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Velitelé nacionálního praporu „Azov“ se vzdali
  20. 5. 2022    Janinna   1 komentář

Proces bezpodmínečné „evakuace do zajetí“ probíhá podle plánu. 

Velitelé nacionálního praporu „Azov“ se vzdali.

Zbytky mariupolské posádky zahnané do Azovstalu se nadále vzdávají. Stávající arzenál umožňoval
bojovníkům Azov pokračovat v obraně, ale psychicky se zlomili. Ze závodu autobusy vyvážejí „Azov“,
důstojníky a vojáky, kteří se vzdali. 

Ruská armáda, která „evakuované osoby“ hlídá, ujišťuje, že se vězni chovají tiše a klidně.

Dnes vyšlo najevo, že velitel praporu „Azov“ Denis Prokopenko (Redis), zástupce velitele Svjatoslav
Palamar (Kalina) a velitel 36. brigády námořní pěchoty Sergej Volynskij (Volyna) jsou nyní také v zajetí
ruské armády. Podle zdrojů Palamar (Kalina) opustil Azovstal, odevzdal své zbraně – osobní automat a
pistoli – a už 24 hodin je ve vyšetřovací vazbě ve městě Rostov na Donu. 

Největší národní ostuda je přitom Ukrajincům pečlivě skryta. 

K zajetí ozbrojenců nacionálního praporu „Azov“ v Mariupolu nedošlo, ujišťují v Kyjevě. Naši hrdinové
byli zachráněni, ujišťuje Zelenskij.

Právě došlo k „evakuaci“ (kdo ví kam) a tento demagogický obrat s radostí převzala nejen ukrajinská,
ale i světová média. Mýtus o hrdinské 82denní obraně je již v ukrajinských médiích v plném proudu, i
když ve skutečnosti se tato obrana od konce března skládala především z pokusů „Azovců“ vymanit se
z obklíčení. Nejprve vrtulníky, poté s pomocí Macrona a Erdogana. A v poslední době se do toho snažili
zapojit obecně všechny, na které si vzpomněli: Izrael, OSN, Lékaře bez hranic, papeže a Elona Muska.

Pokus skrýt hanebnou pravdu je jasně patrný z prohlášení ukrajinského prezidenta Volodymyra
Zelenského. Prezident Ukrajiny se pokusil ospravedlnit kapitulaci Azovstalu slovy, že „tento den je
zaměřen na ochranu země a lidí“. To znamená, že v podstatě označil kapitulaci ukrajinské armády za
strategický krok. Podle Zelenského byl Azov „evakuován“ díky akcím ukrajinské vojenské rozvědky,
vyjednávacího týmu, MVČK a OSN. Kancelář generálního tajemníka OSN už ale oznámila, že organizace
se na odsunu ukrajinské armády z Azovstalu nijak nepodílela.

Pro Pokec přeložila Janinna.

https://bit.ly/3G4CjQC

„Volyna“ v celé své kráse… Vzdává se.

První výslech Volyny:

⁃ Jdete všichni ven?
⁃ Ano

⁃ Zdržuje se na území závodu ještě někdo?
⁃ Nyní je tu se mnou celá 36. brigáda a její zástupci. Na území závodu už žádní mariňáci nejsou.

⁃ Jsou na území závodu cizinci?
⁃ Obecně, tam byli

⁃ vysoce postavení úředníci?
⁃ Nevím o tom.

⁃ A kdo byl a kde byl?
⁃ V jednotkách ozbrojených sil Ukrajiny jsou cizinci

⁃ A cizí kurátoři?
⁃ Neznám žádné zahraniční kurátory, kteří by dávali nějaké pokyny

P.S.

Takzvaný „velitel“ „Azova“ byl vyvezen ve speciálním obrněném voze ruského ministerstva obrany
kvůli nenávisti obyvatel Mariupolu a touze potrestat ho za četná zvěrstva.

Takzvaný „velitel“ ozbrojenců Azov (v Rusku byl vyvezen ze závodu Azovstal ve speciálním obrněném
voze. Oznámil to o�ciální zástupce ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov.

