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Skoro to vypadá, že odstřelováním jaderných reaktorů v Záporoží chce Západ docílit, aby došlo 

k úniku radiace. To by nejen zničilo ruská vojska na Ukrajině, ale větry by zanesly radioaktivní 

izotopy až do Ruska. Že by se to stejné rozšířilo i do dalších částí Evropy, o tom nemůže být 

pochybnost. Amerika by dostala zásah o pouhých pár dnů později. Vedení zemí Západu se 

údajně právě rozhodlo pro tento postup v jejich nesmyslném boji proti Rusku. 

Ukrajinci samozřejmě lživě tvrdí, což dělali vždycky, že Rusové sami odstřelují reaktory, spolu 

se svými vlastními vojáky, aby vytvořili situaci „pod falešným praporem“ a mohli z útoku 

obviňovat Ukrajince. To je výmysl hodný žáka 6. třídy, což odpovídá myšlenkové úrovni 

kyjevského vedení. 

Co by tím asi Rusové získali? Snad soucit? Anebo chtějí velkovýrobu mučedníků? 

Rusko neustále tyto útoky hlásí v OSN, „Mezinárodní atomické energetické agentuře“ 

(International Atomic Energetic Agency, dále IAEA), která má zajišťovat bezpečnost těchto 

zařízení. Dovolávají se pomoci, dožadují se inspekce reaktorů a vůbec nikam se tím nedostávají. 

Myslíte, že by žádali o inspekci zkušenými inspektory, kteří spolehlivě zjistí, čí střely to jsou, 

kdyby elektrárnu sami odstřelovali? Těžko! 

IAEA jim odpověděla, že tam budou moci někoho poslat až asi tak v září. V září! V té době už 

můžeme být všichni po smrti a koukat na celou situaci tam shora, anebo taky zespodu, jak kdo z 

nás. Jejich nedostatečný zájem a stejně tak naprostý nezájem OSN se nedá nazvat jinak než 

úmyslným. Je to snad sabotáž a ti lidé si snad něco takového přejí? 

Někteří vysoce postavení politikové se vyjádřili, že kdyby došlo k úniku radioaktivity, že by to 

bylo provinění proti NATO paragrafu č. 5, což umožňuje NATO jednotkám zamíchat se do 

konfliktu. To objasňuje, proč před pár týdny vydalo město New York veřejné instrukce, jak se 

zachovat v případě jaderného napadení. A stát New Jersey začal rozšiřovat plakáty s těmito 

instrukcemi po obchodních centrech. Čítají s tím! To všecko je tak naplánováno! 

Ten plán je, že dojde k úniku radioaktivity, NATO okamžitě nastaví své jednotky proti Rusku a 

buď jedna, nebo druhá strana vystřelí jadernou raketu. Druhá strana útok vrátí a Evropa je 

vyřízena. Střílení raket bude pokračovat a nebude k zastavení, až úplně všecko zničí. 

Správně by to ale nemělo v něco takového vyústit, protože NATO nemá nárok se do této války 

zamíchat. UKRAJINA NENÍ ČLENEM NATO! To je podstatné. Jako další, Ukrajina sama 

útočí na jadernou elektrárnu, což je prokazatelné inspekcí raket, tam napadaných, kromě dalších 

důkazů ve formě záznamů protileteckého obranného systému. O tom již bylo psáno dříve, tyto 

záznamy mají všichni: má je Rusko, NATO, Ukrajina. Ale Rusko se s nimi nemůže prokázat, 

protože by vyjevili, kde se jejich zařízení nachází a jakou má kapacitu. A pak by bylo zničitelné. 

Proto je sporné, jestli se NATO do války zaplete nebo ne. Jestliže existují důkazy, že Ukrajinci, 

NATO a Amerika jsou ti, kteří v záchvatu sebevražednosti odstřelují největší jadernou elektrárnu 

v Evropě, pak by si měli dobře rozmyslet něco takového udělat. Zřejmě pro ně není snadné něco 
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takového pochopit a tak Záporoží odstřelují pořád dál. Je ale též možné, že v případě úniku 

radioaktivity mají v úmyslu napadnout přímo Rusko a to atomovými zbraněmi. 

To by samozřejmě bylo vrcholně nerozumné, protože Rusové mají daleko víc jaderných zbraní 

než NATO a USA dohromady a kdyby byli napadeni, tak by je určitě použili. A v jaderné válce 

nevyhrává žádná strana, jak dobře víme. 

Takže kdybychom slyšeli o úniku radioaktivity ze Záporoží, pak máme pouze pár hodin na to, 

abychom se skryli a možná i pouhých pár hodin života. 

