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To, co se stalo ve Vrběticích je nejspíš každému dobře známo. Že je tato záležitost dávána do
souvislosti s výbuchy munice v Bulharsku a s případem Skripala a jeho dcery v Anglii také
mnozí z nás už určitě slyšeli. A že to všecko provedlo několik členů ruské elitní jednotky GRU č.
29155 pod vedením velitele Andreje Averžanova a možná taky Denise Sergějeva, to taky už
víme. Další dva ze zúčastněných na této akci byli údajně Alexander Miškin a Anatolij Čepiga,
oba vyznamenaní nejvyšším státním uznáním, „Hrdinové Ruska.“
A hned zde, stejně jako celý případ Skripal, to začíná mocně skřípat.
Takže ruská elitní jednotka, obsahující přední odborníky a dva národní hrdiny se vypravila do
České republiky, aby tam, v odlehlé části, v poměrně špatně hlídaném bývalém vojenském
objektu vybuchla sklad munice? Prý byli vybaveni falešnými pasy a nakonec přes všecku svou
elitnost a přes všecky své znalosti a zkušenosti to všecko zvorali a zprasili. Dává vám to smysl?
Mně ne!
Předně, cestovat na falešný pas není doporučováno. Tam, kde držitele takového pasu na
hranicích pouze z dálky neodmávají, je velká šance, že na podvod přijdou. Rozhodně není
doporučováno cestovat na falešný pas přes hranice, do cizího státu. A že by Rusko poslalo
zasloužilé členy své elitní jednotky do českého zapadákova (omlouvám se tamnějším
obyvatelům) aby vyčistili jeden sklad s municí?
„Prý se obávali, že tyto zbraně a jejich náboje půjdou na Ukrajinu.“
No to je další argument jako hrom. Proč by se báli něčeho takového? Vždyť v tom prvním skladě
bylo nějakých 50 tun munice. Co je to za množství? Je to asi jako plivanec do moře, proti tomu,
co na Ukrajinu posílá Amerika. Copak ještě nikomu nedošlo že to, co se děje na Ukrajině je
americká a NATO provokace vůči Rusku? Je to čistě jejich záležitost a tak si své lidi, což jsou
všecko zrádci Ukrajinského lidu, také podporují a vyzbrojují.
Na internetu můžete najít celé stohy dokumentů, které toto potvrzují. Jeden z nich, vydaný
Cato Institutem v r. 2018 popisuje, jak američtí znalci cvičí ukrajinské jednotky na západní
Ukrajině. Washington rovněž povolil prodej zbraní tamtéž, kdy první část byla odeslána v r.
2017 a měla hodnotu 41,5 milionů dolarů. Ale prý to byly pouze malé zbraně, čistě obranného
charakteru. Druhá část, odeslaná v r. 2018 byla v hodnotě 47 milionů dolarů a obsahovala
protitankové rakety a spoustu jiných ničivých zbraní a výbušnin. Takový tank, ten nemůžete
přece využít na lov lesní zvěře.
A jako přídavkem, americký Kongres odsouhlasil dalších 250 milionů „vojenské pomoci“ pro
Ukrajinu, která měla obsahovat protiletecké radary a špionážní systémy, dróny, bojovná vozidla,
komunikační zařízení, vojenské lékařské potřeby, kybernetické obranné zařízení a další ničivé
zbraně pro letectvo, námořnictvo a pěchotu. A to všecko včetně výcviku. Pomoc Ukrajině až do
r. 2020 stála Ameriku 1,5 miliard dolarů, takže si můžete představit to množství vojenského
haraburdí, které obdrželi.

A my tady mluvíme o skladu zbraní a munice v nějakém odlehlém místě v České republice, kam
prý Rusko (asi v záchvatu šílenství) poslalo své elitní, dekorované, zjevně velmi schopné,
obratné a odvážně rozvědčíky, aby tam vybuchli obskurní sklad se zbraněmi a s municí? Ti, kteří
s takovou dětinskou naivností přišli, včetně pochybné internetové stránky Bellingcat, která tyto a
podobné nesmysly propaguje, by zasloužili abychom se jim vysmáli přímo do obličeje.
Již za Obamovy vlády dosáhla „vojenská pomoc“ Ukrajině hodnoty 68 milionů dolarů (2015) a
27 milionů dolarů (2016). Obsah všech těchto dodávek byl označen jako smrtící zbraně.
V současné době je plánováno přesunout na Ukrajinu řízené střely Patriot, které se nacházejí na
polském území. Biden odsouhlasil dalších 125 milionů na to, aby Ukrajina mohla dále chránit
své hranice. Chránit své hranice – proti komu? Vždyť je nikdo neohrožuje a nejméně ze všech je
ohrožuje Rusko. Veškeré manévry, které Rusko provádělo byly na jejich vlastním území a podle
oficiálního prohlášení ruské ambasády v Americe, „neohrožovaly žádnou jinou zemi.“ Ovšem
situace na Ukrajině dokazuje, že to jsou NATO země, které zhoršují tamnější poměry svým
provokativním chováním, i když Ukrajina nespadá pod země, ovládané touto organizací.
Nesmíme zapomenout, že všecky tyto zbraně, na Ukrajinu dodávané, nejsou proti
venkovnímu nepříteli, ale proti jejich vlastním lidem, kteří s jejich korupčním režimem nechtějí
mít nic společného a chtějí se připojit k Rusku. A tak je tento místní konflikt s úspěchem
zveličován a zneužíván na vyvražďování Slovanů.
I Kanada se zúčastnila a horlivě podporovala hromadné vraždění na Ukrajině, jenže tam musí být
každá zásilka zvlášť odsouhlasena; to je veškerý rozdíl. Jako další to byla Litva, která na
Ukrajinu poslala těžké kulomety, ozbrojené vozy, protitankové zbraně, 7000 Kalašniků a jiné
vybavení, včetně 150 tun munice!
Takže o co vlastně šlo v těch Vrběticích?
•

