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  27. 5. 2022    Janinna   komentářů: 9

Strašná porážka u Limanu: Více než 100 zabitých, mnoho zajatých – příběh smutného výsadkáře
ozbrojených sil Ukrajiny.

Vojenský zdroj poskytl „Ruskému jaru“ video z výslechu vojáka 79. výsadkové útočné brigády
ozbrojených sil Ukrajiny.

Podle ukrajinského vojáka byly zbytky brigády obklíčeny, utrpěly těžké ztráty (více než 100 zabitých,
mnoho zraněných) a rozhodly se vzdát.

Veškerá vojenská technika, jak tvrdí, shořela. Bylo málo munice, nebylo prakticky žádné jídlo.

Ukrajinský voják také zaznamenal nízkou účinnost protitankových systémů NLAW.

„Byly tam NLAW – účinnost je minimální, baterie se velmi často vybíjí, je to velmi neefektivní,“ řekl.

Jak řekl vězeň, „soudruzi se buď vzdali, nebo odmítli bojovat.

Ruská armáda zaútočila na Liman: mnoho zajatců a zbraní NATO

Nepřítel byl vyřazen z asi 80 % území Krasnyj Liman, do rána ruské jednotky zabraly 70 %, získaly
oporu na linii podél železnice na jihovýchodě a v městských bitvách postupovaly 1,5 km za den.

Po závěrečné očistě Limanu slibují zveřejnit desítky zahraničních trofejí.

Zpracováváme nová videa s vězni ze stovek těch, kteří se vzdali.

https://rusvesna.su/news/16535…

https://rusvesna.su/news/1653596131?utm_source=smi2
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Jak to vypadá, RF nemusí mít ani přísun nových zbraní a nábojů když je západní země tak
mohutně včetně nás, vyzbrojují. 
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Někde jsem slyšel, že už mají těch Javelinů a kdoví čeho tolik, zebk tomu začali tisknout
manuály v ruštině…
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„Rus dlouho sedlá ale rychle jede,“ zaznělo krátce po zahájení specoperace. Pak se to vinou ruské
páté kolony zaseklo a kolektivní záchod ještě před pár dny hýřil moudry, jak si Rus ukrojil velký
krajíc a jak to pros-ere.
Takže záchoďáci, držte si klobouky – Rus má dosedláno a právě se rozjíždí. A dojede tak daleko,
jak sám uzná za vhodné. Teď už ano. Už se totiž nemusí na nikoho ohlížet, když jste mu tím, že s
ním nemluvíte, rozvázali ruce. Inu, tak teď se přesvědčíte, jak je na tom s termobarickými
bombami a lasery a kolik že má Kinžálů. Jo, a o té zbrani na výrobu lokálního zemětřesení jste už
slyšeli?
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Na to nepotřebuji UA, abych věděl, že je Rusko nejsilnější na světě! Nepotřebuje
ukazovat svaly! Rusko koná!
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Je třeba aby tu jízdu protáhl až do naší kotliny a vyčistit tady ten augiášův chlív.
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Naopak: je třeba přehodit výhybku směrem USA: a nadělat jim tam konečně starosti,
aby je přešly roupy vysírat se do celé planety. Dokud amíci nebudou donucení dělat
si pořádek u sebe doma, bude celý svět ve zmaru a bídě. Jakmile amíkům zmehne a
přestanou pást evropské zrádné politiky, v tu chvíli bude v Evropě po „krizi“. A nejen
v Evropě.
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Ano, laserové zbraně jsou nasazeny a připraveny EMP bomby.
https://de.technocracy.news/Blackout-Warfare-China-Russland,-das-Super-Emp-
Bomben-baut/
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Není nad to se hrdinně vzdát.
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Nějak jsem již delší dobu nezaregistroval zpravodajství zvláštního zpravodaje TV kanálu
Goebbels24 z dané oblasti, který nás pravidelně informoval o tom,že UK armáda stojí jak skála
a hrdinně odráží ruské útoky,při kterých ničí stovky ruských tanků a proniká na ruské území.
Možná,že již byli zajati nebo vyměnili kameru za chleba.
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Nejnovější příspěvky

