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Předtím, než Ukrajinci zničili kerchský most na Krym, britští špioni celou akci naplánovali. 

Nezávislá skupina internetových novinářů, zvaná „The Grayzone“ zjistila, že již v březnu 2022 

vypracovala britská rozvědka složitý plán na zničení tohoto mostu. V současné době, o nějakých 

šest měsíců později, byl jejich plán uveden v činnost za spolupráce ukrajinské Státní bezpečnosti, 

SBU. Úplně se jim to nepovedlo, protože původní záměr byl most zničit a ne jen do něho 

kousnout, ale i tak, tato zákeřná událost stačila na pohoršení mnoha, hlavně pak Ruska. 

Výbuch s pomocí najatého nákladního vozu byl sice v rozporu s původním plánem, ale byla to 

jedna z několika možností. Celý projekt a s ním několik dalších byly už v březnu předloženy 

vedoucímu britské vojenské rozvědky Chris Donnellymu a je možno je shlédnout zde. Ten, kdo 

projekt vypracoval, byl britský veterán Hugh Ward. 

Zničení mostu mělo docílit zastavení veškerého provozu na mostě samotném, a znemožnění 

přístupu k Azovskému moři. Civilní oběti na životech nebyly brány v úvahu. Původní návrh 

vyžadoval několik raket, které by zničily dva železobetonové sloupy na každé straně středového 

oblouku, což mělo způsobit strukturální kolaps. Další možnost provedení navrhovala použití 

podmořského plavidla, ovládaného na dálku a vybaveného minami, které by bylo nasměrováno 

na slabá místa, nebo na možné chyby v návrhu. Za tyto chyby bylo považováno několik tenkých, 

podpůrných sloupů, které měly umožnit snadné proudění vody, s minimálním třením. 

Také bývalý litvánský Ministr obrany, Audrius Butkevičius byl jedním z účastníků tajných 

britských plánů na zničení kerchského mostu. Chris Donnelly poslal Wardovy plány nejen 

ukrajinskému vedení, ale také Butkevičiusovi a poté mu umožnil přímý rozhovor s Wardem. 

Butkevičius byl hlavní postava litvánského protikomunistického povstání, kdy 13. ledna 1991 

záměrně vedl hlavní představitele bojovníků za nezávislost před pušky sovětských ostrostřelců, 

kteří je samozřejmě postříleli, což je ve Vilniusu dodnes vzpomínáno jako „krvavá neděle.“ 

Již dříve spolupracoval Butkevičius s britskou rozvědkou. Jeho kontakt v MI6 byl Guy Spindler, 

který pracoval pro ruskou ambasádu v Londýně. Je to ten stejný člověk, který vedl Borise 

Jeltsina při neúspěšném puči proti Gorbačevovi, v r. 1991. 

Donnelly prohlásil již v r. 2014, když Rusové připojili Krym, že on sám by s takovou situací 

zacházel zcela jinak. Předně by zaminoval přístav v Sevastopolu a zničil všecka letadla na 

krymských letištích, jen aby ukázal, že to myslí vážně. Pak by použil silný mikrovlnný zdroj na 

zničení ruských vesmírných instalací a obrátil by se na Západ pro dodávky ropy a plynu. Dnes 

říká, že „zkouší tyto plány uvést v činnost“ a zjevně očekává, že se tohoto úkolu někdo chopí a 

tyto drzé provokace na civilním území opravdu provede. 

Výbuch na mostě 

A pak, 8. října vybuchlo na kerchském mostě nákladní auto, což zapálilo cisterny s ropou v jeho 

okolí, zničilo část mostu, vedoucího na Krym a zabilo tři osoby. Škoda byla celkem rychle 

opravena a druhý den již mohla doprava pokračovat. 

https://www.zerohedge.com/geopolitical/ukraine-blew-kerch-bridge-british-spies-plotted-it
https://thegrayzone.com/
https://thegrayzone.com/wp-content/uploads/2022/10/Support-for-Maritime-Raiding-Operations-Proposal.pdf


Ukrajinci se napřed ze zničení mostu velice radovali a chlubili se, že to docílila jejich SBU. Ale 

pak postupně ochladli a dokonce se hlavní poradce presidenta Michailo Podoljak vyjádřil, že to 

byla akce pod falešným praporem, kterou provedli Rusové, aby z ní mohli Ukrajince obvinit. 