•

•
•

16. října 2014 před 10. hodinou dopoledne se z objektu č. 16 ozval nejprve slabý výbuch
a po něm vypukl požár. Byli přivoláni požárníci, kteří když se dověděli, že budova
obsahuje střelné zbraně a munici, tak zase rychle odejeli, aniž se pokusili požár hasit. Za
to byli později presidentem vyznamenáni. Posléze celá budova vybuchla. Uvnitř se
nacházející dva zaměstnanci firmy Imex Group, což byl nájemce budovy, zahynuli a
jejich vozidlo bylo roztaveno až na pár ozubených koleček z převodovky.
17. října byly v okolí slyšet další výbuchy, které pokračovaly i v několika následujících
týdnech.
Jen tak na okraj: myslí si snad někdo, že elitní ruská jednotka pod vedením dvou
zkušených znalců a obsahující dva zasloužilé ruské hrdiny tam někde v lese tábořila a
kousek po kousku odpalovali některé výbušniny? Jak jinak je možno zdůvodnit náhodné
výbuchy tohoto druhu. Oficiální vysvětlení říká, že výbušniny padaly ze stromů a lesní
zvěř některé odpálila – jak se na ty stromy dostaly a přitom nevybuchly?
23. – 24. října byli evakuování obyvatelé z okolí skladu.
3. listopadu vláda rozhodla, že na místo výbuchu přijde stovka vojáků, kteří budou celý
prostor střežit. Trochu pozdě, ale přece.

•

•

21. listopadu byly nalezeny ostatky lidských těl. DNA test potvrdil, že to byli dva
zaměstnanci firmy Imex Group, do té doby pohřešovaní. Je zde ovšem další problém
k zamyšlení: vozidlo, ve kterém tito lidé přijeli bylo zpráškováno až na pár koleček
z převodovky, ale ostatky jejich těl se zachovaly! Není to zajímavé?
3. prosince ráno došlo k výbuchu skladu č. 12, který byl vzdálen 1,2 km od místa
původního výbuchu. Další obyvatelé z nejbližšího okolí byli evakuováni.

