
musí se to zastavit? Zatímco jsou 

v jiných zemích trestně stíhaní ti, 

kteří vydají knihu A. Hitlera Mein 
Kampf, v této zemi bylo a je zcela 

standardní hajlovat, nosit nacistické 

symboly, používat zakázanou muni-
ci a beztrestně vraždit a mučit lidi. 

Na území Ukrajiny se nacházely 

biolaboratoře, které vyráběly ty 

nejhorší biologické zbraně, jaké kdy 

na této planetě existovaly. Těch 

laboratoří tam bylo okolo 30! 
Všechny je financovali stejní 

šmejdi, kteří financovali celý Covid 

podvod, čili Gates, Fauci, Drosten, 
Obama, Clintonovci, Bidenovci 
apod. Pomocí těchto zbraní plánoval DS 

letos na podzim vyvraždit 70 % lidstva!!! 

Ale pozor! tam se nevyvíjely takové 

srandy, jako byla covidová chřipčička, 

tohle už bylo natvrdo! Geneticky modifi-

kované mikroorganismy, které jsou 

smrtelné pro určité etnické skupiny čili 

třeba a zejména (!) pro Slovany!Už 
svojí polohou je k tomu Ukrajina 

strategicky nejlépe posazená, pěkně 
hned u Ruska! Nechat Zelňačku u 

moci na Ukrajině ještě o chvíli déle, 

mohl se spustit proces, který by 
opravdu mohl vyústil v biologický 

armagedon nebo jaderný konflikt. 

Ti idioti z DS nemají co ztratit, 
protože jsou už vlastně stejně po 
smrti, takže jim je to jedno, jestli s 

sebou vezmou další miliardy lidí! 

Každý, kdo si dal kamkoliv 

ukrajinskou vlajku, tak 

v překladu sděluje svému 

okolí toto: 

„Jsem nevzdělaný idiot a 

nevím o politice a dějinách 

vůbec nic. O nic se nezají-

mám a dokud mi to main-

stream nenaservíruje 

v televizi, tak ničemu nevě-

řím. Přestože jsem úplně 

tupé hovado, jsem tak aro-

gantní, že se musím ke 

všemu hned vyjadřovat, 

abych projevil příslušnost 

ke stádu stejně tupých ho-

vad! Nenávidět Rusko je 

přece tak lákavé, a tak 

moderní! Válka proti Rus-

ku je vlastně úplně v po-

řádku, protože jsme přece 

liberálové! Ale aby nás 

tady ohrožoval ten nelid-

ský diktátor Putin, tak to 

PRRR! Všechno má své 

meze!“Všichni ti, kteří teď 

mají plnou hubu keců okolo 

Ukrajiny, tak čtěte pozorně: 

Toto zlo se mohlo tak rozbujet, 

protože se lidi nechali přeprogra-

movat západním liberalizmem, 
podle kterého je vraždění lidí 

v naprostém pořádku. Liberálům 

záleží jen na tom, kterých lidí. 
Když se jedná o vraždění Rusů, tak 

je to v pořádku! Ukrajina je (nebo 

spíš do minulého týdne byla) nejfa-
šističtější zemí na světě. Věděli jste 

to? Kdo ne, řekla vám to někdy 

nějaká média? Bouřilo OSN nebo 
jakákoliv jiná podobně zprofanova-

ná organizace, že je to ostudné a 

Lenost myslet a pohodlnost se učit plodí blbce!  

Každá válka je špatná 

To, co se teď děje na Ukrajině, je 

špatné. Každá válka je špatná. Jenže 

nebylo zbytí a toto zlo se muselo 
zastavit za každou cenu, buď po 

dobrém nebo po zlém… Ta válka, 

která tam už 8 let zuří, se musela 
zastavit. Konečně. Bylo načase! 