Jiné názory na pachatele 

Stránka, která má nadepsáno že ti, kteří útok na krymský most provedli, dostávali příkazy 

z Washingtonu byla záhadně stažena. Není známo, co je k tomu donutilo. Zato jiní zcela 

otevřeně hlásají, že podmořské dróny, které byly k útoku na most použity, byly z Ameriky. 

Jenže je to možné, že most zničila 

podmořská plavidla, když nahoře zcela 

zřejmě vybuchlo nákladní auto? Nezávislí 

vojenští výzkumníci „Molfar Global“ jsou 

toho názoru, že útok byl proveden pod 

mořskou hladinou, protože nikde na 

vozovce není otvor, který by bomba na 

nákladním autě při výbuchu vytvořila. 

Také filmové záběry mostu při detonaci 

naznačují, že exploze přišla zespodu, pod 

hladinou (fotografie a video jsou na 

stránce). Další fotografie jsou zde. 

Molfar je toho názoru, že výbuch přišel zespodu už proto, že na videu je zjevná vlna pod 

zasaženou částí mostu, která se neobjevuje mezi dalšími sloupy. Na jiném videu je vidět 

předmět, pohybující se ve vodě pod mostem. Jejich tvrzení je dále podpořeno tím, že vodní drón 

byl skutečně nalezen na pobřeží, v blízkosti Sevastopolu. 

Ruská agentura „Federální bezpečnostní služba“ (FSB) zjistila, že bomba na zničení mostu byla 

poslána z Oděsy, skrze Bulharsko a Arménii do Gruzie a odtud do Ruska. Celé dva měsíce takto 

cestovala, kdy byla vydávána za součást plastových obalovin. 

FSB je toho názoru, že organizátor teroristického útoku je Hlavní rozvědka ukrajinského 

Ministerstva obrany, pod vedením Kirilo Budanova. Několik lidí bylo vzato do vazby, kteří jsou 

v podezření z účasti na sabotáži. Údajně jednali podle příkazů ukrajinské vojenské rozvědky, kdy 

tajně posunovali nebezpečnou bombu po světě a padělali její průvodní dokumenty. 

Odveta z Ruska 

Přesně jak ruský President Putin varoval, podstatná odveta za tento teroristický čin se dostavila 

hned na to. Útoky ruských vojsk s použitím přesně zaměřitelných zbraní s dalekým dostřelem na 

sebe nenechaly čekat. Mnoho míst na Ukrajině se stalo cílem pro tyto střely, včetně hlavního 

města Kyjeva, který až do té doby zůstával nedotčen. Zasažena byla centra vojenského vedení, 

komunikace a energetické systémy Ukrajiny. Z měst to byly kromě Kyjeva ještě: Charkov, 

Dněpr, Oděsa, Krivoj Rog, Žitomir, Ternopol, Chmelnicky, Konotop, Lvov a jiná. Zásahy 

raketami byly většinou doprovázeny ztrátou elektrického proudu. Ukázky zasažených měst jsou 

zde. Druhý den útoky stále pokračovaly, fotografie, mapy a videa jsou zde. 

https://sputniknews.com/x20221010/crimean-bridge-attack-ukraines-sabotage-teams-take-orders-from-washington-senior-official-reveals-1101698419.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-11307657/US-supplied-underwater-drone-caused-Crimean-bridge-explosion-military-analysts-claim.html
https://eu.eot.su/2022/10/10/what-is-taking-place-on-the-crimean-bridge-a-photo-report-from-a-railway-car-window/
https://www.rt.com/russia/564385-putin-promises-response-ukraine-terrorism/
https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/massive-russian-attacks-in-progress-inside-ukraine-zelensky-s-office-hit-by-missiles
https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/tuesday-october-11-again-russia-slamming-ukraine-with-more-missiles


Putin se vyjádřil, že jakékoliv další teroristické činy Ukrajinců budou těžce potrestány. Kromě 

zničeného mostu na Krym, se Ukrajinci rovněž provinili tím, že v půli srpna zničili 

vysokovoltážní vedení, které převádělo energii z jaderné elektrárny v Kursku, což je na ruském 

území. Pokusili se o tuto sabotáž celkem třikrát. Dále se pokoušeli zesabotovat potrubí pro zemní 

plyn do Turecka, nazvané TurkStream. 