Takže – co myslíte: potloukaly se tam ty elitní ruské jednotky někde v okolí celou tu dobu a
bavily se odpalováním munice? A vůbec, jak se do oploceného a prý i hlídaného bývalého
vojenského prostoru dostali v prvním případě? Prý tam byly nainstalovány kamery – byli tito lidé
na záznamech tohoto zařízení zachyceni? Anebo zařízení zrovna jako náhodou nefungovalo? Či
se to opomnělo prozkoumat?
A to ještě ke všemu, po prvním výbuchu byl v celém prostoru kvůli bezpečnosti vypojen
elektrický proud. Fungovaly potom kamery a jiná údajná zabezpečovací zařízení?
Jak to, že tyto lidi, což byli cizinci, nikdo nikdy z okolních obyvatel neviděl? Přišli snad
v Rusku na to, jak udělat člověka neviditelného? Anebo je dnes každý tak nepozorný, že kromě
televizní obrazovky nevnímá nic jiného? Anebo tam vůbec nikdy nebyli? Čím se v lese živili?
Snad jim stačily nějaké keksy a voda z potoka? Našly se stopy po jejich tábořišti? Přece museli
mít oheň, tou dobou už byla pěkná zima.
Taky je záhada jak tito lidé, cizinci a neznalí místní řeči a zvyků, našli obě budovy, které neměly
označení jejich pronajimatele a ani nijak jinak se nelišily od ostatních. Znalci tvrdí, že bez
důkladné znalosti celého objektu není možno tyto budovy identifikovat. Měli snad naši
záškodníci pomocníky uvnitř firmy? Kdo to byl? Pátralo se po těchto lidech?
Jak vidíte, otázek se najde spousta, ale odpovědi žádné.
Co s tím má co dělat Skripal a jeho dcera
A ještě ke všemu je této elitní jednotce s falešnými pasy přičítán na vrub případ dvojitého
špionážního agenta ve výslužbě Skripala a jeho dcery v Anglii, který je opět záhada sama. 4.
března 2018 byli oba dva nalezeni na lavičce v parku v podivném stavu, údajně otráveni
zákeřným ruským jedem, zvaným Novičok. Není jasné, v jaké formě jim byl tento jed dodán, prý
snad jako tekutina. Také jeden policista byl záhadně otráven a převezen do nemocnice.
Protože se zrovna v té době nacházeli v Anglii nějací dva Rusové, kteří jako náhodou přijeli 3.
března do města Salisbury, kde se tento případ odehrál a den na to (kdy byli Skripalovi otráveni)
se tam znovu vydali, načež odletěli zpět do Moskvy, byli ihned prohlášeni za agenty oné
prestižní elitní jednotky a to za dva dekorované ruské hrdiny Miškina a Čepigu. To, že měli
platné (nefalšované) ruské pasy pod zcela jinými jmény nic nevadilo. Stejně tak bylo opomenuto,
že jeden z nich byl povoláním cosi jako kuchař – asi se jel do Salisbury podívat kvůli světově
známému Salisbury steaku, i přes to, že zas tak valný není.
Anglická vláda prohlásila otravu agenta Skripala a jeho dcery za útok proti Anglii; mají
zřejmě bujnou fantazii. Žádali po ruské vládě vydání těchto dvou údajných agentů, zatímco

Rusové opakovaně požadovali mít možnost mluvit přímo se Skripalovými, což bylo pokaždé
zamítnuto. Rusové rovněž požadovali vzorek použitého jedu, aby tento mohli prozkoumat, což
bylo rovněž zamítnuto. Anglická ambasadorka v Moskvě vydala prohlášení, že Londýn
neposkytne Rusku žádné informace, ani otisky prstů podezřívaných, nebo čísla jejich pasů, čísla
viza a cokoliv jiného. A hned na to britská vláda promptně vykázala ze země 20 ruských
diplomatů. Další země se k nim přidaly a celkem 153 ruských diplomatů se z donucení vrátilo
zpátky do Ruska. Česká republika se samozřejmě přidala a poslali zpátky domů tři.
Celý svět, jako jeden velký osel tím vyhlásil válku Rusku.
Samozřejmě, když policie vnikla do pokoje v hotelu, kde zmínění dva Rusové přebývali, našli
tam zbytky jedu! Aby ne, vždyť to je jeden z jejich triků, vždycky najít patřičné důkazy.
5. dubna, když otevřeli Skripalův dům, našli policisté uvnitř pouze dvě mrtvá morčata a jednu
pološílenou kočku. Není divu, ubohá zvířata byla celý měsíc bez potravy.
A v srpnu 2019, skoro o rok a půl později byl stejným jedem otráven další policista. Že by se
ruská elitní jednotka vrátila? Anebo se tam někde potulovali a čekali na další příležitost?
Ovšem nesmíme zapomínat, že již rok před tím, 30. června 2018 došlo k otravě tím stejným
jedem v anglickém městě Amesbury, které je jen nějakých 10 km na sever od Salisbury. Tehdy
byli otráveni muž a žena. Charlie Rowley údajně našel v popelnici skleničku s voňavkou, kterou
této nejmenované ženě daroval a ona si jejím obsahem potřela zápěstí. Tento útok nepřežila,
Charlie se uzdravil.
Jed byl opět zkoumán a zase – nebylo to nic jiného než nám již známý Novičok! Jak to tam ti
Rusové všecko dostali? A že by tam jezdili stále dokola a otravovali neznámé lidi? To nezní
příliš pravděpodobně.
Co všem jaksi záhadně uniklo
Všem v tomto případě uniklo, že jed pokaždé zkoumala britská vládní vojenská laboratoř
(Defence Science and Technology Laboratory), která se nachází v průmyslovém parku Porton
Down, který je hned vedle města Salisbury. To byli ti, kteří prohlásili použitý jed za Novičok.
Tato vojenská laboratoř je posledních 100 let považována za jednu z nejtajuplnějších a
nejspornějších vojenských výzkumných center v Anglii. V Porton Down zabírá asi 2,800 hektarů
a v tomto prostoru spolu s ní sídlí také různé další soukromé a komerční vědecké laboratoře.
Takže Salisbury – Amesbury – Porton Down, všecko kam by jeden kamenem dohodil. Není
divu, že nechtěli Rusům vydat vzorek jedu a žádné jiné informace. Potřebovali přece prvně
chránit svou vlastní kůži. Co kdyby Rusové přišli na to, že jed byl jejich vlastní?
Výbuchy i v Bulharsku a pokus o otravu zbrojařů
O rok později, v dubnu a květnu 2015 se podle pochybné stránky Bellingcat a jiných
papouškujících medií ruská elitní jednotka se dvěma dekorovanými členy přesunula do
Bulharska, kde údajně vybuchla zbrojařskou továrnu EMCO a pokoušela se otrávit jejího
majitele Emiliána Gebreva spolu s jeho synem a s vedoucím výroby. Museli to být určitě oni,

