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Ve čtvrtek, 25. srpna byla elektrárna v Záporoží odpojena od elektřiny, což se stalo poprvé v její 

historii. Poslední dva fungující reaktory musely být odpojeny kvůli ohni, který zničil elektrické 

vedení. Později byly dodávky elektřiny obnoveny, takže přerušení bylo pouze dočasné, ale 

reaktory musely být ten den odpojeny celkem dvakrát. 

Samozřejmě, že z toho byli obviňováni Rusové. Ukrajinský Státní inspektor nukleárních nařízení 

později oznámil, že přerušení způsobilo odstřelování elektrárny a že pouze jedna jaderná 

jednotka ze dvou byla odpojena. 

Jsou obavy, že neustálá střelba Ukrajinců na elektrárnu způsobí poruchu takového rozsahu, že 

dojde k roztavení přehřátého jádra reaktoru, jako se to stalo v Černobýlu. Ukrajinské vedení, 

z jakéhosi perverzního sebevražedného popudu vydírá jak Rusko, tak celou Evropu tím, že 

zkouší způsobením jaderné katastrofy získat elektrárnu pod svoji kontrolu a Rusy vyhnat ven. 

Další útoky 

O den později začali Ukrajinci znovu elektrárnu odstřelovat a několik nábojů dolétlo do těsné 

blízkosti skladiště vyčerpaného radioaktivního paliva. Naštěstí, nic nebylo zasaženo, ani zničeno 

a hladina radioaktivity je v mezích normálu. Některé střely ale zasáhly stepní okolí reaktoru, kde 

způsobily četné požáry porostu. Tyto požáry dále ohrozily elektrické vedení a mnohé i zničily. 

Vedení bylo později nahrazeno a reaktory přepojeny na jiný zdroj energie. 

Ukrajinci podnikli celkem dva útoky, s použitím M777 howitzerů, vyrobených v Anglii. Rusům 

se podařilo tuto zbraň najít a zničit. Ale nepodařilo se jim zabránit tomu, aby Ukrajinci nezničili 

čtvrté a poslední elektrické vedení, které dodává energii do obvodu na pravém břehu Dněpru. 

Vladimír Rogov, člen hlavního administrativního výboru řekl, že s přerušeným vedením není 

absolutně možnost, jak do těchto míst elektřinu dostat. Reaktor prý funguje v pořádku a dodávky 

elektřiny na území, obsazené ruskými vojsky pokračují jako vždycky. 

Rusko zkouší již od června dostat inspektory IAEA do Záporoží, na kontrolu reaktorů, ale nezdá 

se, že by OSN, pod které tato organizace spadá, byla tomuto plánu příliš nakloněna. S inspekcí 

totiž zcela určitě vyjde najevo a bude zveřejněno, KDO na reaktory neustále střílí. Je zjevné, že 

celý Západ zkouší tuto informaci utajit. Ukrajinci z tohoto hanebného činu neustále obviňují 

Rusko, ale proč by to Rusové dělali, když už reaktor zabrali a obhospodařují ho? 

Vedoucí IAEA, Rafael Grossi řekl, že doufá, že se na prohlídku Záporoží dostanou během 

dalších pár dnů, jestli současně probíhající jednání o tomto záměru uspěje. A když neuspěje, co 

pak? Na co nám je OSN a IAEA, když se ani trochu nesnaží odvrátit jadernou katastrofu, která 

ohrožuje celou Evropu? 

Také sabotáž 

Ruská Národní garda, která hlídá jadernou elektrárnu v Záporoží také zajala dva zaměstnance, 

kteří dodávali ukrajinským vojskům informace o rozmístění osob a vozidel uvnitř elektrárny. 
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Další kolaborant s Ukrajinci, který porušoval bezpečnostní protokol a dodával zprávy o pohybu 

ruských konvojů, byl rovněž zadržen. Od 4. března, kdy Rusové elektrárnu převzali, bylo 

zadrženo celkem 26 takových záškodníků. 

Specialisté Národní gardy na chemickou a biologickou obranu sledují několikrát za den výšku 

radioaktivity. Další používají psy na hledání výbušnin v okolí elektrárny. 

