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Vážený pane řediteli, 

žádáme Vás, aby byla stažena ukrajinská vlajka, která nemá co dělat na žerdi před
Památníkem Lidice.

Dovolte, abychom se zeptali, proč jste nevyvěsil ukrajinskou vlajku, když během posledních
osmi let probíhala na Ukrajině občanská válka a byly tam vražděny tisíce Ukrajinců a dětí
(viz  Alej  andělů)  tzv.  karatelskými  oddíly  Ukrajiny,  které  se  veřejně  pyšní  fašistickou
symbolikou?

Proč jste nevyvěšovali  vlajky napadených zemí v případě agresívních válek NATO (které
byly v rozporu s rezolucemi OSN) - jedná se například o agresi NATO v Iráku, Lybii, Sýrii,
Afghánistánu, o „humanitární“ bombardování“ Jugoslávie atd.

A nyní k samotné Ukrajině . Pro větší přehlednost v bodech:

1) Všichni  skuteční  světoví  vojenští  a  političtí  analytici  (český  mainstream  je  však
nikdy!!!  nepublikuje)  hodnotí válku na Ukrajině jako proxy válku NATO (tedy válku
v zastoupení) proti Ruské federaci!  To vše při zneužití zfašizované části ukrajinského
lidu.  A zvláště jsou obětí  nevinní  ukrajinští  civilisté,  kteří  jsou drženi  jako rukojmí
brutálními ukrajinskými neonacisty fašistického praporu  AZOV a dalších. Ti lidé jsou
používáni jako živé štíty. 

Rozhovor Mike Whitneye s Larry C. Johnsonem. Larry C. Johnson je veteránem CIA
a Úřadu ministerstva  zahraničí  pro  boj  proti  terorismu.  Je  zakladatelem a řídícím
partnerem společnosti  BERG Associates.  Larry  poskytoval  24 let  výcvik  komunitě
speciálních  operací  americké armády.  ZDE:  https://www.unz.com/mwhitney/larry-c-
johnson-the-ukrainian-army-has-been-defeated-whats-left-is-mop-up/

Dokumentární film – Oliver Stone – Ukrajina v plamenech,  o zdrojích současného
ukrajinského nacionalismu. ZDE: https://www.youtube.com/watch?v=pKcmNGvaDUs

2) Ukrajina  se  snažila  získat  jadernou  zbraň  a  použít  ji  proti  Rusku  –  informace
v analýze výše a také to veřejně sdělil prezident V. Zelenský v únoru na konferenci
v Mnichově. 

3) Ukrajina se chystala použít proti Rusku biologické zbraně. 1. února t. r. zaměstnanci
americké ambasády v Kyjevě stáhli z oficiálních stránek diplomatické mise veškeré
dokumenty  o  amerických  biologických  laboratořích  nacházejících  se  na  území
Ukrajiny. Spojené státy plánovaly otevřít další dvě v únoru 2022 - v Kyjevě a Oděse.
Rozhodnutí Američanů „zakrýt stopy“ bylo provedeno ihned po zveřejnění v britském
tisku. The Daily Expose zveřejnil článek pod názvem: Je v konfliktu mezi Ukrajinou a
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Ruskem více, než se na první pohled zdá? Upozorňuje na to, že během několika let
si americká armáda na území Ukrajiny vytvořila síť biologických laboratoří a všechny
jsou tajné. Navíc byla zveřejněna mapa rozmístění těchto laboratoří po celé zemi.
„Daily Expose“ poznamenává, že tyto informace odhalují konflikt na Ukrajině v novém
světle – odtud se nad Ruskem rýsovala biologická hrozba, kterou vytvořili Američané
se souhlasem kyjevských úřadů. ZDE:  https://dailyexpose.uk/2022/02/24/is-there-is-
more-to-the-ukraine-russia-conflict/

4) Americký  pravicový  internetový  informační  portál  Mintpress.com  informuje,  jak
funguje západní systém strategické ukrajinské propagandy během válečné operace.
Ukrajinská  propagandistická  kampaň  je  mimořádně  dobře  připravena.  Klíčová
„partnerská  média“  v  různých  zemích  světa  (hlavně  v  západní  Evropě  i  v  ČR)
dostávají  společné  „noty“  v  reálném  čase  –  tedy  veškeré  potřebné  a  také  velmi
podrobné informace o tom, jak mediálně manipulativně (vždy v neprospěch Ruska)
pokrýt různé události na Ukrajině. 

Ukrajina  s  pomocí  zahraničních  (především  amerických)  konzultantů  vybudovala
efektivní  síť  zahraničních  PR agentur,  které  aktivně přispívají  k  prosazování  těch
„správně“  připravených  zpráv  do  veřejného  informačního  prostoru.  Hlavním
provozovatelem informační kampaně na podporu Ukrajiny je agentura PR Network se
sídlem v Londýně, která působí jako integrátor řetězce menších PR agentur a je úzce
propojena  přímo  s  britským  regulátorem  v  oblasti  komunikací  UK  Government
Communication Service Strategy and Evaluation Council.

Pro  orientaci  jsou  novinářům  zahraničních  médií  zasílány  pokyny  pro  používání
správných  výrazů  v  komunikaci  a  o  správném  úhlu  pohledu  při  pokrytí  událostí.
Relevantní  informace  jsou  aktualizovány  denně.  Například  soustavné  opakování
výrazu „agrese Ruska proti Ukrajině“ apod.

NATO aktivně využívá své robotické farmy k šíření propagandistických zpráv
především přes  facebook. Samotná  kampaň  je  aktivně  financována  vládami
Velké Británie,  České republiky,  Open Society George Sorose a US National
Endowment  for  Democracy  (NED).  Podpora  jim  je  poskytována  také
prostřednictvím USAID.

5) Rezoluce Valného shromáždění OSN nehovoří ani o ruské  invazi, ani o ruské agresi,
ale požaduje ukončení ruské ofenzívy na Ukrajině. Tyto tři pojmy jsou v diplomatické
mluvě velmi rozdílné. Ofenzíva (tedy útok) je charakteristická aktivitou, pohybem a
iniciativou, jde o způsob jednání. ZDE: https://news.un.org/en/story/2022/03/1113152 

6) Během 3. výboru Valného shromáždění OSN v roce 2017 hlasovalo 125 zemí pro
rezoluci navrženou Ruskem a 49 dalšími zeměmi, zaměřenou na nacismus a jeho
heroizaci  na Ukrajině.  51 zemí  se zdrželo hlasování,  včetně EU.  USA a Ukrajina
hlasovaly proti. Pro neonacisty přitom není „dobytí Evropy“ jen metaforou. Rezoluce
vyjadřuje  hluboké  znepokojení  nad  oslavou  bývalých  členů  Waffen  SS  a
„pokračujícími pokusy poškodit nebo zničit pomníky věnované těm, kteří bojovali proti
nacismu během druhé světové války“.

Vážený pane řediteli, na základě uvedených faktů, které český mainstream zamlčuje
anebo záměrně překrucuje, Vás žádáme o stažení ukrajinské vlajky, která je urážkou
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obětí  nacisty  vypálených  Lidic,  neboť  ukrajinská  armáda  se  na  nacismus  přímo
odvolává.
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