Velká politika. Co stojí za senzací o americkém
generálovi v Azovstalu

KLÍČOVÝ SPOJENEC USA POŽÁDAL O PŘIPOJENÍ
K BRICS

Strašná porážka u Limanu: Více než 100
zabitých, mnoho zajatců a zbraní NATO. FOTO

Celé Rusko je pro Západ kolektivní Putin

Neuvěříte svým uším: „Jenom jeden vystoupil
proti silám zla“

 „Ukrajina prohrává.“ Vlivný americký ekonom
promluvil k válce tak, že se Biden otřese

Kadyrov: Ukrajina je uzavřená záležitost. Další
na řadě je Polsko

Nejnovější komentáře

Evžen: Prezident Zeman: Česko a Švýcarsko
doufají, že kon�ikt na Ukrajině vyřeší vítězství
Kyjeva

janle57: Velká politika. Co stojí za senzací o
americkém generálovi v Azovstalu

jiří: Strašná porážka u Limanu: Více než 100
zabitých, mnoho zajatců a zbraní NATO. FOTO

Asi tak: Velká politika. Co stojí za senzací o
americkém generálovi v Azovstalu

Helena2: Strašná porážka u Limanu: Více než
100 zabitých, mnoho zajatců a zbraní NATO.
FOTO

janle57: Strašná porážka u Limanu: Více než
100 zabitých, mnoho zajatců a zbraní NATO.
FOTO

ZMann: Strašná porážka u Limanu: Více než
100 zabitých, mnoho zajatců a zbraní NATO.
FOTO

Frank: Kadyrov: Ukrajina je uzavřená
záležitost. Další na řadě je Polsko

Frank:  „Ukrajina prohrává.“ Vlivný americký
ekonom promluvil k válce tak, že se Biden
otřese

Frank: Strašná porážka u Limanu: Více než
100 zabitých, mnoho zajatců a zbraní NATO.
FOTO

Frank: KLÍČOVÝ SPOJENEC USA POŽÁDAL O
PŘIPOJENÍ K BRICS

Frank: Velká politika. Co stojí za senzací o
americkém generálovi v 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 (290) 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 

          

krtek

          

VAL

VAL

ZMann

VAL

          

          

00:00 00:00

00:00 17:24

00:00 06:08

00:00 01:35

00:00 03:28

00:00 05:18

00:00 00:00

1500

 
       