Ukrajinská armáda mohla hned 

první den složit zbraně a vzdát se! 
Všichni věděli velmi dobře, na 

jakém svinstvu se podílí. Nemusel 

padnout ani jeden výstřel a mohlo 
být po všem. Rusko by v klidu 

rozebralo na atomy celou armádu, 

odzbrojilo by Ukrajinu, pozatýkalo 

by fašistickou kyjevskou juntu a 

dostalo by se jim regulérního soud-
ního procesu. Janukovič by se vrátil 

do své funkce a s podporou Rusů by 

se pokusil vyvést Ukrajinu z toho 
ekonomického a společenského 

průseru, ve kterém se teď nachází. 

Ale ne, váleční štváči toto řešení 
nepodporují, raději posílají na 

Ukrajinu zbraně, aby ten konflikt 

trval co nejdéle, a aby padlo co 
nejvíce obětí na obou stranách. 

Putin zasáhl přesně včas. Ve štá-

bech nacistů se našly detailní plány 

na obsazení Krymu, spojené 

s vyvražděním všech tam žijících 
Rusů. Ukrajina plánovala předat 

Sevastopolský přístav Amíkům, 

takže by Rusko přišlo o přístup 
k Černému moři. NATO také chys-

talo zničující úder na Donbas, kte-

rým chtěli vyřešit ruský problém 
jednou provždy. Ruská armáda 

nemohla jen tak vtrhnout na území 

Ukrajiny, protože ukrajinské jed-
notky měly plán na vypuštění biolo-

gických zbraní hned po prvních 

Najdi rozdíl, stačí jeden… 
Kvíz inteligentního čtenáře 
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Zakázané noviny ANS 

Aliance národních sil: 

3 x ANO a 3 x NE! 

 ANO míru! Vystoupit z NATO 

 ANO suverenitě ČR. Vystoupit z EU 

 ANO zestátnění  strategických 

odvětví národního hospodářství a 

přírodního bohatství (vody a  

strategických surovin) a zrušení 

církevních restitucí 

 NE  ilegální migraci 

 NE  novodobému otrokářství 

nadnárodních firem a exekucím 

 NE zrušení Benešových dekretů a 

snahám o likvidaci českého státu 



náznacích napadení ruskými jednot-

kami. Takže Putin nechal nejprve 

speciálními jednotkami zajistit 
biolaboratoře (včetně Černobylu), 

aby nemohl personál ještě na po-

slední chvíli rozpoutat armagedon. 
Jakmile to bylo pod kontrolou, 

začala pozemní a vzdušná operace 

přesnými zbraněmi tak, aby neutrpě-

li civilisté žádné ztráty. Jenže ti 

zasraní fašisti šli po civilistech 

záměrně sami, aby to pak všechno 
mohli hodit na Rusy. Jenže to se jim 

nedaří, protože Vládík všechno 

filmuje z dronů a ze satelitů a jedno-
ho dne celý svět uvidí, kdo odpálil 

jakou raketu a kam ji poslal. Fašis-

tičtí šmejdi využívají civilní obyva-
telstvo jako štít. Schovávají se v 

nemocnicích, ve školách, ve škol-

kách, střílejí civilisty při pokusu 
opustit město, bombardují ústupové 

koridory pro odsun civilistů apod. 

Rusové mají hodně ztíženou pozici, 

protože nechtějí za žádnou cenu 
ublížit civilistům, a tak se raději 

nechávají odstřelovat z obytných 

paneláků a provádějí denacifikaci 
alternativními metodami. Na straně 

Rusů bojují Čečenští stateční váleč-

níci, kteří jsou nejlepší na světě 

právě v alternativním způsobu vede-

ní boje. Na pomoc přišli i Syrské 
jednotky, které splácí Rusům dluh za 

osvobození Sýrie od Deep State. To, co 

se momentálně nachází na území Ukraji-

ny, je čisté zlo. Nemá to s Ukrajinou, jako 

takovou, nic do činění. Všechno je tam 

západem a tajnými službami uměle 

vytvořené. Ten, kdo podporuje tento 

fašistický režim, je sám nebezpečný 

fašista a měl by být souzen za svoje 

extrémistické postoje, které v 21. století 

nemají na Zemi co pohledávat. Sem patří 

celá vláda, všechna média a většina 

komerčních firem, které mávají vlajkou, a 

přitom o tom neví vůbec nic. Lidi, zapa-

matujte si velmi dobře, kteří šmejdi se 

postavili na stranu naší zločinecké bez-

vlády, která dělá vše proto, aby nás co 

nejvíce namočila do tohoto konfliktu. 

