
sociálním nepokojům a 
vzpourám proti elitám, 

dojde k likvidaci 

tzv.“střední třídy“ 

 Zvýši se nemocnost a sníží 
se dostupnost zdravotní 

péče, Některé drtuhy léků 
mohou být trvale či dočas-

ně nedostupné 

 Kanada, Austrálie a Nový 

Zéland se stanou totalitní-
mi státy podobnými sou-
časné severní Koreji, 

dojde k rozpadu  stávají-

cíćh USA 

Tento text je taková Sybillina 

věštba, protože odhadnout v 

dnešní značně turbulentní a 

nejisté době to, co bude dál, je 

takové věštbě rovno. Ovšem 

pokusme se o to: 

 problémy budou veliké, 
přichází uměle vyvolaná 
super-krize s globálním 

dopadem. Nedostatek 

zboží, potravin, náhrad-
ních dílů, neúměrné zdra-

žování, hyperinflace—to 
vše lze skutečně v nejbližší 

době očekávat 

 -kvůli hyperinflaci americ-

kého dolaru se světovou 
rezervní měnou stane 
ruský rubl, potažmo čín-

ský jüan—vše co nějak 
souvisí s USD bude silně 

ekonomicky poškozeno 

 USA a brzy nato i EU se 

pokusí zavést digitální 
variantu měny—digitální 
dolar a euro, založené na 
technologii blockchain a 

programovatelné, čímž 
vznikne velice účinný 
nástroj totalitní kontroly 

obyvatel pomocí peněz. 

Programovatelná digitální 
měna půjde utratit pouze 

za to, co vám dovolí, 
pouze tehdy kdy vám to 
dovolí a pouze tam, kde to 

dovolí. Některé zboží 
bude pouze pro 

„vyvolené“ 

 Přijde potravinová uměle 

vyvolaná globální superkri-

ze, hladomor, nedostatek 

potravin.  

 EU coby pohrobek nacis-

tického německa se nako-
nec rozpadne, její čas 
vypršel. Rozpad EU bude 

chaotický,lze předpoklá-
dat, že místy dojde k 
občanským válkám. Evropa 

bude kvůli rozpadu EU i 
USA několik let v totálním 

chaosu 

 Ukrajina prohraje válku s 

Ruskem Východní a jižní 

Ukrajina se připojí k Rus-
ku,střední Ukrajina (Kyjev) 
se stane autonomní oblastí 

a západní Ukrajina se 

možná spojí s Polskem 

 Dojde ke značnému 

schudnutí obyvatelstva, 

Co bude dál? 

A co lze očekávat u nás? 

Zvýšení rozdílu mezi chudými a 

bohatými, zánik současné 

střední třídy. Občanské nepo-

koje a stávky, hyperinflace, 

dojde k nárůstu zločinnosti 

všeho druhu, ozbrojených lou-

peží i terorismu. Dojde k ná-

růstu teroristických útoků 

různých skupin i těch pod faleš-

nou vlajkou, organizovaných 
většinou samotnými vládami 

nebo tajnými službami 

Dojde ke zvýšení počtu ilegál-

ních zbraní  z Ukrajiny a přesun 

u minimálně části ukrajinské 

mafie na naše území. Silná infla-

ce způsobí, že i přes rostoucí 

platy bude obyvatelstvo reálně 

chudnout. Ceny energií, paliva 

a plynu se vyšplhají do závrat-

ných výšek. Jestli to naše elity v 

současnosti hluboko zasunuté 
do zadnice amerických neoco-

nů pochopí včas a přeorientují 

se na současného nepřítele 

číslo 1. tedy na Rusko, tak to 

Česko přežije relativně klidně. 

Tím klidnějí čím dříve k takové 

přeorientaci dojde. Možná díky 

tomu dojde i k převodu české-

ho území zpět do českých ru-

kou. Ovšem jsou to jen věštby, 

jaká bude skutečnost se ukáže 

velice brzy...               Myšpule 
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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 dekre-

tů a snahám o likvidaci českého 

státu  
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Děkujeme!   

Redakce zakázných novin  ANS 

Obnovení fašistického kon-

ceptu pro Evropu bylo disku-

továno na zasedání klubu 

Bilderberg. 

