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politika  

„USA vypadněte z Rady bezpečnosti OSN!“: Čína se
připravuje na prudké zhoršení vztahů se Západem
  14. 5. 2022    Janinna   komentářů: 6

Čína zpochybnila vhodnost členství USA v Radě bezpečnosti OSN.

Zprávy, že Washington předal Kyjevu zpravodajské informace, vyvolává otázku, zda je postavení
Spojených států v Radě bezpečnosti OSN ve statutu stálého člena vhodné, píše čínský list People’s
Daily.

Americká rozvědka podle autora článku „přilévá olej do ohně“, což vyvolává zhoršení situace na
Ukrajině.

„Toto chování Spojených států je neslučitelné s jejich statusem stálého člena Rady bezpečnosti OSN,
navíc neodpovídá epochálním trendům míru a rozvoje,“ uvádí RIA Novosti obsah publikace.

Autor věří, že Spojené státy jsou zodpovědné za „vytvoření chaosu“ a snaží se protáhnout ruskou
speciální operaci.

„Ve skutečnosti se jedná o velmi nebezpečné opatření, které by mohlo vést k násilnějším manévrům
na obou stranách,“ uzavřely čínské noviny.

Vezměte prosím na vědomí, že tento deník je tiskovým orgánem Ústředního výboru Komunistické
strany Číny a tento článek by se tam nemohl objevit bez souhlasu o�ciálního Pekingu.

Čínské úřady chápou, že v případě tchajwanské krize poskytnou Spojené státy Tchaj-wanu také
zpravodajské informace proti Číně, protože je nyní dodávají Ukrajině proti Rusku. Čína pečlivě studuje
tzv. „ukrajinský případ“ a cílevědomě se připravuje na prudké zhoršení vztahů s kolektivním Západem.

ČLR má nějaký čas na přípravu – a Peking ho aktivně využívá. Ve vojenské sféře provádí každoročně
cvičení k nácviku dobytí ostrova a jaderná triáda se intenzivně buduje, aby dosáhla strategické parity
se Spojenými státy. V ekonomické sféře probíhají zátěžové testy na možné zavedení rozsáhlých sankcí
Západu proti Číně v podobě protiruských.

ČLR má samozřejmě zájem vrátit Tchaj-wan do svého rodného přístavu mírovou cestou. Anglosasové
však možná Pekingu nedají takovou šanci. A pak vojenský způsob řešení problému zůstane pro ČLR
jediným možným.

Jelena Panina
https://bit.ly/3FJSItE
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Sen lidí, co chtějí žít v klidu a míru….
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Čína dává jasně najevo na čí straně stojí,zatím je to jenom varování Západu,aby si dobře
rozmyslel kam až chce na Ukrajině zajít,pokud to US sebranka a její podržtašky v EU
nepochopí,kope si svůj vlastní hrob,do roka a hlavně po příští zimě bude celá ekonomika
slavného Západu na lopatkách,my ovšem bohužel s ním.

43 0  Odpovědět

Boomer   14. 5. 2022 23:29

  Odpovědět  

..kolik je vlastně těch Čechů?
Asi 10 milionů, soudruhu Si..
Deset milionů? A ve kterém hotelu oni bydlí?
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„Kde by vzali na hotel? Stanují v jakési kotlině.“
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.. v případě prudkého zhoršení vztahů mezi Čínou a kolektivním Západem, bych se nejvíce obával
možných „zadních vrátek“ v některých čínských produktech, které jsou v celém světe používány v
kde čem..
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  Odpovědět  

Až nám Číňané přestanou dovážet svoje zboží, které tady chytrolíni desetkrát předražují,
koupí za sto, prodají za tisíc, tak budeme žít v době kamenné. Ať jsem koupil za
posledních 10 roků cokoliv, nebo si nechal poslat domů, snad pouze jedna věc z deseti
nenesla značku made in China. Celá tato slavná zkorumpovaná EU žije z jejich dodávek.
Když to Číňané, zastaví, je po Evropě co by dup.

17 0  Odpovědět

Nejnovější příspěvky

Teenager s insigniemi Azov provedl masovou
střelbu v USA. VIDEO 18+

„Jménem všech Židů obklíčených v Azovstalu“

V Rusku je chlapec Aljoša

Ani z Ruska, ani z Číny: Západ dostal
nečekanou smrtelnou ránu

Spojeným státům se nelíbí „Poseidon“ a
„Sarmat“. Chtějí je zakázat

„USA vypadněte z Rady bezpečnosti OSN!“:
Čína se připravuje na prudké zhoršení vztahů
se Západem