Všechny firmy, které se ozdobily žluto-

modrou vlajkou si zapište a jednou přijde 

den zúčtování. To oni jsou totiž tou 

poslední garniturou poskoků DS, kteří 

budou díky své debilitě sloužit satanistic-

kému páníčkovi i zadarmo. Vrchní 

patra struktury DS jsou už dávno 

zlikvidovaná, ale tyto nejnižší vrstvy 
blbců, pojedou západní liberální 

politiku pořád dál, dokud je nezasta-

víme. Takže stejně tak, jako už 
nikdy nepůjdu do žádné restaurace, 

ani kavárny, kde po mě chtěli QR 

kód nebo náhubek, tak stejně tak se 
budu vyhýbat všem firmám, které 

mávaly ukrajinskou vlajkou nebo 

malovaly na pivní lahve, jak někdo 

Zaslouží si tito idioti vůbec zachraňovat? 

Bohužel to jinak nejde a musí být zachrá-

něni, ať se jim to líbí nebo ne. Ale je to 

proti zdravému rozumu, co? 

Vláda tady vykřikuje nějaké žvásty, že 

kdo bude schvalovat válku na Ukrajině, 

tak je zločinec. Tak mám pro vás radu: 

chyťte se vy debilové za ruce, postavte se 

pěkně do řady před zrcadlo a uvidíte 

jednoho zločince vedle druhého! Když jste 

se ujali těch vašich politických křesel nebo 

spíš koryt, tak jste jako první věc ve 

funkci, měli odsoudit válku na východní 

Ukrajině. Neudělali jste to? Tak jste 

v prdeli! Tím jste totiž podporovali a 

schvalovali válku NATO na východní 

Ukrajině proti bezbrannému civilnímu 

obyvatelstvu a můžete se navzájem 

odsoudit, dát si jeden druhému klepeta a 

konečně nastolit šmahem Gesaru i 

v celé Evropě. Mimochodem, věděli 

jste, že na osvobozených územích 
Ukrajiny se vyhlašuje rovnou už i 

Gesara?  ulicích Vídně jsou na denním 

pořádku ruské vojenské kolony, Německo 

nechalo od víkendu vypnout dopravní 

web kamery, aby se ovce nevyplašily 

příliš velkými pohyby vojenské techniky. 

Covid teď dostávají i politici u nás, 

v Polsku a na Slovensku, což je krásným 

důkazem, že čistky probíhají plošně 

všude. Směřujeme k nádherným hvězd-

ným zítřkům a kazí to jen jako vždy tupé 

blbé ovce, které velebí zločince a nenávi-

dí osvoboditele. 

nechat se ubytovat na Ruzyni do doby, 

než si pro vás přijedou vojska Alian-

ce s poukazem na velmi dlouhou 

dovolenou na Kubě!enže ono je to 

jinak, co? Vy se bojíte, až z toho 

máte krůpěje studeného potu na 

čele! No, ono je proč se bát! Jakmile 

medvěd jednou opustil brloh, tak se 

asi jen tak nezastaví, a vy to víte! 

Jeden západní (výjimečně chytrý) 

politik prohlásil, že zná 10 způsobů, 

jak vylákat medvěda z lesa ven, ale 

ani jeden, jak ho tam dostat zpátky. 

Putin v následujících dnech a týdnech 

nakope celému západu prdel, a tak 

dostanou kopanec i ti, kteří jsou 

v těch řitích hluboce zabydleni! Proto 

je to kvičení tak hlasité!  

Každá válka je špatná 

Rudá armáda potřetí zachraňuje svobodný svět  

Kdo chčije na Putinovu hlavu? 
průmysl, bio potraviny, vlastní 

vodu, a to až do politického převratu 

roku 1989. Ještě jedna další genera-
ce stihla vyrůst v poklidném sociali-

zmu, než se to všechno začalo srát. 