Myšpule 



 Ukrajinci naříkají, že pro-

hrávají válku s Ruskem, 

protože nemají dost zbraní a 

nábojů. Vadim Skibitský, 

zástupce hlavního šéfa ukrajin-

ské armádní rozvědky řekl, že 

teď všecko záleží na tom, co 

jim Západ pošle. Současná 

válka je dělostřelecká a Ukraji-

na má jedno jediné ubohé dělo 

na každých 10-15 ruských. 

Podle něho, Ukrajina používá 

5000 až 6000 dělových nábojů 

denně! To, že hlavně odstřelují 

obytné části, infrastrukturu a 

obyvatelstvo Donbasu, taktic-

ky opomenul. Ve skutečnosti, 

Ukrajina má obrovské ztráty 

na životech a zřejmě si myslí, 

že to může zakrýt dalšími 

dodávkami zbraní ze Západu. 

Až doposud se hlavní media 

soustředila pouze na ruské 

ztráty, čímž podporovala všeo-

becný názor, že Rusové na 

Ukrajině prohrávají. Ale 

v posledních několika týdnech 

došlo k podstatné změně a 

západní media si konečně 

všimla, že ne Rusové, ale 

Ukrajinci prohrávají. 

Poradce ukrajinského presi-

denta Michajlo Podoljak te-

prve teď přiznal, že Ukrajina 

ztrácí 100 až 200 vojáků za 

den. To je o hodně víc, než 60 

až 100 vojáků, o kterých mlu-

vil President Zelenský před 

týdnem. Skutečná čísla, když 

se připočtou i zběhové, ti, co 

se vzdali, nebo byli zajati, jsou 

mnohem vyšší.Ta snaha NA-

TO a Ameriky byla zjevná 

ještě před začátkem konfliktu. 

23. února prohlásil francouz-

ský Ministr zahraničí Jean-

Yves Le Drian na tiskové kon-

ferenci, že ruský President 

Putin by si měl uvědomit, že 

NATO je jaderný spo-

lek.“ (Putin to asi nevěděl!) 

konflikt, do kterého ve sku-
tečnosti ani Americe, ani 
NATO zemím nic není, ale 
přesto zkoušejí tuto místní 
aféru využít na rozpoutání 
skutečné války s Ruskem. 
Tato válka by vešla do dějin 
jako 3. světová válka a 
s největší pravděpodobnos-
tí by převážnou většinu z 
nás zničila. 

Pak by se ale žádné dějiny 
nepsaly a nevedly a lidí by 
zbylo přesně tolik, kolik 

Nedávno odsouhlase-
ný nový americký zákon, 
dává americkému presiden-
tovi právo napadnout Rus-
ko, za účelem „ochrany 
národní bezpečnosti“ a také 
kvůli udržení ukrajinské 
územní celistvosti 
v případě, že by Moskva 
použila zbraně hromadného 
ničení. Zdá se, že tento 
zákon je součástí snahy o 
rozpoutání války s Ruskem 
a to s použitím jaderných 
zbraní. Jinými slovy, je zde 
zjevná snaha využít místní 

prorokovala Sybila: na je-
den žebřiňák. Musíme dou-

fat, že ony mimozemské 
entity,které se tak často 
vyskytují na místech odpoa-
lů jaderných zbraní, tomuto 
konfliktu nakonec zabrání. 
Protože jaderná válka nemá 
ani vítězů ani poražených 

Třetí světová jaderná válka je za dveřmi 

Rozpoutá nakonec západ jadernou válku ačkoliv nemá vítěze? 

Dojde k atomovému armagedonu? 

Bylo jich víc, kteří měli po-

dobné řeči a stejné záměry. 

V podstatě, američtí stratégové 

říkají, že Kreml může použít 

jaderné zbraně, ale Washing-

ton to má učinit jako první, 

anebo aspoň na to být připra-

ven. A nejen být připraveni na 

válku samotnou, ale být při-

praveni ji vyhrát. To znamená, 

vyhrát ji za každou cenu. 

Dnešní jaderné zbraně jsou asi 

3000krát mocnější, než byly ty 

dvě ubohé bomby, které Ame-

ričané shodili v r. 1945 na 

japonská města Hirošimu a 

Nagasaki. Sovětský svaz zkou-

šel v r. 1961 svoji vlastní ja-

dernou bombu, nazvanou 

„Car“ na ostrově Novaja Ze-

mlja a tato vyprodukovala 

50megatunovou explosi a 

známý hříbkovitý mrak, který 

byl 4,5krát vyšší, než je nej-

vyšší hora na světě, Mount 

Everest. Lidé mohli tento mrak 

vidět ze vzdálenosti více než 

tisíc kilometrů. 