Biden žáká o nukleární kódy 

Že se něco takového chystá, tomu nasvědčuje i to, že President Biden volal bývalému 

Presidentovi Trumpovi na Floridu a žádal ho o vydání nukleárních kódů na spuštění amerických 

jaderných zbraní. Předtím prý volal několika vojenským velitelům, ale bezvýsledně. 

Nikdo ze současné vlády, ani Biden sám nemůže získat nukleární kódy, které má dostat do 

ochrany president Spojených států. Když byl Biden dosazen (nebyl zvolen), armáda mu odmítla 

tyto kódy předat a on proti tomu nemohl nic udělat. To proto, že když odcházející President 

Trump viděl, že volby byly zfalšovány, uvedl v platnost „Povstalecký zákon“ (Insurrection Act) 

z r. 1807, kterým předal dočasně vládu Spojených států armádě. 

Již začátkem března 2022, když ruská vojska odstřelovala ukrajinskou laboratoř, která patřila 

OSN(!), kde byly vyvíjeny biologické válečné zbraně, americký Ministr obrany Lloyd Austin, 

Státní tajemník Antony Blinken, Kamala Harris a jiní doslova bombardovali svými telefonáty 

kancelář velitele námořnictva, Generála Davida H. Bergera a dožadovali se nukleárních kódů, 

které chrání americké jaderné zbraně. 

Když neuspěli u vojska, volali Trumpovu residenci na Floridě a opět, dožadovali se kódů. A 

pokaždé napřed žákali, později vyhrožovali. 

Tyto kódy jsou ve skutečnosti zařízení velikosti malého kufříku a umožňují právoplatně 

zvolenému presidentovi spustit nastavení jaderných zbraní. Biden není za právoplatně zvoleného 

presidenta považován. A ještě ke všemu je zřejmé, že Bidenova administrace není dostatečně 

zodpovědná a má zjevně v úmyslu začít atomovou válku a to kvůli – Ukrajině!? 

Ukrajinci elektrárnu stále odstřelují 

Ve snaze způsobit v Záporoží nukleární katastrofu, používají Ukrajinci k odstřelování elektrárny 

Howitzery M777 britské výroby, se 155 mm náložemi, které jsou vybaveny rozbuškami M739, 

americké výroby. Odstřelují i okolí elektrárny, výbuchy byly i v Energodaru a v blízké vesnici 

Ivanovka. Člen administrativního výboru Energodaru Vladimír Rogov hlásil, že ukrajinská 

vojska právě provedla 25 útoků těžké dělostřelby a že používají ještě dróny a rakety. Většina 

z nich byla sice odražena protileteckou obranou, ale některé přesto prolétly skrz a ohrozily 

infrastrukturu elektrárny a sklad spotřebovaného jaderného paliva. 

Ze šesti reaktorů v Záporoží jsou ve funkci pouze dva. Tyto jsou obsluhovány 11 000 jadernými 

inženýry a jinými zaměstnanci, kteří zůstali ve svých funkcích i přes vzniklý konflikt. 500 
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ruských vojáků, spolu s donbasskými vojenskými oddíly a s policií zajišťují bezpečnost celého 

podniku, který zásobuje elektřinou skoro polovinu Ukrajiny. 

Již v r. 2014 varovali jaderní odborníci, že Záporoží představuje vážné ohrožení, stejné jako 

kdysi Černobýl. Jaderná elektrárna měla tehdy celou škálu problémů, počínaje nedostatkem 

financí, přes neschopnost vedení, které bylo vybíráno na základě osobních známostí, namísto 

zkušeností a znalostí oboru. Jednotka, umožňující přechod na jaderné palivo byla vyrobena 

americkou firmou Westinghouse a od samého začátku nebyla v souladu se sovětskými 

standartními reaktory. 

Ruské vedení říká, že jestli budou Ukrajinci nadále elektrárnu odstřelovat, že budou nuceni 

zastavit její provoz. Celá polovina Ukrajiny pak bude bez proudu. Generálporučík Igor Kirilov, 

vedoucí ruských radioaktivních, chemických a biologických obranných sil informoval, že záložní 

zajišťovací systém jaderných reaktorů v Záporoží byl odstřelováním poničen a kdyby došlo 

k nějaké nehodě, pak by se radioaktivní mrak rozšířil po celé Evropě a po celém světě. 

Další jaderný reaktor napaden 

Ukrajinci si nedají pokoj. Jsou to jaderní teroristé, kteří zaslouží řádné potrestání. Je vážné 

podezření, že 4., 9. a 12. srpna způsobili několik výbuchů v blízkosti vysokovoltážních rozvodů 

v jaderné elektrárně v Kursku. Tato elektrárna se nachází na ruském území, blízko ukrajinských 

hranic. Výbuchy způsobily přerušení technologických procesů reaktoru. Bylo zasaženo celkem 6 

přenosných věží, které převádějí energii z elektrárny do klíčových míst, jako jsou průmyslové 

podniky a dopravní systém. 