Jak bylo uvedeno, je to kvůli nenávisti obyvatel Mariupolu a touze obyvatel města potrestat ho za
četná zvěrstva.

„Takzvaný velitel nacistů „Azov“ kvůli nenávisti obyvatel Mariupolu a touze obyvatel města potrestat
ho za četná zvěrstva, byl vyvezen z území závodu ve speciálním obrněném voze,“ řekl. 

Již dříve bylo oznámeno, že území závodu Azovstal v Mariupolu bylo zcela osvobozeno. Ministr obrany
Sergej Šojgu informoval ruského prezidenta Vladimira Putina o dokončení operace a úplném
osvobození závodu. 

Dnes, 20. května, se vzdala poslední skupina 531 ozbrojenců.

https://bit.ly/3LsGQ0s
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Ty Zelenského pindy mi připomněly, že po dobytí Berlína v roce 1945 psaly místní noviny, že
zatímco se Německá armáda takticky stáhla do předem připravených pozic, bloudí berlínskými
ulicemi zmatení ruští vojíci a nevědí ani kde jsou a co mají dělat….. Takže nic nového pod
sluncem… pořád se jenom kopírují staré vzory propagačních keců…..
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„Abychom zničili Rusko, musíme být trpěliví“
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Kdo jinému válku kopá, sám do ní padá

Ukrajinští nacisté se chlubí vraždami bez
soudu a vyšetřování. 18+

Nejnovější komentáře

zdena: Velitelé nacionálního praporu „Azov“
se vzdali

janle57: Boj Západu proti Rusku na Ukrajině
je jen dílčí problém: Právě vypukla světová
válka o obilí!

VAL: Kdo jinému válku kopá, sám do ní padá

krtek: „Abychom zničili Rusko, musíme být
trpěliví“

VAL: Kdo jinému válku kopá, sám do ní padá

janle57: „Abychom zničili Rusko, musíme být
trpěliví“

anonym: Kdo jinému válku kopá, sám do ní
padá

VAL: Ruské ministerstvo obrany oznámilo
úplné osvobození Azovstalu

anonym: Kdo jinému válku kopá, sám do ní
padá

napalici: „Abychom zničili Rusko, musíme být
trpěliví“

VAL: Kreml: Rusko nebude dodávat plyn do
Evropy zdarma, pokud za něj kupující
odmítnou platit v rublech

Vladimír: Ruské ministerstvo obrany oznámilo
úplné osvobození Azovstalu

Archivy

Vybrat měsíc

Květen 2022

Po Út St Čt Pá So Ne

  1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31  

« Dub    

ústava

Peníze jako dluh

Jak fungují neziskovky: Kam mizí
naše peníze?

Imigrace a světová chudoba v
praxi

Úklid křesťanské Evropy

50 let stará nahrávka Muhammad
Ali

Drahoš, aneb když při nás stáli
všichni svatí

Amerika – náš vzor !!!

štítky

Afghanistan (53) Biden (84) Bělorusko (140)
covid-19 (120) demonstrace (54) Donbas (52)

druhá světová válka (89) energie (86) EU
(565) Evropa (57) �nance (54) Francie (69)

historie (291) koronavirus (471)
krize (100) lidé (55) Maďarsko (49) migranti

(181) NATO (272) Nord Stream (50)

Německo (146) Petr Hampl (47) plyn (45)

politika (1568) Polsko (62) prezident

Zeman (46) Putin (282) Rusko
(1303) Sergej Lavrov (52) sputnik-V (71) svět

(152) Sýrie (56) Trump (89) Turecko (75)

Ukrajina (296) usa (1178)
vakcina (160) vakcinace (148) Velká Británie

(58) volby (97) války (74) Západ (111) Čína

(185) čr (480) Řecko (64)

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

přihlášení

Registrace

Přihlásit se

Zdroj kanálů (příspěvky)

Kanál komentářů

Česká lokalizace

kontakty

admin@pokec24.cz; info@pokec24.cz

     Copyright © 2022 pokec24. Všechna práva vyhrazena.

