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Rusové začali neuvěřitelně intenzivní útok na celou Ukrajinu. Zasahují jak Charkov, Sumi, 

Kremenčuk na východě, tak Lvov, Žitomir, Ternopil, Chmelnický v západní části, plus Kyjev 

a Oděsu. 79% Ukrajiny je bez elektrického proudu, což je ještě zhoršeno sněhem, který začal 

padat. Kyjev, Charkov, Lvov a Žitomir jsou bez elektrického proudu. Ukrajinská armáda je 

naprosto roztříštěna a kolapsuje. Namísto bojů jsou teď nuceni hájit zdroje elektřiny. 

Útoky proti zdrojům energie mohou ohrozit i sousední země, protože Rusko útočí nejen na 

rozvody elektřiny, ale i na její výrobu. Presidentka Moldavy, Maja Sandu vyhlásila národní 

pohotovost a vyzývala občany, aby se připravili na dlouhodobé ztráty elektřiny a všech 

služeb. Řekla, že NATO musí buď bránit Evropskou unii proti ruským útokům, nebo se 

vzdát. A dodala, že Zelenský je loutka Západu. 

Vyskytly se zprávy, které ale nejsou potvrzeny, že Rusko zasáhlo generální štáb vojenského 

vedení v Kyjevě a všichni tam přítomní byli zabiti. Rusové rovněž zasáhli velitelství NATO 

v blízkosti polských hranic, kde zabili několik důstojníků. 

O pár dnů předtím 

Pár dnů předtím byl Zelenský v Chersonu, který je po ústupu Rusů znovu obsazen 

ukrajinskými vojsky, kde prohlašoval, že „toto je začátek konce války.“ Vztyčení 

ukrajinského praporu, kterého se zúčastnil, bylo natáčeno televizí a při této příležitosti řekl, 

že ukrajinské ozbrojené síly, Národní garda a ukrajinská rozvědka dokázaly, že je nemožné 

zničit Ukrajinu. (Neměl by zapomínat, že Rusové opustili Cherson sami a bez boje). Tklivá 

ceremonie byla zakončena momentem ticha, za všecky padlé. 

Zelenský dodal, že to všecko bylo možno docílit díky podpoře Spojených států a jiných 

západních zemí. Děkoval NATO a všem ostatním spojencům za jejich podporu. 

Spolu s ukrajinským praporem byl na hlavní administrativní budově města vztyčen i prapor 

Evropské unie, i když Ukrajina členem EU není! 

Mluvčí Kremlu, Dimitrij Peskov reagoval na Zelenského návštěvu tím, že řekl: „Necháváme 

to bez komentáře. Však víte, že toto území je součástí Ruské federace.“ 

Americký novinář a autor, Max Blumenthal k tomu napsal na Twitteru: „Ukrajinská armáda, 

podporovaná Spojenými státy obhajuje v Chersonu demokracii tím způsobem, že zatýká a 

mučí civilisty, podezřelé z kolaborace s Rusy.“ 

Pomsta všem kolaborantům 

Ukrajinští vojáci, kteří po odchodu ruských vojsk obsadili západní část Chersonu ohlásili, že 

začnou uskutečňovat pomstu na těch, kteří spolupracovali s Rusy. Už si to vyzkoušeli v Buči, 

v Izjumu a v Charkově, kde běžně stříleli obyvatele města, které i bez důkazů prohlásili za 

kolaboranty a údajně docházelo i k masakrům. 

Po obsazení Charkova ukrajinskými vojsky, mluvčí Komisaře pro lidská práva organizace 

OSN žádal Kyjev, aby nemučili obyvatele v nově získaných oblastech. Zřejmě velmi dobře 

věděl, co ukrajinští vojáci, spolu s cizími žoldáky dokážou. 
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Na začátku října se vyskytlo video, které nahráli vojáci ze 25. divize ukrajinské armády. Ve 

videu říkají, že už dál nechtějí bojovat, protože jsou naprosto zbytečně posíláni na popravu a 

jejich velitelé je během bojů zradí a opustí. Dostávají zločinné příkazy, jako jít do města a 

střílet po všem co se hýbe, házet granáty do sklepů domů, střílet do oken, protože prý „ve 

městě není nikdo jiný než okupanti.“ A přitom tam žijí lidé. Něco takového ale celosvětová 

veřejná media nehlásí. 