V roce 1989 se bohužel Sovětský 
Svaz zmítal ve vlastních problé-

mech, a tak nám na pomoc přijet 

nemohl. Škoda! Díky tomu jsme 
přišli úplně o všechno, stali jsme se 

levnou vytunelovanou montovnou a 

popelnicí na západní p-otraviny, 
které tam ani psi nežerou. Zbyla 

nám jen holá řiť, a i o tu jsme právě 

teď mohli přijít, kdyby Vladimír 
Vladimírovič nezakročil a nezlikvi-

doval ten zločinecký zlořád na 

Ukrajině. 

Co bude dál? Dobrá otázka! Ruská 
armáda dokončí očistu Ukrajiny tím, 

že zlikviduje celý zbrojní průmysl a 

obsadí Kyjev. To bude v podstatě 
konec takzvaného „konfliktu“. Jak 

se potom Ruská federace postaví 

k těm zemím, které jí svým počíná-
ním vyhlásily válku? Mimochodem, 

díky naší vládě, jsme na seznamu 

největších nepřátel Ruska hned 

nahoře! To bude ještě zajímavé. 
Možná by to mohla být výborná 

záminka sesadit všechny evropské 
vlády oficiálně a legitimně a tím 

chčije na Putinovu hlavu! 

Putin, tímto svým současným počí-
náním, totiž osvobozuje i tu jejich 

prozápadní liberalistickou prdel! A 

oni místo vděčnosti, posílají na 
Ukrajinu zbraně, aby to osvobození 

trvalo déle, a aby při tom stihlo 

zahynout ještě více civilistů!Rudá 
armáda nás všechny, celou Evropu 

zachránila od nacismu v roce 1945. 

Přestože se to většině vůbec nebude 
líbit, tak nás zachránila i v roce 

1968 před vpádem západní junty na 

naše území a s tím spojeným dran-
cováním naší země. Díky tomu jsme 

si zachovali nezávislost, vyspělý 
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Dnešní války se vedou spíše v 
médiích a propagandou než-
li kulomety a tanky 

Každá válka je špatná! 
Kdo vyžene Ruského 
medvěda z brlohu, musí 
počítat s následky 

PUTIN, TÍMTO SVÝM 

SOUČASNÝM 

POČÍNÁNÍM, TOTIŽ 

OSVOBOZUJE I TU 

JEJICH PROZÁPADNÍ 

LIBERALISTICKOU 

PRDEL! A ONI MÍSTO 

VDĚČNOSTI, POSÍLAJÍ 

NA UKRAJINU 

ZBRANĚ, ABY TO 

OSVOBOZENÍ TRVALO 

DÉLE, A ABY PŘI TOM 

STIHLO ZAHYNOUT 

JEŠTĚ VÍCE CIVILISTŮ!  



Chronologie: cíl je jediný– zničení Ruska 

Kořeny  

Vladimír Vladimírovič 
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Dnešní Moskva—hlavní měs-
to Ruské federace 

Kořeny Ukrajinského konfliktu 
jsou v Chazárii—území patří-
cí Chazarským židům, ti jsou 
považováni za čiré ZLO 

KONFLIKT NA 

UKRAJINĚ MÁ VELMI 

HLUBOKÉ KOŘENY. 

NECHCE SE MI V CELÉ 

ZÁLEŽITOSTI ŠŤOURAT 

PŘÍLIŠ DO HLOUBKY, 

ALE JE VELMI 

ZAJÍMAVÉ, PODÍVAT 

SE ALESPOŇ NA 

ZÁKLADNÍ FAKTA. BEZ 

TĚCHTO ZNALOSTÍ JE 

TOTIŽ TĚŽKÉ NĚKTERÉ 

PROCESY SPRÁVNĚ 

POCHOPIT.  

Když si teď dáme do souvislostí události 

20. století, tak zjistíme, že šlo v zásadě 

vždy jen o to, jak zničit Rusko! 