Ruský president prohlásil, že Ukrajinci zkoušejí teroristické útoky již delší dobu a jmenoval 

útoky na některé veřejné osobnosti, novináře a vědce, jak v Rusku, tak na Ukrajině a také 

vražedné útoky na Donbas, plus sebevražedné útoky na jadernou elektrárnu v Záporoží. 

Reakce na zničený most v Americe 

Americký plukovník v penzi, Douglas MacGregor říká, že útokem na most se Ukrajinci 

provinili, protože útočili na nevojenský objekt. Podle něho, bombu, která byla k tomu účelu 

použita, vyrobili Britové a jejich „Zvláštní jednotky“ (Special Air Service, SAS) byly v celém 

projetu plně zapojeny. Britské SAS jsou velmi efektivní a v sabotážích se velmi dobře vyznají. 

Přesto, jejich útok moc nedocílil, škoda na mostě není velká. 

Oproti falešným zprávám v západním tisku, mobilizace v Rusku probíhá hladce. Je zvláštní, jaký 

vliv má tato akce na ruskou populaci: většina lidí je toho názoru, že Putin měl zaútočit daleko 

drsněji a hned ze začátku. To je ovšem sporný bod. Ten důvod, proč Rusové šetřili obyvatelstvo 

a vyhýbali se drastickým útokům, jaké by zvolili Američané a NATO je ten, že stále dál považují 

Ukrajince za své bratry a sestry. Jsou to jejich lidé. Nemohou přece zabíjet své vlastní! 

V současné době Rusové pravděpodobně čekají, až přituhne, až země zamrzne. Na zimu jsou 

zvyklí a ještě ke všemu mají veškeré teplo které potřebují a pohonné látky též. Takže během 

nějakých zhruba 3-4 týdnů vytáhnou do boje naostro. Zatím se připravují, svážejí vojsko na 

místa, dodávají vojenskou výbavu. 

Jednání o mír s Washingtonem je prakticky nemožné. Podle MacGregora, Washington vždycky 

udělá tu nejhloupější věc, jakou je možno udělat. Ale v současné době se všichni třesou strachy. 

Tak dramatickou změnu z ruské strany neočekávali. A Ukrajinci mají touto dobou nedostatek 

vojáků, protože měli příliš velké ztráty na životech. 

Soudce Andrew Napolitano, který rozhovor s plukovníkem MacGregorem vedl, se zmínil, že 

v letech, kdy fungoval jako profesor na právnické fakultě, tam byl jeden student, který se na 

studium práv absolutně nehodil. Všichni ho ale tolerovali, jak profesoři, tak i žáci, protože měl 

příjemné jednání a s každým dobře vycházel. Ten student se jmenoval Joe Biden. „Ale to není 

ten stejný člověk, co dnes sedí v Bílém domě,“ řekl Napolitano. MacGregor, který znal Bidena 

osobně z dob, kdy byl v armádě, s ním plně souhlasil. 

Jak Napolitano, tak MacGregor se shodují v tom, že Rusové se chystají na velkou akci. Nikdo 

s nimi nechce vyjednávat o mír, tak asi budou zkoušet válku zakončit po svém. Podle nich, Putin 

převezme celou Ukrajinu a pak půjde po východní Evropě. MacGregor si nemyslí, že má dost sil 

aby mohl jít šel proti NATO samotnému. Ale je zde zjevná překážka Polska, které má velmi 

silnou armádu a přehnaně bojovné nápady. Většina Poláků je vůči Rusku nepřátelsky naladěna. 

Jsou dokonce obavy, že Polsko vtáhne s vojskem buď na Ukrajinu, nebo přímo do Ruska. 



I když po pravdě řečeno, NATO je dnes pouhá ubohá troska. Lidé se od něho odtahují a nechtějí 

s ním nic mít. Litva a Estonsko budou možná chtít z NATO vystoupit, protože prý nechtějí 

dopadnout jako Ukrajina. Giorgia Meloni v Itálii byla zvolena na místo premiéra právě proto, že 

chce vystoupit z NATO. Je podezření, že Francie a Německo budou následovat. 