Zelenskij u tyče

Nejnovější komentáře

Pat: Teenager s insigniemi Azov provedl
masovou střelbu v USA. VIDEO 18+

Pijack: Teenager s insigniemi Azov provedl
masovou střelbu v USA. VIDEO 18+

VAL: V Rusku je chlapec Aljoša

VAL: Spojeným státům se nelíbí „Poseidon“ a
„Sarmat“. Chtějí je zakázat

Pavel: Teenager s insigniemi Azov provedl
masovou střelbu v USA. VIDEO 18+

David: Spojeným státům se nelíbí „Poseidon“
a „Sarmat“. Chtějí je zakázat

Markýza: „Jménem všech Židů obklíčených v
Azovstalu“

Pijack: Teenager s insigniemi Azov provedl
masovou střelbu v USA. VIDEO 18+

ankmorpo: „Jménem všech Židů obklíčených v
Azovstalu“

Markýza: Spojeným státům se nelíbí
„Poseidon“ a „Sarmat“. Chtějí je zakázat

Boomer: Ani z Ruska, ani z Číny: Západ dostal
nečekanou smrtelnou ránu

Boomer: Ani z Ruska, ani z Číny: Západ dostal
nečekanou smrtelnou ránu

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 

          

          

janle57

Boomer

          

Boomer

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/krize-ukrajina/zelenskij-u-tyce/
https://www.pokec24.cz/politika/spojenym-statum-se-nelibi-poseidon-a-sarmat-chteji-je-zakazat/
https://www.pokec24.cz/category/politika/
https://www.pokec24.cz/politika/usa-vypadnete-z-rady-bezpecnosti-osn-cina-se-pripravuje-na-prudke-zhorseni-vztahu-se-zapadem/
https://www.pokec24.cz/author/janinna/
http://ria.ru/
https://t.me/EvPanina/6169
https://bit.ly/3FJSItE
https://www.pokec24.cz/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.pokec24.cz%2Fpolitika%2Fusa-vypadnete-z-rady-bezpecnosti-osn-cina-se-pripravuje-na-prudke-zhorseni-vztahu-se-zapadem%2F
https://www.pokec24.cz/wp-content/uploads/2022/05/Stalinuv-Pruliv-1652561231.8615.jpeg
https://www.pokec24.cz/nezarazene/teenager-s-insigniemi-azov-provedl-masovou-strelbu-v-usa/
https://www.pokec24.cz/krize-ukrajina/jmenem-vsech-zidu-obklicenych-v-azovstalu/
https://www.pokec24.cz/krize-ukrajina/v-rusku-je-chlapec-aljosa/
https://www.pokec24.cz/politika/ani-z-ruska-ani-z-ciny-zapad-dostal-necekanou-smrtelnou-ranu/
https://www.pokec24.cz/politika/spojenym-statum-se-nelibi-poseidon-a-sarmat-chteji-je-zakazat/
https://www.pokec24.cz/politika/usa-vypadnete-z-rady-bezpecnosti-osn-cina-se-pripravuje-na-prudke-zhorseni-vztahu-se-zapadem/
https://www.pokec24.cz/krize-ukrajina/zelenskij-u-tyce/
https://www.pokec24.cz/nezarazene/teenager-s-insigniemi-azov-provedl-masovou-strelbu-v-usa/#comment-22846
https://www.pokec24.cz/nezarazene/teenager-s-insigniemi-azov-provedl-masovou-strelbu-v-usa/#comment-22845
https://www.pokec24.cz/krize-ukrajina/v-rusku-je-chlapec-aljosa/#comment-22844
https://www.pokec24.cz/politika/spojenym-statum-se-nelibi-poseidon-a-sarmat-chteji-je-zakazat/#comment-22843
https://www.pokec24.cz/nezarazene/teenager-s-insigniemi-azov-provedl-masovou-strelbu-v-usa/#comment-22842
https://www.pokec24.cz/politika/spojenym-statum-se-nelibi-poseidon-a-sarmat-chteji-je-zakazat/#comment-22841
https://www.pokec24.cz/krize-ukrajina/jmenem-vsech-zidu-obklicenych-v-azovstalu/#comment-22840
https://www.pokec24.cz/nezarazene/teenager-s-insigniemi-azov-provedl-masovou-strelbu-v-usa/#comment-22839
https://www.pokec24.cz/krize-ukrajina/jmenem-vsech-zidu-obklicenych-v-azovstalu/#comment-22838
https://www.pokec24.cz/politika/spojenym-statum-se-nelibi-poseidon-a-sarmat-chteji-je-zakazat/#comment-22837