1. světová válka byla rozpoutána jen a jen 

s konečným cílem zničit Rusko. Že se to 

všechno prezentuje nějak jinak, aby ten 

hlavní motiv nebyl tak patrný, to je jen 

součástí manipulace dějin. Díky Leninovi 

se to nepovedlo, a tak musela přijít 

2. světová válka, která měla stejný cíl. 

Opět se to nepovedlo, a to zase jen díky 

největšímu géniovi 20. století – Stalinovi. 

My Slované žijeme jen díky tomuto 

velikánovi a každý by měl mít doma jeho 

podobiznu jako připomínku, komu vděčí-

me za existenci. (Zajímalo by mě, kolik 

lidí na tomto bodě přestane Křesadlo číst? 

Jó, Pravda někdy bolí!) 

Nacisti se po válce přeskupili, přejmeno-

a přemalovali. Dnes se jmenují a skrývají 

pod různými krycími názvy: EU, NATO, 

OSN, CFR, WEF, WHO, CDC, Pfizer, 

Bayer, Moderna, Monsanto, Unesco, 

Červený kříž, CNN, ČT a tisíce a tisíce 

dalších. Cíle zůstaly stejné. 

Pak přišla studená válka, která měla za 

úkol pomocí závodů ve zbrojení ekono-

micky zničit Sovětský Svaz. Museli 

nejdřív Stalina zabít, aby mohli začít do 

čela obrovského Sovětského Svazu postup-

ně dosazovat to nejhorší, co lze ještě 

nazvat člověkem čili samé vlastizrádné 

hajzly, kteří, stejně jako dnešní politici, 

prodávají svoje národy nastojato za třicet 

stříbrných a za poplácání po zádech od 

nějakého západního satanisty. Chruščov 

byl západem řízená karikatura, stejně jako 

celá řada idiotů jdoucích po něm a Gorba-

čov tomu na závěr zasadil poslední ránu 

z milosti. V roce 1991 byl Sovětský Svaz 

západem téměř zničen a vypadalo to, že 

DS dosáhl svého cíle. Následovalo už jen  

postupné porcování polomrtvého medvěda 

a blížící se zkáza Ruska a tím pádem i 

Slovanského světa obecně byla na dosah. 

Opět už jsme tu nemuseli být!V roce 2000 

ale přišel Putin. Když se začátkem deva-

desátých let mohlo zdát, že je ruský med-

věd definitivně na lopatkách a není cesty, 

jak původní sílu Sovětského Svazu vrátit 

zpět, tak po několika letech působení 

Putina v čele Ruska už to tak zřetelné 

nebylo. Nechme teď stranou, proč 
musel přijít, kdo ho sem dostal, nech-

me stranou i záměnu osob nebo lépe 

řečeno duší, ke které u něj došlo. Ten 
Putin, který dovedl Rusko až do 

současného stavu, není ten Putin, 

který byl kdysi šéfem KGB a byl 
znám svou krutostí k nepřátelům. 

Podívejte se na fotky z různých obdo-

bí a každému musí být jasné, že se 
jedná o jiné lidi.  

Současný Putin není z našeho světa, 

stejně jako Trump, což vysvětluje jejich 

bezchybné politické tahy. Normální 

smrtelník by totiž nikdy nikdy nikdy 

nikdy nikdy nikdy nedokázal porazit 

Deep State! Díky Putinovi chytil Méďa 

naštěstí nový dech, ruský lid pochopil, že 

má před sebou někoho naprosto výjimeč-

ného; vůdce podobného formátu, jako 

byl kdysi Stalin, který to s lidem myslí 

skutečně upřímně a do hloubky dobře. 

Proto za Putinem stojí celé Rusko a 

problém s ním mají jen vlastizrádci 

placení západem a oligarchové. 