Jaderná válka ale už začala 

Jenže ji nezačali Rusové, ale Ukrajinci. Už když koncem února 2022 vtáhli Rusové na Ukrajinu 

a blížili se ke Kyjevu, našli na letišti v Gostomelu letadlo Mirage a v něm jaderné bomby. 

Mirage je letadlo francouzské výroby a bylo připraveno k odletu, jak říká Američan z Texasu, 

Russell Bentley, který žije od r. 2014 v Donbasu. 

Podle něho, ještě předtím, než jadernou elektrárnu v Záporoží převzali Rusové, tak se tam děly 

všelijaké jiné věci, kromě výroby energie. Ukrajinci tam vyráběli také jaderné bomby. Nejen to, 

Amerika naposílala na Ukrajinu všelijaké vojenské vybavení, nikdo nemůže vědět, jestli jaderné 

zbraně nebyly rovněž přidány. 

Videorozhovoru se zúčastnila také 

neznámá žena, která nebyla záměrně 

představena a nikdy se neobjevila na 

kameře. Je dlouholetou členkou 

zdravotní čety, která vypomáhá na 

bojišti. Vypovídala o tom, že 9. října 

začali Ukrajinci střílet na vesnici 

Gorlovka podivné nádoby asi 40 cm 

dlouhé, viz obrázek.  

V těchto obalech byla buď 

chemikálie, nebo radioaktivní 

materiál. Vycházel z nich jakýsi 

podivný bílý kouř a ti, kteří s ním 

přišli přímo do styku, začali zvracet, 

trpěli poruchami zraku a ztrátou zraku, bolestmi kloubů a krvácením z dásní, z uší a z nosu. Po 

převezení do nemocnice byli diagnozování s otravou radiací. 

Takže Ukrajinci začali jadernou válku, po které tolik toužili. Asi si mysleli, že všecky ostatní tím 

zničí a jim samotným se ta radioaktivita vyhne. 

Vojenský rozvědčík Scott Ritter 

Gerald Celente, který je obchodní a finanční konzultant a prognostik světové politické situace, 

začal rozhovor se Scottem Ritterem tím, že připomněl, jak již v prosinci 2013 se Victoria 

Nuland, podsekretářka Státu za Obamovy vlády chlubila, že Spojené státy poslaly za 5 miliard 

dolarů finanční pomoci ukrajinským neziskovkám, za účelem „učení demokracie.“ Z čehopak se 

toto „učení“ sestávalo? S největší pravděpodobnosti tímto platili zacvičování Azovských fašistů 

do krutých taktik západních vojsk. 

https://www.youtube.com/watch?v=zqeCoNnQ8PQ


Hned na to, v r. 2014 se Nuland zúčastnila puče na Ukrajině, kde rozhodla, kdo bude další 

president, jak zachyceno v telefonním rozhovoru s tehdejším americkým ambasádorem na 

Ukrajině, Geoffrey Pyattem. 

Scott Ritter je toho názoru, že obavy z jaderné války jsou naprosto oprávněné. Říká, že jsme již 

podobnou situaci zažili kdysi, za Kennedyho vlády, kdy hrozila jaderná válka se Sovětským 

svazem, který na Kubu navozil větší množství jaderných zbraní. Později, v r. 1983 provedlo 

NATO manévry v Německu, které nazvali „Able Archer,“ kde testovali jaderné zbraně a 

kontrolu jejich arsenálu. Amerika k tomu účelu navozila do Německa tisíce vojáků. Sověti to 

sledovali a začali se obávat nejhoršího. Proto nastavili vlastní jaderné zbraně na okamžitou 

pohotovost. 

Tehdy stačila malá chybička, nepatrný omyl a náš svět by byl rázem skončil. 

Dnes se nacházíme v podobné situaci. Tento týden má NATO v úmyslu uspořádat další jaderné 

manévry a to ještě ke všemu v Polsku, na dostřel od Ruska. Proč zkoušejí neustále Rusko 

provokovat? Toto vojenské cvičení má používat americké bombardéry F35a, které budou vozit 

napodobeniny amerických B-61 jaderných bomb. Jak ale mohou Rusové vědět, že to jsou pouhé 

napodobeniny? A budou to opravdu napodobeniny? Kdyby to napodobeniny nebyly, tak by 

trvalo pouhých pár minut a bomby by mohly být shozeny na ruské území. 