Šablona: ColorMag od ThemeGrill. Používáme WordPress (v češtině).

0
SHARES

Facbook Tweet LinkedIn Email Print

{ } [+ ]

Vstoupit do diskuze



  nejstarší 

          



Code Error: This video does not exist.

Stáhnout soubor: https://play er.v imeo.com/v ideo/197854168?
loop=0&_=7

00:00 00:00

00:00 17:24

00:00 06:08

00:00 01:35

00:00 03:28

00:00 05:18

1500

 
       

ÚVODNÍ STRÁNKA POLITIKA KRIZE UKRAJINA BLOG VĚDA A TECHNIKA HISTORIE PŘÍRODA HUDBA

https://www.pokec24.cz/nezarazene/boj-zapadu-proti-rusku-na-ukrajine-je-jen-dilci-problem-prave-vypukla-svetova-valka-o-obili-vladimir-putin-otevreme-pristavy-az-zrusite-sankce-jsme-na-tom-v-eu-nejhur-a-bude-jeste-hur-usa-bud/
https://www.pokec24.cz/category/krize-ukrajina/
https://www.pokec24.cz/krize-ukrajina/velitele-nacionalniho-praporu-azov-se-vzdali/
https://www.pokec24.cz/author/janinna/
https://bit.ly/3G4CjQC
https://ren.tv/news/v-mire/977601-minoborony-territoriia-azovstali-polnostiu-osvobozhdena
https://bit.ly/3LsGQ0s
https://www.pokec24.cz/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.pokec24.cz%2Fkrize-ukrajina%2Fvelitele-nacionalniho-praporu-azov-se-vzdali%2F
https://www.pokec24.cz/krize-ukrajina/velitele-nacionalniho-praporu-azov-se-vzdali/
https://www.pokec24.cz/nezarazene/boj-zapadu-proti-rusku-na-ukrajine-je-jen-dilci-problem-prave-vypukla-svetova-valka-o-obili-vladimir-putin-otevreme-pristavy-az-zrusite-sankce-jsme-na-tom-v-eu-nejhur-a-bude-jeste-hur-usa-bud/
https://www.pokec24.cz/krize-ukrajina/ruske-ministerstvo-obrany-oznamilo-uplne-osvobozeni-azovstalu/
https://www.pokec24.cz/politika/abychom-znicili-rusko-musime-byt-trpelivi/
https://www.pokec24.cz/politika/kreml-rusko-nebude-dodavat-plyn-do-evropy-zdarma-pokud-za-nej-kupujici-odmitnou-platit-v-rublech/
https://www.pokec24.cz/krize-ukrajina/kdo-jinemu-valku-kopa-sam-do-ni-pada/
https://www.pokec24.cz/krize-ukrajina/ukrajinsti-naciste-se-chlubi-vrazdami-bez-soudu-a-vysetrovani-18/
https://www.pokec24.cz/nezarazene/boj-zapadu-proti-rusku-na-ukrajine-je-jen-dilci-problem-prave-vypukla-svetova-valka-o-obili-vladimir-putin-otevreme-pristavy-az-zrusite-sankce-jsme-na-tom-v-eu-nejhur-a-bude-jeste-hur-usa-bud/#comment-23415
https://www.pokec24.cz/krize-ukrajina/kdo-jinemu-valku-kopa-sam-do-ni-pada/#comment-23414
https://www.pokec24.cz/politika/abychom-znicili-rusko-musime-byt-trpelivi/#comment-23413
https://www.pokec24.cz/krize-ukrajina/kdo-jinemu-valku-kopa-sam-do-ni-pada/#comment-23412
https://www.pokec24.cz/politika/abychom-znicili-rusko-musime-byt-trpelivi/#comment-23411
https://www.pokec24.cz/krize-ukrajina/kdo-jinemu-valku-kopa-sam-do-ni-pada/#comment-23410
https://www.pokec24.cz/krize-ukrajina/ruske-ministerstvo-obrany-oznamilo-uplne-osvobozeni-azovstalu/#comment-23409
https://www.pokec24.cz/krize-ukrajina/kdo-jinemu-valku-kopa-sam-do-ni-pada/#comment-23408