Již dříve hlášené výbuchy na Krymu, v blízkosti města Majskoje, v oblasti Džankoj se rovněž 

ukázaly být ukrajinskou sabotáží. Záškodníci vybuchli vojenské skladiště, čímž zasáhli také 

elektrickou síť, železnici a zničili několik domů. 

Americký útok pod falešným praporem 

Podle Igora Kirilova, ukrajinská vojska odstřelují reaktory v Záporoží od 18. června. Celkem 

podnikli 12 útoků, kdy vystřelili 50 dělostřeleckých nábojů na největší jadernou elektrárnu 

v Evropě. Podle něho, Ukrajinci, pod vedením manipulátorů ze Spojených států zkoušejí 

způsobit menší nehodu, aby ohrozili bezpečnost reaktorů a aby došlo k přerušení jejich provozu, 

z čehož mají v úmyslu obvinit – jako obvykle – Rusko. 

Za ospravedlnění pro takovou šílenost považují to, že prý Rusko nastavilo přímo u reaktorů 

těžkou vojenskou mašinerii. To samozřejmě není pravda a Generál Kirilov zdůrazňuje naprostou 

průhlednost pro OSN a pro IAEA organizaci. Rusové jsou ochotni poskytnout satelitní záběry 

velmi dobré ostrosti, aby bylo zjevné, že se tam žádné takové zařízení nenachází. 

Amerika má přístup k těm stejným satelitním snímkům, takže mohou snadno rozpoznat, že 

v Záporoží nic takového není. Jenže Amerika je záměrně potichu, nevyjadřuje se a tak Ukrajinci 

pokračují ve střílení pořád dál. OSN zjevně také nemá o tyto informace zájem, jejich „mír 

udržující“ zaměření jim zřejmě nijak nebrání v tom, nechat šílence záměrně způsobit jadernou 

katastrofu a zničit celou Evropu a ještě kus světa s ní. 
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IAEA sice mluví navenek alarmujícím tónem, ale jejich inspektoři se na Ukrajinu nehrnou. Je 

uvažováno, že je brzdí OSN a že nikdo z nich nestojí o to, zjistit pravdu a tím změnit mediální 

pohádku o tom, že reaktory odstřelují Rusové. Museli by světu oznámit, že to nejsou Rusové, ale 

Ukrajinci, kteří zkoušejí všecko kolem zamořit radioaktivním odpadem. Taky by museli oznámit, 

že velké množství vyčerpaného uranu schází a že ho Ukrajinci použili na špinavé bomby a 

rozestříleli po Donbasu 

Výbuch Černobýlu zamořil 20 evropských zemí radioaktivními isotopy. 4000 lidí zemřelo na 

přímý vliv radiace, desetitisíce dětí byly narozeny zdeformované, 100 000 lidí bylo násilně 

přestěhováno a 5,5 milionů jich má v sobě ještě dnes zvýšenou radiaci. A toto chtějí Ukrajinci 

znova opakovat a možná ještě v horším? 

Zdá se, že jaderná provokace byla plánována na dobu, kdy Generální sekretář OSN Gutierrez 

cestoval po Ukrajině, což bylo mezi 17. a 20. srpnem. Byla snaha zařídit v té době únik radiace, 

narušit jaderný odpad a vystavit reaktory abnormálním operačním podmínkám. To mělo být 

spojeno s varováním veřejnosti o zvýšené radiaci a s nějakými přídavnými efekty na dokreslení. 

Zločinci a teroristé tím zkoušeli zastřít co napáchali a získat soucit a spolupráci veřejnosti. Západ 

dobře ví, že ztrácí podporu. Již mnoho zemí světa prohlédlo jejich zákeřnou hru a přidávají se 

postupně k Rusku, které nic neskrývá a neintrikaří. Jak se kdysi vyjádřil jistý analytik, Rusko lže 

asi ze 30%; Evropská unie lže ze 60% a Amerika lže z 90%. Je pravděpodobné, že Ukrajinci 

lžou na 100%. 

Proč ale k této plánované akci pod falešným praporem nakonec nedošlo, není známo. Je možné, 

že analýza situace ukázala, že by tím Západ nezískal vůbec nic, ale naopak, že by ztratil. Světová 

situace nabývá jiný směr a Západ je ve skutečnosti dnes ohrožen, spolu s Ukrajinou, že proti nim 

bude brzy zahájeno soudní řízení a že dojdou zaslouženého trestu. Ruské důkazy proti nim se 

množí a není daleko doba, kdy budou použity na správných místech. 