Objevení údajných mučíren v Charkově, které byly vydávány za ruské, vyústilo ve sháňku po 

ruských kolaborantech, kteří pak byli masakrováni a nikdo se tomu nepostavil. Lidé se 

nejspíš báli, anebo příliš věřili oficiální propagandě. Anton Geraščenko, poradce 

ukrajinského Ministerstva vnitra řekl, že „Hon na kolaboranty začal a jejich životy nejsou 

chráněny zákonem. Naše tajné služby je odstraní a zastřelí je jako prasata.“ 

K tomu, aby byl člověk prohlášen za kolaboranta stačí, aby pracoval jako učitel, nebo byl 

zaměstnán vedením města, či přijal humanitární pomoc od Rusů, namísto aby hladověl. 

Prakticky všichni ti, kteří pokračovali ve své práci i pod ruským vedením, ať už dobrovolně 

nebo ne, mohli být prohlášeni za kolaboranty a bez soudu, na místě zastřeleni. 

Poradce ukrajinského presidenta, Oleksij Arestovič veřejně prohlásil: „Učitelé a učitelé 

v mateřských školkách by si měli uvědomit, že nejsou hodné tety, ale zločinci, se kterými 

nebude slitování. Bude to buď smrt, nebo vězení. My, jako spolehlivě evropská země, si 

nebudeme zahrávat s žádnou sentimentalitou, nebo shovívavostí.“ 

Ukrajinský lid jsou zombie 

Bývalý vedoucí ruské vesmírné agentury Roscosmos, Dimitrij Rogozin je v současné době 

vedoucí skupiny dobrovolníků v Donbasu, kteří jsou pověřeni technickou a vojenskou 

podporou ruských vojsk. Členové této skupiny, která si říká „Carští vlkové“ jsou vysloužilí 

vojáci a odborníci, všichni s bohatými zkušenostmi. Rogozin prohlásil, že ještě nikdy 

nebojovalo Rusko proti tak mocnému spolku vysoce technických národů a zároveň proti 

populaci, která je dokonale zpracována propagandou. Ukrajinská televize je podle něho ten 

nejhorší druh propagandy, je to přímo zombifikace. 

Není divu, že pak mnoho těch, kteří v západním Chersonu po odchodu Rusů zůstali, vítali 

vracející se ukrajinskou armádu jako osvoboditele. 

Ukrajinský politik Sergěj Chlan popsal vstup ukrajinských vojsk do města následovně: „Naše 

ozbrojené jednotky, pod těžkou palbou zničily většinu Rusů, kteří utíkali jako krysy na levou 

stranu Dněpru. Utíkali po pontonech, které vybudovali pod Antonovským mostem a 

zanechávali za sebou i zbraně. Mnoho z nich se utopilo.“ 

To je samozřejmě nesmysl, protože Rusové odešli volně a ještě měli čas evakuovat 115 000 

občanů Chersonu. Chlan poté dodal, že mnoho Rusů v západní části Chersonu zůstalo. Podle 

něho se oblékli do civilního oblečení a schovávají se ve městě, kde chtějí Ukrajince 

sabotovat. To je další nesmysl, další pohádka pro ty důvěřivé. Krátké video, které zachycuje 

příchod ukrajinských vojsk do města je na stránce. 

Zanecháni v Chersonu 

Jak již napsáno, Rusové odvezli z Chersonu 115 000 lidí do bezpečí, ale údajně jich tam ještě 

100 000 zůstalo. Jiné zdroje udávají, 50 000. Někteří zůstali dobrovolně, jiní prý nevěděli co 
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se děje, elektřinu už neměli několik dnů a zpráva o evakuaci se k nim nedonesla. Mnozí pak 

zkoušeli překročit Dněpr na druhou stranu ve člunech, protože všecky mosty jsou zničeny. 