Měsíc před začátkem války na 

Ukrajině vydala Evelyn N. 

Farkas (dřívější poradce NA-

TO a zástupce Ministra obrany 

za Obamovy vlády) prohláše-

ní, že Washington by měl vy-

dat Rusku ultimatum 

s požadavkem, aby neútočili 

na Kyjev. A Spojené státy by 

měly zorganizovat své spojen-

ce k tomu, aby toto ultimatum 

podložili svými a americkými 

ozbrojenými silami a zatlačili 

Rusy zpátky, v případě napa-

dení. Takže opět, 3. světová 

válka. 

Dnešní jaderné 

zbraně jsou asi 

3000krát 

mocnější, než 

byly ty dvě ubohé 

bomby, které 

Američané 

shodili v r. 1945 

na japonská 

města Hirošimu 

a Nagasaki.  
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Ruská jaderná bomba 
car: dnešní jaderné 

zbraně jsou asi 3000x 
účinnějšínež bomby 
shozené američany na 

japonská města Hi-
roshima a Nagasaki 

Jaderná válka by ne-
měla vítěze 

Cz24.news 
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Již ta skutečnost, že NATO 

chce za každou cenu Rusko 

zničit, i kdyby na to měly mili-

ony lidí po celém světě zahy-

nout, je na pováženou. Nesta-

čí, že desetitisíce lidí již v této 

nesmyslné válce zahynuly a 

miliony jich z Ukrajiny uprch-

ly navždy jen proto, že Spoje-

né státy a NATO zbrojily 

Ukrajinu proti sousednímu 

Rusku, aby je tím vyprovoko-

valy ke vpádu. Jak říká presi-

dent Jižní Afriky Cyril Rama-

phosa, ti, co jsou kolem a vů-

bec se konfliktu nezúčastnili 

teď za to trpí a kvůli sankcím, 

které byly na Rusko uvaleny, 

budou umírat hladem. 

Snad by se dalo říci, když už 

někdo chce někoho trestat, na 

což ve skutečnosti nemá žádné 

právo, tak ať netrestá všecky 

ostatní kolem. Chce to trochu 

přemýšlení, trochu inteligence 

a chápavosti. 

Africké státy, které již tak 

utrpěly falešnou pandemií se 

dnes nacházejí v tragické situ-

aci. A Evropská unie, namísto 

aby tam zmírnila dopad svých 

nerozumných a v podstatě 

dětinských rozhodnutí, zkouší 

uvrhnout Afriku zpátky do 

koloniálních dob minulých 

století. Rusko zkouší co může, 

aby uvolnilo námořní cesty pro 

dodávky potravin z Ukrajiny a 

přesto je západní propagandou 

neustále obviňováno, že způ-

sobují celosvětový nedostatek 

a následovně hlad. 

Západní kapitalisté se těžce na 

svých národech proviňují tím, 

že kvůli jakési falešné, předstí-

rané pýše zastavili všecky 

dodávky z Ruska a teď pláčou, 

že není ničeho dost, kvůli Rus-

ku. Neukážou ve zprávách ty 

dlouhé řady nákladních aut, 

které denně odjíždí z Ukrajiny 

Sikorski zde navrhuje jaderný 
konflikt v samém středu Evropy. 
Nemá na mysli budoucnost ani 
Ukrajiny, ani Polska. Kdyby byl jeho 
návrh uskutečněn, tyto země by 
spolu s celou Evropou prostě zmi-
zely. 