Proč se inspektoři IAEA nemají k návštěvě Záporoží 

Ten důvod, proč inspektoři IAEA ještě nedorazili do Záporoží, i když odstřelováním jaderné 

elektrárny Ukrajinci ohrožuje celou Evropu a celý svět, je víc než zřejmý. Někteří lidé, obzvláště 

pak OSN, Spojené státy, Evropská unie a praktický celý Západ nechtějí, aby se vyneslo ven, že 

celou dobu odstřelovali elektrárnu Ukrajinci a ne Rusové. Něco takového by muselo být veřejně 

vyhlášeno a to by ještě víc ublížilo ukrajinské pověsti, která se už řádně trhá ve švech. 

Inspektoři IAEA vyjádřili již několikrát přání navštívit Záporoží a jak říká Vladimír Rogov, člen 

vojensko-civilního vedení elektrárny, v Záporoží jsou ochotni je přijmout kdykoliv a poskytnout 

jim veškeré informace. Podle něho, inspektoři by nejen ihned poznali, že elektrárna je 

odstřelována Ukrajinci, ale také že k tomu používají americké, britské a jiné západní zbraně a 

munici. Museli by podat hlášení o všem, co zjistili a to by bylo vyjeveno veřejnosti. Ukrajina by 

pak byla právem obviněna z těchto zločinů a proto ji OSN kryje a zdržuje cestu inspektorů do 

Záporoží jak může. Oficiální lež o původci všeho zla na Ukrajině by tím byla odhalena. 

Podle Rusů, Západ naprosto ztratil pud sebezáchovy, když dovoluje, aby něco takového stále dál 

pokračovalo a ještě k tomu účelu dodává zbraně. Namísto toho, aby donutili Ukrajince přestat na 
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jadernou elektrárnu střílet, zkoušejí donutit Rusy, aby místo opustili a předali je ukrajinským 

jednotkám. 

Co by ale Ukrajinci udělali hned, jak by tento podnik dostali do svých špinavých a lidskou krví 

potřísněných pracek by bylo, že by zničili co nejvíc by mohli a obviňovali z toho Rusy. Možná 

by tam navezli i nějaké zničené ruské vojenské harampádí, pro dokreslení celého obrázku a 

ukrajinské mlýny na lži a podvody by pak spustily naplno. To je důvod, proč Ukrajinci zabraňují 

příjezdu IAEA inspektorů na Ukrajinu a celý Západ jim v tom pomáhá. 

NATO a jaderné zbraně 

Již v půli listopadu 2021 agitoval Generální sekretář NATO, Jens Stoltenberg členské státy, aby 

si nechaly nastavět americké jaderné rakety všude kam mohou, podél ruských hranic. A to ještě 

Rusové vůbec nebyli na Ukrajině a tento válečný štváč už zkoušel vyprovokovat jadernou válku. 

Řekl, že něco takového je nutné, kvůli ohrožení, které Moskva představuje pro zbytek světa. 

„Náš cíl je oprostit svět od jaderných zbraní,“ prohlásil, „ale jakmile je jiní mají, pak je NATO 

musí mít také.“ 

Podle nejmenovaného politického veterána, Rusko prý provádí agresivní akce, plete se do 

záležitostí jiných zemí a ještě ke všemu neustále zvětšuje svoji vojenskou výbavu, včetně 

nových, vyspělých jaderných zbraní. (Jak již psáno, Rusko v té době ještě nebylo na Ukrajině). 

Jaderné zbraně, rozmístěné mezi různé národy prý vybaví evropské spojence s účinnou, 

protijadernou obranou. Proto je jejich rozmístění po celé Evropě žádoucí. 

To je samozřejmě vrcholně nerozumný názor, protože Rusko má v jaderné výzbroji obrovskou 

převahu a NATO by se takové válce nebylo schopno ubránit. Pravda, ale mohli by tu válku 

snadno vyprovokovat, což je asi o co jim doopravdy jde. Jenže jaderné zbraně v neodborných a 

nezodpovědných rukou, což je (podle současných výroků a chování vedoucích politiků) možno 

předpokládat u velké části evropských národů, mohou představovat skutečné ohrožení. 

Ruské zásady pro používání jaderných zbraní 

Ivan Nechajev, mluvčí ruského Ministerstva zahraničí řekl, že nesouhlasí s tím, co někteří 

západní vedoucí říkají, že totiž jaderné zbraně mají rozhodující roli na bojišti. Ruské oficiální 

stanovisko, týkající se jaderných zbraní předepisuje, že tyto zbraně je možno použít pouze 

v případě odvety na útok, coby sebeobranu a pouze v extrémních situacích, kdy už nezbývá 

vůbec nic jiného. 
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