Hodně lidí čeká na převoz na druhou stranu, ale ten prý už dávno nefunguje. Někteří z nich 

byli již ukrajinskými vojsky spatřeni a na místě zlikvidováni. Jak říkají Ukrajinci, každý kdo 

zůstal ve městě je kolaborant. Jejich řeči jim nepomohou. Měli dost času na to, aby odešli a 

přesto nešli. Teď je čeká konec. Pro psy je psí smrt. 

Údajně má každý bojovník ukrajinské armády obdržet za své služby nemovitost v Chersonu. 

Cherson je plný volných bytů a domů, je jich dost pro každého. Ukrajinská armáda tyto domy 

a byty v současné době vykrádá. Na Telegramu jeden z nich napsal: „Všichni chodí kolem 

nás, usmívají se a říkají ‚Sláva ukrajinské armádě.‘ Ale kolik z těchto lidí jsou pokrytci, kteří 

líbali zadek Rusům? Myslím, že všichni.“ 

A protože rozhodnutí, jestli je někdo kolaborant s Rusy nebo ne, spočívá na každém 

jednotlivém vojákovi, osudy těchto lidí jsou nesmírně ohroženy.  

Asi 50 km od Chersonu je malé městečko, Snigirevka, odkud rovněž Rusové odtáhli. Po 

převzetí Ukrajinci došlo ke stejnými „čistkám,“ kterým ukrajinští vojáci říkají „filtrace.“ 

Filtrují spolupracovníky s Rusy, které bez soudu, bez obvinění, bez jakéhokoliv právního 

procesu na místě zastřelí, pokud je předtím nemučí. Ukrajinské vedení této oblasti zakázalo 

v době filtrací přístup novinářům a pouze ukrajinští vojáci mohou filmovat. 

Obviňovat Rusy – jako obvykle 

Je zde opět snaha, jako vždycky, obviňovat ze všech těchto zvěrstev Rusy. Cherson prý bude 

vydáván za „oběť Ruska.“ Všichni ti bloudové, kteří předtím vítali ukrajinské „osvoboditele“ 

brzy poznají, o jaké osvobození se jedná. 

Vladimír Rogov, zakladatel a vedoucí pro-ruské organizace v Záporoží říká, že hned, jak 

Ukrajinci vtáhli do západní části města, byl Cherson prohlášen za uzavřené město. Nikdo 

neměl dovoleno město opustit a už vůbec nikdo se nesměl přesídlit přes řeku, na východní 

stranu. Pak byly oznámeny čistky pro-ruského obyvatelstva. 

Místní občané potvrzují zprávy o mučení, vraždění a terorizování těch, kteří byli prohlášeni 

za kolaboranty s Rusy. A opět, novináři mají zakázán vstup do města. Rogov si je jist, že brzy 

se ocitnou videa těchto zločinů na veřejnosti a Rusové budou obviňováni, že tato zvěrstva 

páchali. V Buči jim to nevyšlo jak plánovali a Izjum se naprosto vymkl, tak to chtějí znovu 

zopakovat v Chersonu. 

Američané vtáhli do Chersonu 

Spolu s ukrajinskými vojsky vtáhli do města i Američané, krátké video na stránce to 

potvrzuje. Vojáci mezi sebou mluví anglicky. 

Podle ruského Ministerstva obrany musela být západní část Chersonu opuštěna z několika 

důvodů. Předně, všecky mosty byly zničeny, což dělá zásobování velice obtížné. Celé tři 

měsíce Ukrajinci bombardovali a ničili mosty, pontony, převozní čluny, vory a mola. 

Jako další, americké HIMARS rakety se naprosto přesně trefovaly, takže ruská armáda měla 

potíže vytvořit bezpečná skladiště zbraní a munice a zásobování nebylo schopno dodávat 

zbraně a náboje včas. Tím pádem vojáci neměli dostatečné zásoby, což je velice nebezpečné. 
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Ukrajinská armáda, zásobovaná obrovským množstvím zbraní ze Západu, vedená důstojníky 

z NATO, s jejich znalostmi rozvědky, komunikace a válečné strategie, činila jakoukoliv 

vojenskou aktivitu velice obtížnou. 