Nejnovější zprávy 

Podle nejnovějších zpráv, ukrajinská vojska pokračovala v jaderném terorismu a odstřelovala 

jadernou elektrárnu celkem třikrát, během posledních 24 hodin. 17 dělových náloží dopadlo na 

její území. Deset z nich vybuchlo 30 metrů od skladiště vyčerpaného jaderného paliva. Tři 

vybuchly v těsném okolí budovy č. 2, ve které je skladováno čerstvé jaderné palivo a pevný 

radioaktivní odpad. Čtyři z těchto náloží dopadly na střechu budovy č. 1, kde se nachází 168 

sestav amerického jaderného paliva z Westinghouse Corporation. Všecky zásahy byly provedeny 

s použitím 155 mm nábojů a děl americké výroby. 

Vladimír Rogov, člen hlavní Rady administrace elektrárny prohlásil v ukrajinské televizi, že 

Generální sekretář OSN Antonio Guterres se chová nezodpovědně, když zabraňuje, aby byl 

vytvořen ochranný okruh kolem elektrárny, kde by se nesmělo střílet a ani by tam nesměly být 

vojenské zbraně, nebo vojsko. Podle něho, Guterres se chová jakoby chtěl zničení elektrárny 

docílit. „Zkouší vykonávat plány našich nepřátel, což jsou nukleární teroristé,“ řekl a dodal, že 

nemluví o Presidentovi Zelenském, ale o těch, kteří ho a jeho režim manipulují. 

„Bez ruského protileteckého systému, bez ruských vojáků, kteří zaručují bezpečnost jaderné 

elektrárny, už by se dávno stalo něco strašného,“ prohlásil. Podle něho, kdyby ruská vojska ze 

Záporoží odtáhla, reaktory by byly okamžitě zničeny. 

Důkazy předloženy OSN 

Fotografické důkazy o ukrajinském odstřelování jaderné elektrárny byly předloženy 

Bezpečnostní radě OSN. Ruský vyslanec do OSN, Vasilij Nebenzija také informoval Radu o 

nejnovějších útocích, které byly provedeny s použitím zbraní, které dodalo NATO. 

Nebenzija potvrdil, že Rusové nepoužívají elektrárnu jako vojenskou základnu a že se v jejím 

areálu nenacházejí žádné těžké vojenské zbraně. Řekl, že ruské Ministerstvo obrany je 

připraveno poskytnout IAEA satelitní snímky vysoké rozlišovací kvality, ze kterých je vidět, že 

se opravdu nikde žádné těžké zbraně nenacházejí. 

Rovněž poskytl přesná data a čas jednotlivých zásahů, spolu s označením ukrajinské jednotky, 

která střelbu provedla a ukázal, které střely byly vystřeleny z M777 howitzerů, poslaných na 

Ukrajinu americkým Pentagonem. Dále řekl, že ten, kdo si myslí, že Rusové budou americkými 

zbraněmi odstřelovat elektrárnu, kterou ochraňují a hlídají, tak že nežije ve skutečnosti. 

Nebenzija obvinil Spojené státy a jejich spojence z toho, že ospravedlňují kriminální chování 

Ukrajiny, což zahrnuje odstřelování jaderné elektrárny v Záporoží, až po bombu, která zabila 

ruskou reportérku Darju Duginu v Moskvě. 

https://sputniknews.com/20220827/ukraine-continues-to-shell-city-where-zaporozhye-nuclear-plant-located--local-authorities-1100053389.html
https://sputniknews.com/20220812/zaporozhye-regions-authorities-slam-guterres-position-on-npp-as-irresponsible-1099515624.html
https://www.rt.com/russia/561414-nebenzia-un-zaporozhye-nuclear/


Proč je válka na Ukrajině udržována 

Gilad Atzmon, politický spisovatel, romanopisec a hudebník říká, že celá záležitost je složitá, 

protože každý má pro prodlužování války své důvody. Spojené státy, Británie a NATO věří, že 

tím oslabují Rusko a podrážejí nohy Putinovi, zatím co NATO tím nabývá na síle a na moci. 

Další podstatný důvod je, že vojenský průmysl, který je v Americe kromě zdravotního průmyslu 

ten hlavní a jeden z mála v zemi, s každou válkou víc a víc prosperuje. 

Zelenský rovněž nestojí o ukončení války, protože jakákoliv smlouva s Ruskem, která pak bude 

podepsána, změní jeho osobní situaci na velice komplikovanou. Neměli bychom zapomínat, že 

Zelenský je herec a jeho současná role je vrcholná role jeho kariéry. Až toto divadlo skončí, pak 

to půjde jen a jen směrem dolů. Takže pro něho by válka měla trvat nekonečně. 