https://www.pokec24.cz/politika/ani-z-ruska-ani-z-ciny-zapad-dostal-necekanou-smrtelnou-ranu/#comment-22835
https://www.pokec24.cz/politika/ani-z-ruska-ani-z-ciny-zapad-dostal-necekanou-smrtelnou-ranu/#comment-22834
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/2022/04/
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%2Fpolitika%2Fusa-vypadnete-z-rady-bezpecnosti-osn-cina-se-pripravuje-na-prudke-zhorseni-vztahu-se-zapadem%2F&t=%22USA%20vypadn%C4%9Bte%20z%20Rady%20bezpe%C4%8Dnosti%20OSN%21%22%3A%20%C4%8C%C3%ADna%20se%20p%C5%99ipravuje%20na%20prudk%C3%A9%20zhor%C5%A1en%C3%AD%20vztah%C5%AF%20se%20Z%C3%A1padem
https://twitter.com/intent/tweet?text=%22USA%20vypadn%C4%9Bte%20z%20Rady%20bezpe%C4%8Dnosti%20OSN%21%22%3A%20%C4%8C%C3%ADna%20se%20p%C5%99ipravuje%20na%20prudk%C3%A9%20zhor%C5%A1en%C3%AD%20vztah%C5%AF%20se%20Z%C3%A1padem&url=https%3A%2F%2Fwww.pokec24.cz%2Fpolitika%2Fusa-vypadnete-z-rady-bezpecnosti-osn-cina-se-pripravuje-na-prudke-zhorseni-vztahu-se-zapadem%2F
https://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A%2F%2Fwww.pokec24.cz%2Fpolitika%2Fusa-vypadnete-z-rady-bezpecnosti-osn-cina-se-pripravuje-na-prudke-zhorseni-vztahu-se-zapadem%2F&title=%22USA%20vypadn%C4%9Bte%20z%20Rady%20bezpe%C4%8Dnosti%20OSN%21%22%3A%20%C4%8C%C3%ADna%20se%20p%C5%99ipravuje%20na%20prudk%C3%A9%20zhor%C5%A1en%C3%AD%20vztah%C5%AF%20se%20Z%C3%A1padem&summary=%C4%8C%C3%ADna%20zpochybnila%20vhodnost%20%C4%8Dlenstv%C3%AD%20USA%20v%20Rad%C4%9B%20bezpe%C4%8Dnosti%20OSN.&mini=true
mailto:?subject=https%3A%2F%2Fwww.pokec24.cz%2Fpolitika%2Fusa-vypadnete-z-rady-bezpecnosti-osn-cina-se-pripravuje-na-prudke-zhorseni-vztahu-se-zapadem%2F&body=%22USA%20vypadn%C4%9Bte%20z%20Rady%20bezpe%C4%8Dnosti%20OSN%21%22%3A%20%C4%8C%C3%ADna%20se%20p%C5%99ipravuje%20na%20prudk%C3%A9%20zhor%C5%A1en%C3%AD%20vztah%C5%AF%20se%20Z%C3%A1padem
https://www.pokec24.cz/politika/usa-vypadnete-z-rady-bezpecnosti-osn-cina-se-pripravuje-na-prudke-zhorseni-vztahu-se-zapadem/
https://www.pokec24.cz/politika/usa-vypadnete-z-rady-bezpecnosti-osn-cina-se-pripravuje-na-prudke-zhorseni-vztahu-se-zapadem/
https://www.pokec24.cz/politika/usa-vypadnete-z-rady-bezpecnosti-osn-cina-se-pripravuje-na-prudke-zhorseni-vztahu-se-zapadem/
https://www.pokec24.cz/
https://www.pokec24.cz/nezarazene/rusko-predvadi-ukoristene-a-znicene-vybaveni-uprostred-humanitarni-patove-situace/
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%2Fpolitika%2Fusa-vypadnete-z-rady-bezpecnosti-osn-cina-se-pripravuje-na-prudke-zhorseni-vztahu-se-zapadem%2F&t=%22USA%20vypadn%C4%9Bte%20z%20Rady%20bezpe%C4%8Dnosti%20OSN%21%22%3A%20%C4%8C%C3%ADna%20se%20p%C5%99ipravuje%20na%20prudk%C3%A9%20zhor%C5%A1en%C3%AD%20vztah%C5%AF%20se%20Z%C3%A1padem
https://twitter.com/intent/tweet?text=%22USA%20vypadn%C4%9Bte%20z%20Rady%20bezpe%C4%8Dnosti%20OSN%21%22%3A%20%C4%8C%C3%ADna%20se%20p%C5%99ipravuje%20na%20prudk%C3%A9%20zhor%C5%A1en%C3%AD%20vztah%C5%AF%20se%20Z%C3%A1padem&url=https%3A%2F%2Fwww.pokec24.cz%2Fpolitika%2Fusa-vypadnete-z-rady-bezpecnosti-osn-cina-se-pripravuje-na-prudke-zhorseni-vztahu-se-zapadem%2F
mailto:?subject=https%3A%2F%2Fwww.pokec24.cz%2Fpolitika%2Fusa-vypadnete-z-rady-bezpecnosti-osn-cina-se-pripravuje-na-prudke-zhorseni-vztahu-se-zapadem%2F&body=%22USA%20vypadn%C4%9Bte%20z%20Rady%20bezpe%C4%8Dnosti%20OSN%21%22%3A%20%C4%8C%C3%ADna%20se%20p%C5%99ipravuje%20na%20prudk%C3%A9%20zhor%C5%A1en%C3%AD%20vztah%C5%AF%20se%20Z%C3%A1padem

