
← Fronta v pohybu: Kotel u Severodoněcka se uzavírá. Čeká elitní kyjevské jednotky osud
nácků z Mariupolu? Ukrajina se stává polskou kolonií.

CIA oznámila smrt dvou agentů po pádu Azovstalu →

nezařazené  

Situace je kritická: ruská armáda postupuje ve
všech směrech
  24. 5. 2022    Janinna   komentářů: 2

Ruská armáda „postupuje ve všech směrech současně“, řekl vedoucí luhanské „regionální vojenské
správy“ Sergej Gajdaj.

„Útočí v severodoněckém směru, na komunitu Gorskaja ze strany Zolote a Jekatěrinovky, poblíž
Popasnaje ze strany Kamyševachi a Belogorovky,“ vysvětlil.

Trasa Lisičansk-Bachmut je zcela prostřílena, ruské speciální skupiny už tam „pracují“, poznamenal
Gajdaj.

https://bit.ly/3lKKKHq

Útok na Liman: nejnovější informace z fronty

Jednotky „Statečných“ s podporou dělostřelectva a letectva pokračují v útoku na Krasnyj Liman v
DLR. Pokrok je výrazný – více než polovina města je obsazena, ukrajinské síly se postupně stahují
zpět do jižní části města.

O podrobnostech „Ruské jaro“ informoval vojenský zdroj, který poskytl záběry.

Potvrzují se prvotní informace o stovkách zajatých vojáků Ozbrojených sil Ukrajiny.

Přesný počet zajatých zatím není určen, ale opravdu se blíží 500. Minimálně více než 200 už bylo
odesláno do záchytných míst a je ještě více těch, které zatím nepřivezli,“ hlásí soudruzi z místa.

O situaci ve městě hovořil šéf DLR Denis Pušilin.

„No, a dále už Svjatogorsk, no, a pak je tam Slavjansk,“ řekl Pušilin ve vysílání Solovjev Live.

https://bit.ly/3GuVGCZ
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A s tiem vesele křikněte
řkúc:
Na ně, hr na ně!
Bran svú rukama chutnajte,
bóh pán náš, křikněte!
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Jak to tak vypadá asi těm banderovcům vojenský šrot ze Západu moc nepomáhá,
možná by Ukrajincům pomohlo,kdyby jmenovali madam Černochovou velitelkou
pluku Azov,to by se ta bojová morálka okamžitě zlepšila a mohla by se zahájit
protiofenziva na Moskvu.
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„Drž se Voloďo, všechno bude v pořádku“

CIA oznámila smrt dvou agentů po pádu
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„Vězni ze 79. výsadkové útočné brigády, 24. mechanizované brigády, 128. horské útočné
brigády a velkého počtu územní obrany. Hlásí také zajaté nacisty z nacistického praporu
„Donbass“.



„Asi polovina obydleného území – naše jednotky už tam jsou, takže Krasnyj Liman bude
také brzy osvobozeným městem.
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