Volodin rovněž vyjádřil pochybnost 
o mentálním zdraví Sikorskiho a 
doporučuje, aby se nechal vyšetřit 
psychiatrem. Podle něho by takový 
člověk měl být pod trvalým dozo-
rem. A dodal, že: „Přesně kvůli 
lidem jako je Sikorski je naprosto 
nutné osvobodit Ukrajinu od nacis-
tické ideologie a také ji demilitarizo-
vat, což zajistí, že tato země nebu-
de mít jaderné zbraně.“ 

Dřívější polský Ministr zahraničí a 
obrany Radoslaw Sikorski, který 
v současné době zastupuje Polsko 
v Evropském Parlamentu navrhl, že 
by Ukrajinci měli dostat jaderné 
zbraně, aby mohli „lépe hájit svoji 
nezávislost.“ Prohlásil, že Ukrajina 
se vzdala jaderných zbraní ze 
sovětské éry, protože čítala s tím, 
že se stane nezávislou zemí, 
s pevně ustanovenými hranicemi. A 
teď, když Rusové vtáhli do země, 
tak my, jako Západ, máme plné 
právo dát Ukrajině jaderné zbraně. 

Mluvčí ruské státní Dumy Vjačeslav 
Volodin se k tomu vyjádřil, že 
s takovými členy Parlamentu jako je 
Sikorski budou mít Evropané mno-
hem více potíží než ty, co už mají. 

Je nutno dodat, že manželka Sikor-
skiho, Anne Applebaum zastává 
stejné názory jako současná ame-
rická vláda a je tam též politicky 
vlivná. Proto takové podivné názory, 
i když Sikorski si zároveň nemyslí, 
že by ruský President Putin sám 
jaderné zbraně použil. Má za to, že 
kdyby se o něco takového pokusil, 
jeho generálové by ho pravděpo-
dobně zkoušeli odstranit.A zatím, 

Ukrajinci se v tichosti o své vlastní 

jaderné zbraně starají. Již začátkem 

března upozornil Sergěj Naryškin, 

velitel ruské rozvědky, že Ukrajina 

tajně vyvíjí jaderné zbraně a že všecko 

ukazuje na to, že Spojené státy o tom 

nejen ví, ale ještě jim v tom pomáhají.  

NATO chce zničit Rusko za každou cenu 

Jaderné zbraně na Ukrajinu? 

Hladomor jako zbraň 

Ukrajinu neuvěřitelné množství 
zbraní a jejich vojáci, dnes roztrou-
šení mezi ukrajinskými jednotkami 
je vystřelují přes celou zemi a pak 
se obhajují: „my za to nemůžeme, 
to všecko Putin!“Kdesi jsem zrovna 
četla, že „ruská vojska vtáhla na 
Ukrajinu, aniž by k tomu byla jakko-
liv vyprovokována.“ Ten, kdo toto 
napsal má zjevně jen půl mozku a 
ani ta nefunguje, jak by měla. 14000 
zavražděných občanů Donbasu 
ukrajinskými vojsky a pohřbených 
v hromadných hrobech asi není 
dost velký důvod, že? Rakety 
s dlouhým dostřelem, namířeny na 
všecka hlavní ruská města, to taky 
asi není dost dobrý důvod, že? A 30 
tajných laboratoří na výrobu nebez-
pečných jedů, které měly být vypuš-
těny na Rusky a na celý svět, to asi 
za řeč nestojí. A snad ani to není 

důležité, že ukrajinská armáda 
nastěhovala dělostřelectvo a všech-
nu těžkou vojenskou mašinerii 
přímo na hranice Donbasu, se 
zjevným úmyslem zahájit na tam-
nější v podstatě neozbrojené obyva-
telstvo útoky, což také udělali, 1400 
zásahů den před tím, než tam 
Rusové vtáhli.Na Rusko bylo ke 
dnešnímu dni uvaleno asi 10 000 
nejrůznějších sankcí. Mají zakázáno 
snad všecko, co zakázat jde. A teď 
se v podstatě proviňují tím, že ty 
sankce dodržují, protože nemají na 
vybranou. Americký Ministr státu 
Antony Blinken se dokonce vyjádřil, 
že „Putin dělá z dodávek potravin 
zbraň.“ Má opravdu tak zatemnělý 
mozek, že nechápe, že ta zbraň 
jsou jejich sankce? Je to opravdu 
takový hlupák? 

Sara Menker, ředitelka firmy Gro 
Intelligence, která dohlíží na dosta-
tek potravin v Africe s ohledem na 
zemědělství, ekonomii a vliv počasí 
řekla, že to, že Rusko vtáhlo na 
Ukrajinu nezpůsobilo nedostatek 
potravin. Ten už zde byl a válka na 
Ukrajině k němu pouze přidala. 