Nejprve Slovany zachránil Stalin a 

Sovětský Svaz a teď je opět zachraňuje 

Rusko a Putin. S jedním jediným rozdí-

lem oproti dnešku: ve 40. letech za 2. 

světové války si všichni uvědomovali, že 

jsou v hajzlu a byli neskonale vděční za 

záchranu Rudou armádou, tedy 

ským Svazem v čele se Stalinem. Všich-

ni vítali rudoarmějce šeříky a oslavovali 

Sovětský Svaz a Stalina. Všichni ho 

milovali ještě dlouho po válce. V Rusku 

ho milují dodnes.A situace v dnešním 

světě a v Evropě zejména? Lidi jsou tak 

nekonečně tupí, že ani neví, že tady 

právě teď mělo proběhnout nastolení 

NWO; neví, že oni měli být těmi otroky 

určenými k vyhlazení; neví ani, kdo tady 

proti komu bojuje a nepříteli, který je 

chce vyvraždit, lezou do prdele a na 

svého osvoboditele a zachránce, který 

s nasazením lidských životů bojuje i za 

ně, blijí špínu a hází mu klacky pod 

nohy. Fuj! Jsem tím hnusem nekonečně 

zhnusen! 

Západ, aby se zachránil přes jistým 

zánikem, musí neustále kořistit a dranco-

vat. To je filozofie kapitalizmu. Něco  

možnost plenit, krást a loupit, tak chcíp-

nou. Západ potřebuje Rusko pouze jako 

surovinovou základnu pro své vlastní 

drancování, a tudíž zajištění přežití o pár 

let déle, ale současně trvale usiluje o 

likvidaci největšího slovanského národa, 

který jako jediný na planetě dokáže 

zabránit nastolení NWO, a tudíž zavedení 

ZLA. 

Konflikt na Ukrajině má 

velmi hluboké kořeny. Ne-

chce se mi v celé záležitosti 

šťourat příliš do hloubky, 

ale je velmi zajímavé, podí-

vat se alespoň na základní 

fakta. Bez těchto znalostí je 

totiž těžké některé procesy 

správně pochopit.  
 

Území dnešní Ukrajiny se částečně překrývá s územím Chazárie, domovem Chazarů nebo také chazarských Židů. Chazaři jsou čiré 

zlo. Původem jsou ze Summeru, odkud se přesunuli na sever. Vždy to byl zvláštní druh zlodějů, podvodníků a vrahů, kteří se vyzna-

čovali neobyčejnou krutostí a sexuálními úchylkami. Nikdy nerespektovali žádné zákony a byli to mistři podvodů. Přes toto území 

procházela hedvábná stezka z Číny a Chazaři vybírali mýtné, vraždili kupce a přivlastňovali si jejich identity. Všechny okolní národy 

je nesnášely, protože uctívali Baala (Molocha), kterému přinášeli dětské oběti. Zkrátka házeli děti do plamenů a za to očekávali od 

Baala věčné bohatství. Ruský vládce Sviatoslav I. se na to už nemohl dál dívat, a tak se rozhodl roku 965 n.l., že chazarskou svoloč 

vyhladí. Bohužel se mu to nepodařilo, protože mistři podvodů měli své špiony všude a o plánované akci se dozvěděli včas. Stihli 

utéct, s celými rodinami a s majetkem a vydali se západním směrem do Evropy. Jejich vlastnostmi jsou msta a neschopnost odpouš-

tět. Přísahali, že se jednoho dne na své území vrátí a Rusům se pomstí. Někdo by mohl namítnout, že se jedná o pouhou mytologii, 

ale když vidíme, jak se jejich plány málem naplnily, tak z toho jde děs. Z líhně chazarských Židů, nebo také jinak Aškenázy Židů, 

pochází celá horní struktura Deep State, čili Rothschildové, Rockefellerové a jim podobní šmejdi. Rozprchli se po světě, a protože 

měl každý z nich nahrabaný obrovský majetek, bylo pro ně snadné etablovat se v nejvyšších vládnoucích kruzích tehdejších panovní-

ků. Když to zkrátíme, tak se stali nejmocnějšími lidmi na planetě a v posledních 50 letech ovládali prakticky každý aspekt lidského 

bytí přes všeobjímající peníze. Své zvyky vraždit, krást, podvádět, provádět satanistické rituály, zabíjet a mučit děti, pít jejich krev a 

oddávat se nepředstavitelným sexuálním úchylnostem, si zachovali dodnes.  