https://www.pokec24.cz/politika/abychom-znicili-rusko-musime-byt-trpelivi/#comment-23407
https://www.pokec24.cz/politika/kreml-rusko-nebude-dodavat-plyn-do-evropy-zdarma-pokud-za-nej-kupujici-odmitnou-platit-v-rublech/#comment-23406
https://www.pokec24.cz/krize-ukrajina/ruske-ministerstvo-obrany-oznamilo-uplne-osvobozeni-azovstalu/#comment-23405
https://www.pokec24.cz/2022/05/01/
https://www.pokec24.cz/2022/05/02/
https://www.pokec24.cz/2022/05/03/
https://www.pokec24.cz/2022/05/04/
https://www.pokec24.cz/2022/05/05/
https://www.pokec24.cz/2022/05/06/
https://www.pokec24.cz/2022/05/07/
https://www.pokec24.cz/2022/05/08/
https://www.pokec24.cz/2022/05/09/
https://www.pokec24.cz/2022/05/10/
https://www.pokec24.cz/2022/05/11/
https://www.pokec24.cz/2022/05/12/
https://www.pokec24.cz/2022/05/13/
https://www.pokec24.cz/2022/05/14/
https://www.pokec24.cz/2022/05/15/
https://www.pokec24.cz/2022/05/16/
https://www.pokec24.cz/2022/05/17/
https://www.pokec24.cz/2022/05/18/
https://www.pokec24.cz/2022/05/19/
https://www.pokec24.cz/2022/05/20/
https://www.pokec24.cz/2022/04/
https://www.pokec24.cz/tag/afghanistan/
https://www.pokec24.cz/tag/biden/
https://www.pokec24.cz/tag/belorusko/
https://www.pokec24.cz/tag/covid-19/
https://www.pokec24.cz/tag/demonstrace/
https://www.pokec24.cz/tag/donbas/
https://www.pokec24.cz/tag/druha-svetova-valka/
https://www.pokec24.cz/tag/energie/
https://www.pokec24.cz/tag/eu/
https://www.pokec24.cz/tag/evropa/
https://www.pokec24.cz/tag/finance/
https://www.pokec24.cz/tag/francie/
https://www.pokec24.cz/tag/historie/
https://www.pokec24.cz/tag/koronavirus/
https://www.pokec24.cz/tag/krize/
https://www.pokec24.cz/tag/lide/
https://www.pokec24.cz/tag/madarsko/
https://www.pokec24.cz/tag/migranti/
https://www.pokec24.cz/tag/nato/
https://www.pokec24.cz/tag/nord-stream/
https://www.pokec24.cz/tag/nemecko/
https://www.pokec24.cz/tag/petr-hampl/
https://www.pokec24.cz/tag/plyn/
https://www.pokec24.cz/tag/politika/
https://www.pokec24.cz/tag/polsko/
https://www.pokec24.cz/tag/prezident-zeman/
https://www.pokec24.cz/tag/putin/
https://www.pokec24.cz/tag/rusko/
https://www.pokec24.cz/tag/sergej-lavrov/
https://www.pokec24.cz/tag/sputnik-v/
https://www.pokec24.cz/tag/svet/
https://www.pokec24.cz/tag/syrie/
https://www.pokec24.cz/tag/trump/
https://www.pokec24.cz/tag/turecko/
https://www.pokec24.cz/tag/ukrajina/
https://www.pokec24.cz/tag/usa/
https://www.pokec24.cz/tag/vakcina/
https://www.pokec24.cz/tag/vakcinace/
https://www.pokec24.cz/tag/velka-britanie/
https://www.pokec24.cz/tag/volby/
https://www.pokec24.cz/tag/valky/
https://www.pokec24.cz/tag/zapad/
https://www.pokec24.cz/tag/cina/
https://www.pokec24.cz/tag/cr/
https://www.pokec24.cz/tag/recko/
http://pokec24.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/%20