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

https://www.pokec24.cz/politika/cele-rusko-je-pro-zapad-kolektivni-putin/
https://www.pokec24.cz/politika/klicovy-spojenec-usa-pozadal-o-pripojeni-k-brics/
https://www.pokec24.cz/category/nezarazene/
https://www.pokec24.cz/nezarazene/strasna-porazka-u-limanu-vice-nez-100-zabitych-mnoho-zajatcu-a-zbrani-nato-foto/
https://www.pokec24.cz/author/janinna/
https://www.pokec24.cz/nezarazene/strasna-porazka-u-limanu-vice-nez-100-zabitych-mnoho-zajatcu-a-zbrani-nato-foto/#comments
https://rusvesna.su/news/16535...
https://rusvesna.su/news/1653596131?utm_source=smi2
https://www.pokec24.cz/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.pokec24.cz%2Fnezarazene%2Fstrasna-porazka-u-limanu-vice-nez-100-zabitych-mnoho-zajatcu-a-zbrani-nato-foto%2F
https://de.technocracy.news/Blackout-Warfare-China-Russland,-das-Super-Emp-Bomben-baut/
https://www.pokec24.cz/krize-ukrajina/velka-politika-co-stoji-za-senzaci-o-americkem-generalovi-v-azovstalu/
https://www.pokec24.cz/politika/klicovy-spojenec-usa-pozadal-o-pripojeni-k-brics/
https://www.pokec24.cz/nezarazene/strasna-porazka-u-limanu-vice-nez-100-zabitych-mnoho-zajatcu-a-zbrani-nato-foto/
https://www.pokec24.cz/politika/cele-rusko-je-pro-zapad-kolektivni-putin/
https://www.pokec24.cz/politika/neuverite-svym-usim-jenom-jeden-vystoupil-proti-silam-zla/
https://www.pokec24.cz/politika/ukrajina-prohrava-vlivny-americky-ekonom-promluvil-k-valce-tak-ze-se-biden-otrese/
https://www.pokec24.cz/nezarazene/kadyrov-ukrajina-je-uzavrena-zalezitost-dalsi-na-rade-je-polsko/
https://www.pokec24.cz/politika/prezident-zeman-cesko-a-svycarsko-doufaji-ze-konflikt-na-ukrajine-vyresi-vitezstvi-kyjeva%ef%bf%bc/#comment-24252
https://www.pokec24.cz/krize-ukrajina/velka-politika-co-stoji-za-senzaci-o-americkem-generalovi-v-azovstalu/#comment-24251
https://www.pokec24.cz/nezarazene/strasna-porazka-u-limanu-vice-nez-100-zabitych-mnoho-zajatcu-a-zbrani-nato-foto/#comment-24250
https://www.pokec24.cz/krize-ukrajina/velka-politika-co-stoji-za-senzaci-o-americkem-generalovi-v-azovstalu/#comment-24249
https://www.pokec24.cz/nezarazene/strasna-porazka-u-limanu-vice-nez-100-zabitych-mnoho-zajatcu-a-zbrani-nato-foto/#comment-24248
https://www.pokec24.cz/nezarazene/strasna-porazka-u-limanu-vice-nez-100-zabitych-mnoho-zajatcu-a-zbrani-nato-foto/#comment-24247
https://www.pokec24.cz/nezarazene/strasna-porazka-u-limanu-vice-nez-100-zabitych-mnoho-zajatcu-a-zbrani-nato-foto/#comment-24246
https://www.pokec24.cz/nezarazene/kadyrov-ukrajina-je-uzavrena-zalezitost-dalsi-na-rade-je-polsko/#comment-24245
https://www.pokec24.cz/politika/ukrajina-prohrava-vlivny-americky-ekonom-promluvil-k-valce-tak-ze-se-biden-otrese/#comment-24244
https://www.pokec24.cz/nezarazene/strasna-porazka-u-limanu-vice-nez-100-zabitych-mnoho-zajatcu-a-zbrani-nato-foto/#comment-24243
https://www.pokec24.cz/politika/klicovy-spojenec-usa-pozadal-o-pripojeni-k-brics/#comment-24242
https://www.pokec24.cz/krize-ukrajina/velka-politika-co-stoji-za-senzaci-o-americkem-generalovi-v-azovstalu/#comment-24241
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/2022/05/21/