A snad to hlavní byla snaha Rusů zastavit odstřelování kachovské přehrady, která kdyby se 

protrhla, tak by způsobila nedozírné škody a desetitisíce lidí by to zabilo. Voda z Kachovky 

je též používána na chlazení jaderných reaktorů v Energodaru, kde by mohlo dojít ke 

katastrofě. Tím, že Ukrajincům Rusové přenechali západní, nižší stranu řeky, tito už nemají 

zájem přehradu zničit, protože by na to sami doplatili. 

Většina NATO důstojníků, rozvědčíků a analystů vidí ruský ústup ze západní části Chersonu 

jako nějaký druh pasti. Do jisté míry to past je. Zásobování ukrajinských vojsk teď bude 

protaženo o hodně kilometrů dál a budou druhé části Chersonu vystaveni na pospas. 

Cherson je dnes součástí Ruské federace a ta se nikdy svého území nevzdá. Ale v tomto 

případě byl strategický ústup nutný. 

A nejen Američané 

Scott Ritter, bývalý rozvědčík amerického námořnictva a inspektor zbraní pro OSN říká, že 

sehnat dnes žoldnéře na Ukrajinu je víc a víc obtížné. Žádná země, kromě Polska, tam nechce 

poslat své lidi. Zato Poláků v ukrajinských uniformách bojuje na Ukrajině řádné množství. Je 

odhadováno, že je jich mezi 10 000 a 30 000. Poláci tam umírají, za něco, o čem nic neví, ale 

přesto se nevzdávají. 

Polská armáda je podle Rittera dobrá na obranu, ale ne na útok. V Rumunsku je americká 

101. divize i s nějakými helikoptérami, ale kdyby se tato dostala do těžkých bojů, tak dlouho 

nevydrží. Ani Rumuni nemají schopnou armádu, Bulhaři se odmítají zúčastnit a britská 

armáda by se celá vešla na jedno fotbalové hřiště. To může být důvod, proč NATO, které by 

se tak rádo bojů zúčastnilo, si to netroufá učinit. 

Může se US postavit proti Rusku? 

Scott je toho názoru, že ne, že na to nemají. Další analysté si možná myslí, že by to americká 

armáda přece jenom nějak zvládla. Jenže za celé minulé století, kdy Američané bojovali kde 

se dalo, vyhráli pouze jednu jedinou válku a to proti Grenadě (1983). Populace Grenady je 

113 015 lidí a jejich armáda čítá 1 200 osob. Jinak nevyhráli ani Koreu, ani Vietnam, ani Irák 

a 2. světovou válku se jim podařilo zaonačit jen proto, že jim Sovětský svaz pomohl. 

Mnozí by si mohli myslet, že Sovětský svaz tu válku vyhrál sám, ale to je taky přehnané 

tvrzení. Byla to domluva (nezapomeňte na Jaltu!), každý měl zabrat určité území. Proto stál 

americký Generál Patton v Plzni, odřízli mu benzin a dodávky, aby nemohl dál, protože bylo 

domluveno, že Sověti osvobodí pozdější socialistické státy až po Berlín. 

V současné době se Američané prakticky vydali ze zásob zbraní pro svoji vlastní potřebu tím, 

že všecko naposílali na Ukrajinu. Ve Washingtonu jsou obavy, že v případě napadení, není 

čím se bránit. Armáda je rovněž ve špatném stavu. Celá třetina vojska to vzdala, protože bylo 

nařízeno povinné „očkování“ a oni se očkovat nechtěli nechat. Nebyli to žádní zelenáči, ale 

zkušení vojáci, mnozí znalci a odborníci, většinou vyšší důstojníci. 