protože se ubytovali v hotelu v těsné blízkosti a vyžádali si pokoj s výhledem na budovu továrny.
Kamera na parkovišti dokonce zachytila jednoho z nich, jak v se v převleku a namaskován za
někoho jiného procházel mezi auty – určitě to byl on, protože o několik hodin později došlo
k pokusu o otrávení shora zmíněných tří osob.
Tito tři útok přežili, načež došlo k dalšímu pokusu, ale ani ten nebyl úspěšný. Opět tam byli
nějací Rusové v dohledu a opět sledovali továrnu pohledem z okna hotelu. Možná to byli ti
stejní. Dokonce jeden z nich, údajně plukovník Alexej Kapinos se v době pokusu o otravu
nacházel pouhých 300 km od místa, kde se to událo. Podle některých zdrojů a hlavně podle
Bellingcat je to jasný důkaz jeho viny. Bohužel, nejsou uváděna přesná data a místa pobytu
všech zainteresovaných členů prestižní ruské jednotky. Snad aby se nezjistilo, že se úplně
neshodují se zákeřnými pokusy vůči Gebrevovi a jeho továrně.
Bulharský soud vzal všecko za platné a odsoudil v nepřítomnosti tři ruské občany, podezřelé
z těchto činů. Soud prohlásil, že zmínění cestovali na falešné dokumenty a vydávali se za jiné
lidi. Když se ptali majitele EMCO továrny Gebreva jestli si myslí, že ho Rusové zkoušeli
odstranit kvůli munici, kterou přechovával ve Vrběticích, tento řekl, „ledaže by se spojili s mými
místními nepřáteli.“
Stránka Bellingcat dále viní ruskou elitní sabotážní jednotku č. 29155 z toho, že způsobili:
•
•
•
•
•

připojení Krymu k Rusku (zjevně jim unikla dvě referenda, která byla pokaždé přes 90%
pro připojení);
pokusy o destabilizaci v republice Moldova (2014), což není jasné jak to mohli stihnout,
když se skoro dva měsíce flákali v českých lesích v okolí Vrbětic;
nepodařený pokus o vládní převrat v Montenegru (2016);
špionážní operace v Švýcarsku (2016-2017);
destabilizační operace ve Španělsku během referenda o odtržení Katalonie (2017).

Milí zlatí, kdyby opravdu elitní ruská jednotka zkoušela něco takového provést a
vybuchnout nějaký sklad na českém venkově, tak by Vrbětice a pár okolních vesnic už nebyly na
mapě a vůbec nikoho by nevěděl odkud ta rána přišla. Kdyby měli opravdu v úmyslu otrávit
Skripala a jeho dceru, tak by ji dostali hned v Moskvě, než za ním ten den odletěla a ani Skripal
by už dnes nežil. A jejich smrt by byla z „přirozených důvodů“ a ne kvůli nějakému vulgárnímu
jedu. Pokus o vládní převrat v Montenegru by nebyl neúspěšný a Katalonie by byla samostatná.
Ví vůbec takový osel, který obhospodařuje stránku „Bellingcat“ a od kterého záhadně všecka
veřejná manipulativní media opisují, co je to „elitní sabotážní jednotka?“ Zjevně ne.
Ale zpátky k Vrběticím: co se tam tehdy doopravdy stalo
Napřed musíme projednat téma dynamit. Dynamit je úžasně účinná výbušnina, která je vyrobena
z nitroglycerinu, absorpční hmoty jako je třeba jíl a ze stabilizačních látek. Maximální životnost
dynamitu při dobrých skladovacích podmínkách je jeden rok. Poté začne nitroglycerin vytékat
z absorpční látky a je doporučováno krabice s těmito výbušninami otáčet spodem nahoru a zpět,
aby nedošlo k nahromadění nitroglycerinu na dně. Na jednotlivých tyčinkách se začnou tvořit
krystaly, což způsobí, že celá věc je ještě víc citlivá na úder, tření, nebo změny teploty. Taková

věc, na tu pak se stačí škaredě podívat a hned vybuchne. Čerstvý dynamit je poměrně odolný při
zacházení, ale starší dynamit je velice nebezpečný.