https://www.pokec24.cz/2022/05/22/
https://www.pokec24.cz/2022/05/23/
https://www.pokec24.cz/2022/05/24/
https://www.pokec24.cz/2022/05/25/
https://www.pokec24.cz/2022/05/26/
https://www.pokec24.cz/2022/05/27/
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%2Fnezarazene%2Fstrasna-porazka-u-limanu-vice-nez-100-zabitych-mnoho-zajatcu-a-zbrani-nato-foto%2F&t=Stra%C5%A1n%C3%A1%20por%C3%A1%C5%BEka%20u%20Limanu%3A%20V%C3%ADce%20ne%C5%BE%20100%20zabit%C3%BDch%2C%20mnoho%20zajatc%C5%AF%20a%20zbran%C3%AD%20NATO.%20FOTO
https://twitter.com/intent/tweet?text=Stra%C5%A1n%C3%A1%20por%C3%A1%C5%BEka%20u%20Limanu%3A%20V%C3%ADce%20ne%C5%BE%20100%20zabit%C3%BDch%2C%20mnoho%20zajatc%C5%AF%20a%20zbran%C3%AD%20NATO.%20FOTO&url=https%3A%2F%2Fwww.pokec24.cz%2Fnezarazene%2Fstrasna-porazka-u-limanu-vice-nez-100-zabitych-mnoho-zajatcu-a-zbrani-nato-foto%2F
https://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A%2F%2Fwww.pokec24.cz%2Fnezarazene%2Fstrasna-porazka-u-limanu-vice-nez-100-zabitych-mnoho-zajatcu-a-zbrani-nato-foto%2F&title=Stra%C5%A1n%C3%A1%20por%C3%A1%C5%BEka%20u%20Limanu%3A%20V%C3%ADce%20ne%C5%BE%20100%20zabit%C3%BDch%2C%20mnoho%20zajatc%C5%AF%20a%20zbran%C3%AD%20NATO.%20FOTO&summary=Vojensk%C3%BD%20zdroj%20poskytl%20%22Rusk%C3%A9mu%20jaru%22%20video%20z%20v%C3%BDslechu%20voj%C3%A1ka%2079.%20v%C3%BDsadkov%C3%A9%20%C3%BAto%C4%8Dn%C3%A9%20brig%C3%A1dy%20ozbrojen%C3%BDch%20sil%20Ukrajiny.&mini=true
mailto:?subject=https%3A%2F%2Fwww.pokec24.cz%2Fnezarazene%2Fstrasna-porazka-u-limanu-vice-nez-100-zabitych-mnoho-zajatcu-a-zbrani-nato-foto%2F&body=Stra%C5%A1n%C3%A1%20por%C3%A1%C5%BEka%20u%20Limanu%3A%20V%C3%ADce%20ne%C5%BE%20100%20zabit%C3%BDch%2C%20mnoho%20zajatc%C5%AF%20a%20zbran%C3%AD%20NATO.%20FOTO
https://www.pokec24.cz/nezarazene/strasna-porazka-u-limanu-vice-nez-100-zabitych-mnoho-zajatcu-a-zbrani-nato-foto/?attempt=1
https://www.pokec24.cz/nezarazene/strasna-porazka-u-limanu-vice-nez-100-zabitych-mnoho-zajatcu-a-zbrani-nato-foto/?attempt=1
https://www.pokec24.cz/nezarazene/strasna-porazka-u-limanu-vice-nez-100-zabitych-mnoho-zajatcu-a-zbrani-nato-foto/?attempt=1
https://www.pokec24.cz/
https://www.pokec24.cz/blog/caitlin-johnstone-jaderna-valka-je-stale-pravdepodobnejsi/
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%2Fnezarazene%2Fstrasna-porazka-u-limanu-vice-nez-100-zabitych-mnoho-zajatcu-a-zbrani-nato-foto%2F&t=Stra%C5%A1n%C3%A1%20por%C3%A1%C5%BEka%20u%20Limanu%3A%20V%C3%ADce%20ne%C5%BE%20100%20zabit%C3%BDch%2C%20mnoho%20zajatc%C5%AF%20a%20zbran%C3%AD%20NATO.%20FOTO
https://twitter.com/intent/tweet?text=Stra%C5%A1n%C3%A1%20por%C3%A1%C5%BEka%20u%20Limanu%3A%20V%C3%ADce%20ne%C5%BE%20100%20zabit%C3%BDch%2C%20mnoho%20zajatc%C5%AF%20a%20zbran%C3%AD%20NATO.%20FOTO&url=https%3A%2F%2Fwww.pokec24.cz%2Fnezarazene%2Fstrasna-porazka-u-limanu-vice-nez-100-zabitych-mnoho-zajatcu-a-zbrani-nato-foto%2F
mailto:?subject=https%3A%2F%2Fwww.pokec24.cz%2Fnezarazene%2Fstrasna-porazka-u-limanu-vice-nez-100-zabitych-mnoho-zajatcu-a-zbrani-nato-foto%2F&body=Stra%C5%A1n%C3%A1%20por%C3%A1%C5%BEka%20u%20Limanu%3A%20V%C3%ADce%20ne%C5%BE%20100%20zabit%C3%BDch%2C%20mnoho%20zajatc%C5%AF%20a%20zbran%C3%AD%20NATO.%20FOTO