dutou fašistickou stoku, roz-

litou po celé Evropě. Tímto 

krokem přešlo odstraňování 

Deep State z utajené fáze do 

vojenské otevřené konfronta-

ce. A to je skvělá zpráva, 

protože to znamená, že jsme 

těsně před cílem! S radostí se 

ale současně dostavilo i zdě-

šení, když jsme si začali uvě-

domovat, jak na tuto radost-

nou zprávu zareagovalo vět-

šinové stádo! S přibývajícími 

informacemi, kdy jedna vel-

ká absurdita stíhala ještě 

větší absurditu, si nejspíš 

každý trochu konceptuálně 

gramotný uvědomil, že 

hypnóza davu je v případě 

Ukrajiny ještě mnohem hlub-

ší (nebo hlupší?), než jak 

tomu bylo v případě speciál-

ní vojenské operace Covid19  

Dne 24. 2. 2022 zahájila 

Ruská federace závěrečnou a 

dlouho očekávanou vojen-

skou osvobozovací operaci 

vedoucí primárně k ukončení 

8leté kruté války neonacistic-

kého Deep State proti civil-

nímu obyvatelstvu na výcho-

dě Ukrajiny. To bylo radosti! 

Lítaly špunty a měli jsm 

chuť mávat šeříky (tedy, 

kdyby aspoň už trochu kvet-

ly!) a křičet: „Sláva! Koneč-

ně se po tolika letech utrpení 

dočkali obyvatelé Donbasu 

svého osvobození!“ Osvobo-

zením Donbasu to ale roz-

hodně nemohlo skončit, pro-

tože zlo je nutné vykořenit 

z celé planety. Bude nezbyt-

né deratizovat nejen celou 

Ukrajinu a přilehlé státy, ale 

bude potřeba vyčistit i smr-

Co mají společného Rusko a Ukrajina? 

 

Zakázané noviny ANS - 

Aliance národních sil 
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Vladimír Vladimírovič nám všem 
opět zachránil prdel. Proto čeští 
mopslíci amerických neoconů tak 
nenávistně štěkají 

Zakázané noviny ANS —  přináší zakázaná témata a sdělují zakázanou pravdu 

U K R A J I N A  S P E C I Á L  

Směr veškerého našeho konání a směřování určuje jediná otázka: „Je to dobré pro naši 

zemi?“. Řídíme se heslem patrona České země knížete Václava: „Cizí nechceme, svoje 

nedáme!“ 

Chceme vystoupit z NATO i z EU, zrušit plnění OSN Agendy 2030 a dohodu s OSN 

z roku 2008 o naší účasti na přesídlovacích programech. 

ANS prosazuje společné jednání vlasteneckých sil napříč politickým spektrem – nehledě na 

tzv. levici a tzv. pravici. Za hlavní dělící linii současné politické scény (české i evropské) 

považuje rozdílný vztah jednotlivých subjektů k následujícímu: vlastenectví versus multikul-

turní globalismus. 

Naší filosofií je spolupráce s každým spolkem, občanskou iniciativou a jednotlivci, pokud 

jsou jejich názory v souladu s principy soužití, prosperity a míru v naší zemi. 

Naše motto, vycházející z husitské historie, zní: „Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme!“ 

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně ANS 

Kompletní program ANS naleznete na našem webu  

7. vydání  - červen 2022 

Ukrajina speciál 

Anatomie konfliktu 

Co mají společného Covid a 

Ukrajina? Proč je pro stádo tak 

těžké pochopit, že v obou přípa-

dech se jede úplně stejná propa-

ganda a jedou ji stále titíž? Proč 

někteří u Covidu prozřeli a při 

Ukrajině spadli zase zpět do hlu-

boké nevědomosti? Proč probíha-

jí zkoušky na VDA (Vesmírnou 

Duchovní Akademii) právě 

v tomto pořadí? Proč právě tyto 2 

zkoušky daly stádu tolik zabrat? 

Proč je pro stádo tak těžké uvěřit 

pravdě o Rusku? Proč je nenávist 

k Rusku tak velká? A další a dal-

ší…  

Zdroj textu: 

https://kresadlo.com 