Takže NATO a jeho spojenci, vede-
ni Joe Bidenem a jeho manipuláto-
ry, se vrhli na Rusko jako smečka 
hladových vlků a obviňují je 
z něčeho, co sami způsobili. To jsou 
ti skuteční viníci, kteří chtějí zabít 
miliony lidí po celém světě hlado-
morem. Obviňují Rusy za válku, 
kterou začal Washington a volají do 
světa, že Rusko nás chce vyhlado-
vět. Celých osm let posílali na 

Americký Ministr 
státu Antony 
Blinken se 
dokonce 
vyjádřil, že 
„Putin dělá 
z dodávek 
potravin zbraň.“ 
Má opravdu tak 
zatemnělý 
mozek, že 
nechápe, že ta 
zbraň jsou jejich 
sankce? Je to 
opravdu takový 
hlupák? 
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NATOse snaží roz-
poutat válku s Rus-

kem za každou cenu, 
a to i tu nejvyšší, finál-
ní jadernou apokalyp-

su! 

Hiroshima a Nagasaki 
byli jen náznakem 

toho co by mohlo 
přijít. Současné jader-
né zbraně jsou asi 

3000x účinnější 

Cz24.news 
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investigativní žurnalistiky pro 
svobodné, živé a konceptuálně 

gramotné čechoslováky 

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

mi?“. 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 roz-

dílný vztah jednotlivých subjektů k následujícímu: vlastenectví versus multikul-turní globalismus.  

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

jich 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  

ALIANCE 
NÁRODNÍCH SIL 

ti. Ale i vyčerpané palivové tyče 
stále ještě obsahují nějaký 
štěpný materiál. Podle odhadu, 
jedna tuna spotřebovaného 
paliva může obsahovat 10 kg 
plutonia, které může být 
v patřičném zařízení izolováno 
a použito na jaderné zbraně. 

Kdyby tak korupční a nezodpo-
vědná země jako je Ukrajina, 

která nemá úctu ani ke svým 
vlastním lidem dostala jaderné 
zbraně, pak se máme právem 

Už to, že jaderná elektrárna 
v Zaporižžiji skladuje tuny obo-
haceného uranu a plutonia, jak 
varuje Rafael Grossi, generální 
ředitel Mezinárodní atomové 
energetické agentury při OSN 
(International Atomic Energy 
Agency), je znepokojující. Tyto 
materiály mohou být snadno 
použity na výrobu jaderných 
zbraní. 

„V Zaporižžiji je šest jaderných 
reaktorů, 30 000 kg plutonia a 
40 000 kg obohaceného uranu 
a OSN inspektoři nemají dovo-
len přístup! To je něco nevída-
ného a neudržitelného,“ vyjádřil 
se Grossi. „Obvykle, když in-
spektoři mají dovoleno udělat 
inventuru, pak často zjistí, že 
několik set kilo jaderného ma-
teriálu zbraňové kvality chybí a 
to je, co nás v noci nenechává 
spát.“ 

Komerční jaderné reaktory 
produkují plutonium 
z uranových isotopů, což je 
součást jejich normální činnos-

co obávat. Protože, jak říká 
Alexej Zajcev, mluvčí ruského 
Ministerstva zahraničí, „při 
jaderné válce není žádná vy-
hrávající strana.“ 

Rusové se vyjádřili, že jestli 

tyto zbraně budou skuteč-

ně Ukrajincům doručeny, 

že oplátkou napadnou vlád-

ní budovy v Kyjevě. Zatím 

se něčemu takovému vyhý-

bali, šetřili tato místa a ani 

jedna střela tam nebyla 

vypuštěna. Na to U.S. od-

povědělo, že maximální 

dostřel jejich raket bude 80 

km a že je Ukrajinci ujistili, 

že nebudou střílet na ruské 

území. Mluvčí Ministerstva 

zahraničí Maria Zacharova 

odvětila, že sliby Kyjeva 

jsou bezcenné, těmto lidem 

není možno věřit.  

Cz24.news 

Ukrajincům nepatří do ruky žádné zbraně! 

Pronárodní a pročeská „politika svědomí“ prosazovaná ANS: 

Zakázané noviny 
ANS 

Tuny plutonia a obohacené-
ho uranu mohou být snadno 
použity na výrobu jaderných 

zbraní. 
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