https://www.pokec24.cz/wp-login.php?action=register
https://www.pokec24.cz/wp-login.php
https://www.pokec24.cz/feed/
https://www.pokec24.cz/comments/feed/
https://cs.wordpress.org/
https://www.facebook.com/
https://twitter.com/tweeter?lang=cs
https://plus.google.com/discover
https://www.instagram.com/
https://cz.pinterest.com/
https://www.youtube.com/?gl=CZ&hl=cs
https://www.pokec24.cz/
https://themegrill.com/themes/colormag
https://wordpress.org/
https://www.pokec24.cz/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.pokec24.cz%2Fkrize-ukrajina%2Fvelitele-nacionalniho-praporu-azov-se-vzdali%2F&t=Velitel%C3%A9%20nacion%C3%A1ln%C3%ADho%20praporu%20%22Azov%22%20se%20vzdali
https://twitter.com/intent/tweet?text=Velitel%C3%A9%20nacion%C3%A1ln%C3%ADho%20praporu%20%22Azov%22%20se%20vzdali&url=https%3A%2F%2Fwww.pokec24.cz%2Fkrize-ukrajina%2Fvelitele-nacionalniho-praporu-azov-se-vzdali%2F
https://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A%2F%2Fwww.pokec24.cz%2Fkrize-ukrajina%2Fvelitele-nacionalniho-praporu-azov-se-vzdali%2F&title=Velitel%C3%A9%20nacion%C3%A1ln%C3%ADho%20praporu%20%22Azov%22%20se%20vzdali&summary=Proces%20bezpodm%C3%ADne%C4%8Dn%C3%A9%20%E2%80%9Eevakuace%20do%20zajet%C3%AD%22%20prob%C3%ADh%C3%A1%20podle%20pl%C3%A1nu.&mini=true
mailto:?subject=https%3A%2F%2Fwww.pokec24.cz%2Fkrize-ukrajina%2Fvelitele-nacionalniho-praporu-azov-se-vzdali%2F&body=Velitel%C3%A9%20nacion%C3%A1ln%C3%ADho%20praporu%20%22Azov%22%20se%20vzdali
https://www.pokec24.cz/krize-ukrajina/velitele-nacionalniho-praporu-azov-se-vzdali/
https://www.pokec24.cz/krize-ukrajina/velitele-nacionalniho-praporu-azov-se-vzdali/
https://www.pokec24.cz/krize-ukrajina/velitele-nacionalniho-praporu-azov-se-vzdali/
https://player.vimeo.com/video/197854168?loop=0&_=7
https://www.pokec24.cz/
https://www.pokec24.cz/nezarazene/tajne-sluzby-podle-novely-budou-moci-v-rozporu-s-gdpr-shromazdovat-vase-data/
https://pokec24.cz/
https://www.pokec24.cz/category/politika/
https://www.pokec24.cz/category/krize-ukrajina/
https://www.pokec24.cz/category/blog/
https://www.pokec24.cz/category/veda-a-technika/
https://www.pokec24.cz/category/historie/
https://www.pokec24.cz/category/priroda/
https://www.pokec24.cz/hudba2/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.pokec24.cz%2Fkrize-ukrajina%2Fvelitele-nacionalniho-praporu-azov-se-vzdali%2F&t=Velitel%C3%A9%20nacion%C3%A1ln%C3%ADho%20praporu%20%22Azov%22%20se%20vzdali
https://twitter.com/intent/tweet?text=Velitel%C3%A9%20nacion%C3%A1ln%C3%ADho%20praporu%20%22Azov%22%20se%20vzdali&url=https%3A%2F%2Fwww.pokec24.cz%2Fkrize-ukrajina%2Fvelitele-nacionalniho-praporu-azov-se-vzdali%2F
mailto:?subject=https%3A%2F%2Fwww.pokec24.cz%2Fkrize-ukrajina%2Fvelitele-nacionalniho-praporu-azov-se-vzdali%2F&body=Velitel%C3%A9%20nacion%C3%A1ln%C3%ADho%20praporu%20%22Azov%22%20se%20vzdali