Ukrajinské vojenské jednotky nejsou ochotny se vzdát ani jednoho čtverečního centimetru 

území. Vojáci jsou tak zpracováni vládní propagandou, že nejsou schopni přijmout myšlenku, že 

by něco z toho připadlo Rusku. Takže ti by taky nejradši válčili napořád a ještě nakonec vyhráli. 

Obyvatelstvo Ukrajiny dalo najevo svůj názor tím, že několik milionů opustilo rodnou zemi a 

další miliony jsou roztroušené někde po Ukrajině a prakticky nezvěstné. Podle britských a 

amerických správ je ta situace popisována jinak, jako že celý národ stojí za svým vůdcem, 

Zelenským a za jeho sebevražednými nápady a spolu s ním se odhodlaně řítí do záhuby. 

Zelenský často sjednává s Israelem, aby za Ukrajinu dojednal s Ruskem výhodné skončení celé 

záležitosti. Zde je ovšem problém, Israel není ten nejlepší kandidát na domlouvání mírového 

spolužití. Také se jedná o to, že Israel, spolu s Ukrajinou mají tajný záměr, nahradit v Evropě 

ruský plyn, který je Israel ochoten ihned začít vyvážet. 

To je ve skutečnosti důvod, proč ruský President Putin pomáhá Assadovu režimu v Syrii. Rusové 

potřebují nutně přístav ve Středozemním moři, aby měli možnost zabránit instalaci podmořského 

plynovodu z Gaza pláží v Israeli, do Řecka. 

Další důvod, proč Israel není ten nejvhodnější kandidát na sjednávání míru je ten, že jejich 

ekonomie je poháněna převážně penězi nejrůznějších oligarchů, z nichž velké množství jsou 

israelští občané. Israel se stal útočištěm těchto boháčů a jejich peněz a protože velká část jich 

přichází právě z Ruska, pak to jsou ruské peníze, které Israel hází lopatami do svých vlastních 

kufrů. Neutralita země zaručuje, že se nemusí zúčastnit sankcí a ještě navíc mají uzákoněno, že 

nevydávají ty, které jednou přijali, i kdyby to mezinárodní zločinci byli. Takže Israel se zdá být 

to správné útočiště pro všelijaké (nekalé?) elementy a hlavně jejich peníze. 

Putin je podle Atzmona dokonalá záhada. Západ o něm rozšiřuje pomluvy, že je mentálně 

nevyrovnaný, ale pravý opak je pravda. Putin je zřejmě velice zkušený stratég a má v úmyslu 

provést nějaké velké geopolitické a vojensky podmíněné změny. Ten problém je, že nikdo neví, 

co tyto změny jsou. 

Putin zjevně nechtěl obsadit Kyjev a ani neplánoval změnu režimu na Ukrajině. Zdá se, že 

všecko, co chce docílit je zničit ukrajinskou armádu, vyhubit Banderovský fašismus a nakonec 

smluvit mír a přátelství navěky se Zelenským. Ze všech lidí na světě, Putin potřebuje Zelenského 
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nejvíc a potřebuje ho živého a zdravého, aspoň do skončení vojenské kampaně a do podepsání 

patřičných dokumentů, které to budou potvrzovat. 

Takže Putin je ten jediný, kdo má jasnou vizi toho, jak celý konflikt skončí. Všichni ostatní se 

drží toho, co právě je, ať je to cokoliv a zkouší ze  situace získat co nejvíc sami pro sebe. 

Doposud si nikdo ze Západu netroufl postavit se Putinovi vojensky. To je pravděpodobně 

odůvodněno tím, že přes veškeré řečičky o „oslabení Ruska“ je ruská armáda daleko od toho, 

aby byla slabá a poražená a Západ to velmi dobře ví.  

A ještě jeden důvod – zlato! 

Další důvod pro válku na Ukrajině a prakticky pro všecky války, jak kdy byly, je zlato! Navenek 

je zlato snižováno vojensko-průmyslovým bankovnictvím na nevalný kov, který není zase tak 

moc žádoucí vlastnit. Možná je to tak schválně. Někteří tím pádem opravdu nechápou klíčovou 

úlohu zlatých zásob ve všech ekonomických a vojenských válkách. 

Nikdo na příklad neví, kam zmizely zásoby zlata Iráku, které byly údajně značné. Všecko co je 

známo, že je američtí vojáci naložili do letadel a ta s nimi odletěla pryč. Podobně dopadly i zlaté 

zásoby Libyje poté, co NATO zavraždilo Muammara Gaddafiho. Libyjské zlato vážilo asi 144 

tun a to všecko zmizelo, nikdo neví kam, nikdo neví kdo je ukradl. 