Nesmíme zapomínat, že ukrajinský president se neustále dovolával, aby NATO učinilo 

předběžný jaderný útok na Rusko. Výzkum mínění v Polsku a jinde ukazuje na podporu 

jaderného útoku na Rusko převážnou většinou (nemyslící a propagandou zfanatizované) 

populace. Stejně tak jistý francouzský diplomat volal po jaderném útoku na Rusko a Stoltenberg 

sám se předvádí jako nukleární hrdina, k čemuž má tak daleko, jako pěšky z Los Angeles do 

Bostonu. Tak zvaný americký president veřejně volá po poslední bitvě, Armageddonu. 

To všecko jsou vrcholně sebevražedné názory hloupých lidí, kteří si absolutně nedovedou 

představit, jak by taková jaderná válka vypadala. Snad si i myslí, jak už bylo napsáno, že jaderné 

bomby zničí všecky jejich nepřátele a jim se vyhnou. A to nejhorší na tom je, že blázni a šílenci 

tohoto druhu jsou v hlavních politických úlohách a vedou náš svět! 

A opět bude stačit jedna malá chybička, jeden nepatrný omyl a celá ta hrůza může být spuštěna a 

nikoho z nás nevynechá; pak bychom všichni zahynuli. 

Jenže lidé jsou jako ovce, nechají sebou vláčet, jak se politikům zlíbí. Málokdo se dokáže 

postavit na odpor a říct své vládnoucí vrstvě důrazné: „dost!“ Ritter je toho názoru, že stát plný 

ovcí je na příklad Německo. Je to mocná země, v EU má možná hlavní slovo a přesto se nechá 

nesmyslnými nápady nikým nevoleného evropského vedení vyšachovat z existence. 

Německo dnes stojí před naprostým obchodním, průmyslovým, společenským a politickým 

krachem. Celá země je ohrožena a co proti tomu dělají politikové? Vozí dál zbraně na Ukrajinu, i 

když to znamená jejich vlastní zničení, protože tímto způsobem levný plyn z Ruska, na kterém 

záviseli, nedostanou. Ještě za kancléřky Merkelové, když bylo zjištěno, že americká CIA její 

telefonní hovory a hovory hlavních německých politiků odposlouchává, co v tom udělali? Nic! 

Zachovali se jako ty správné ovce a neudělali vůbec nic. 

https://www.youtube.com/watch?v=WV9J6sxCs5k


Odborník na geopolitické vztahy má stejný názor 

Americký politický vědec a znalec mezinárodních vztahů, John Mearsheimer se na situaci na 

Ukrajině dívá obdobně. Podle něho, Rusové teď udělají všecko pro to, aby Ukrajinu zničili. 

Kyjev a ostatní města se stanou pouhou hromádkou sutin. S největší pravděpodobností se uchýlí 

ke stejné strategii, jakou použila americká vojska ke konci 2. světové války, kdy měli napadnout 

hlavní japonský ostrov a na něm Tokio. 

Jejich zkušenosti s předchozím útokem na Ryuku ostrovy, včetně Okinawy, byly katastrofální. 

Deštivé počasí, kamikazi bojovníci a těžké boje na moři, na souši a ve vzduchu vedly k velkým 

ztrátám na obou stranách. Tomu se chtěli Američané vyhnout a proto začali města, která chtěli 

obsadit, zapalovat. Zapálili Tokio a mnoho dalších měst. Těch obětí na životech civilistů bylo již 

za první dny mnohem víc, než co jich zemřelo v Hirošimě a v Nagasaki. 

Stejně tak můžeme očekávat, že Rusové udělají naprosto všecko, aby Ukrajinu dostali. 

Pak je zde ještě jaderná pravděpodobnost – už dnes jsou ruské jaderné zbraně v plné pohotovosti, 

což je velice mocný signál pro jejich opozici. Zároveň je to pro nás obrovské nebezpečí, jak již 

zmíněno dříve. 

 


