, kvůli čemukoliv neobvyklému. 

Protože je možné, že někdo z nich je zrádce. Postupem času by takto pravda vyšla najevo. Jinak 

to ani není možné. 

Pravda vždycky zvítězí. 

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

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

že jsou blokovány Evropskou Unií. Musíte změnit svoji IP adresu na americkou, pak to funguje. 

 