Ukrajinské zlato bylo sice pouze 42,3 tun, ale i to je všecko pryč! Hned po nezákonném puči v r. 

2014, kdy Spojené státy odstranily řádně zvoleného presidenta Janukoviče a nahradili ho svým 

dosazencem, řekla vedoucí Ukrajinské národní banky, Valerie Gontareva v charkovské televizi, 

že „Statistiky Národní banky dokazují, že množství zlata bylo drasticky sníženo a není známo, 

kam se podělo.“ Takže 39 tun ukrajinského zlata zmizelo, bylo vykradeno a nikdo neví kdo, 

kým, odkud, kudy, kam. 

Victoria Nuland přiznala, že vláda Spojených států utratila miliardy dolarů na Ukrajině, aby 

změnila „srdce a mysl“ Ukrajinců. Že by si to zlato vzali náhradou za své výdaje? 

V červnu 2022 prohlásila Zástupkyně guvernéra Ukrajinské národní banky Kateřina Rožkova, že 

Národní banka prodala od 24. února t.r. za 12,4 miliard dolarů svých zlatých zásob. To 

samozřejmě nesedí dohromady s tím, co hlásila po r. 2014 Gontareva, podle které mělo na 

Ukrajině zůstat pouze 3,3 tun zlata. Ovšem něco takového je běžné a to nejen pro Ukrajinu, že 

údaje o zlatých zásobách jsou skoro pokaždé a všude zkreslovány. 

Tehdy, po r. 2014 bylo hodně zpráv o tom, jak bylo 39 tun zlata naloženo uprostřed noci do 

nákladních letadel a vyvezeno ze země. Ti, kteří je nakládali, byli těžce ozbrojení muži 

v neoznačených černých uniformách. Když později zkoušel Sekretář GATA (Gold Anti-Trust 

Action Committe) Chris Powell zjistit u americké Federální reservy, jestli převzali 39 tun 

ukrajinského zlata, bylo mu odpovězeno, že tyto informace budou vyjeveny pouze těm, kteří 

zlato vlastnili. Ať prý se obrátí na ukrajinskou Národní banku a vyřeší to s nimi. 

Jenže to, jak Rožkova prohlásila, že Ukrajina prodala za 12,4 miliard dolarů zlata, to by podle 

oficiální ceny 1850 dolarů za unci zlata (31g) dělalo 208 tun zlata! Kde vzala Ukrajina 208 tun 

zlata? Když měli v r. 2014 pouze 3,3 tun zlata, odkud se vzalo těch 208 tun? 
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Už ta skutečnost, že oficiální zprávy o stavu ukrajinských (a jiných) zlatých zásob nikdy nesedí 

dohromady, by měla odradit všecky, kteří mají v úmyslu investovat do zlata. Zároveň by nám to 

mělo říct, že tyto informace jsou pokaždé nedůvěryhodné. Mají opravdu Spojené státy 8133 tun 

zlata, jak oficiálně hlásí? Těžko! Jejich zlato bylo podle washingtonského právníka jménem 

Peter Beter z Fort Knox vykradeno neznámými pachateli (Rockefeller), kteří je veřejně nakládali 

na těžká nákladní auta a odváželi pryč. 

A pro ty, kteří by stále ještě tvrdili, že zlato nemá takovou hodnotu a rozhodně není důvodem pro 

války, připomeneme skutečnost, že celý Západ neměl nejmenší problém s vedoucím Libyje, 

Muammarem Gaddafi celých 40 let jeho vlády, až do té doby, než navrhl spojení afrického 

kontinentu a ustanovení společné měny: zlatého dináru a stříbrného dirhamu. Hned po oznámení 

tohoto plánu vtrhlo NATO do země a postarali se o Gaddafiho likvidaci. Spolu s ním zanikl ten 

nejmodernější africký stát, který skutečně pečoval o své občany a poctivě se s nimi dělil o 

všecko národní bohatství – oproti všem ostatním! 

Ta obrovská nenávist vůči Rusku je dnes motivována opět, tím stejným: zlatem. Rusko má 

obrovské zlaté rezervy a nekonečné přírodní zdroje zlata. A někdo, kdo na ně nemá nejmenší 

nárok, je za každou cenu chce vlastnit. 

 