Na příklad, 44 ze 49 amerických vojenských letadel není dnes letu schopných. Mnohá letadla 

jsou příliš stará, anebo nejsou v dobrém stavu, nemají potřebnou údržbu, chybějí náhradní 
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díly, což se všecko sčítá a nakonec není čím létat. Jedině jedna helikoptéra, 11 let stará, UH-

1N, hotový pradědeček helikoptér, je schopná letu a je v perfektním stavu. 

Mluvě o letadlech: 12. listopadu t.r., na letecké přehlídce ve městě Dallas, Texas, byl Boeing 

B-17, zvaný „létající pevnost,“ který možná létal už v dobách 2. světové války, zničen jiným 

letadlem, které se přihnalo odnikud. Krátká videa na stránce. 

A přitom NATO by tak rádo válčilo 

Jak říká americký novinář, žijící na Ukrajině, Gonzalo Lira, NATO by se zjevně rádo 

zúčastnilo bojů na Ukrajině a je docela možné, že něco takového plánují. Už to, že přivážejí 

víc a víc zbraní je podezřelé. Kyjev zase staví špinavé bomby a severské státy jsou ochotny 

mít na svém území NATO jaderné zbraně.  

NATO již má 30-tisícovou armádu přímo na ruských hranicích, v Rumunsku a v Polsku a 

údajně chtějí dát dohromady další jednotky v členských státech, v Bulharsku, Maďarsku, 

Rumunsku a na Slovensku. Jejich hlavní a jediný cíl je zničit Rusko. Jsou přesvědčeni, že 

Rusko porazí, že Rusové nemají dost sil, aby jim odolali. Dávají ven propagační videa 

s ruskými vojáky, kteří si stěžují, že nemají dost zbraní, že musí stále někde trčet a čekat. 

Jenže to jsou organizační problémy, s ruským přístupem k válce to nemá nic společného a 

Rusové jsou mohutně motivováni, kdežto NATO, EU a US ne. 

Ovšem jestli půjde NATO proti Rusům, pak to bude strašlivé. Rusové ještě nepředvedli své 

nejlepší zbraně. Mají daleko lepší vybavení, než co používali doteď. Ještě nepoužili ani svá 

letadla a mnoho jiného. Až tyto věci vytáhnou na světlo, NATO skončí. 

Rusko a Bělorusko představují jeden celek. Kdyby někdo napadl Bělorusko, je to jakoby 

napadl Rusko samotné. Jelikož Bělorusko má také početnou armádu tak spolu se 300 000 

ruských vojáků pro ně není pár desítek tisíc NATO žoldnéřů žádná překážka. 

Kdo by chtěl válku? 

Globalisté chtějí válku s Ruskem za každou cenu, kvůli historickým důvodům. Jsou 

odhodláni Rusko zničit, protože v dobách americké civilní války (1862-65) poslal ruský Car 

americkému Presidentovi Lincolnovi na pomoc ruskou námořní flotilu, s jejíž pomocí Sever 

válku vyhrál. Stejně tak chtějí globalisté zničit Ameriku, že tehdy tu válku vyhrála. A rovným 

dílem touží po zničení Německa, protože je pro ně příliš velká průmyslová konkurence. 

Stará garda, jako je Blinken, Nulandová, Scholz, Sunak, Macron a jiní rovněž chtějí válku. Je 

jim jedno, kolik lidí přitom zahyne. Berou lidi jako dobytek, který jsou schopni vyvraždit, 

aniž by trpěli výčitkami svědomí. To proto, že jsou psychopati. 

Zelenský nedávno udělal rozhovor s českou televizí, kde vykládal, že Rusové jsou blázni, že 

nejsou normální, že napadají Ukrajinu 54 raketami každého půl dne. A pak řeknou, že jsou 

kdykoliv otevřeni vyjednávání. Mezi jiným prohlásil: „neměli bychom se bát možnosti 

jaderné války s Ruskem.“ Člověk, který něco takového vypustí z úst, není sám normální, je to 

psycho. Mluví o jaderné válce jako o procházce v parku. Je zřejmé, že si neuvědomuje, co 

taková jaderná válka znamená – totální zničení všech. 

Jak říká stále dokola President Putin, v jaderné válce není nikdo výherce. 
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