
1/3

Michael Svatoš

MIP 91 Válka na Balkáně! USA se lekly a nařídily na
poslední chvíli Kosovu ustoupit! Španělský premiér
uletěl v noci z Bělehradu! Prezident Srbska byl v noci v
budově Generálního štábu! Rusko slíbilo Srbsku
pomoc!

michalapetr.com/mip-91-valka-na-balkane-usa-se-lekly-a-naridily-na-posledni-chvili-kosovu-ustoupit-spanelsky-
premier-uletel-v-noci-z-belehradu-prezident-srbska-byl-v-noci-v-budove-generalniho-stabu-rusko-slibilo

Pozor – dnes 2 analýzy (90 a 91)

V noci z 31. července na 1. srpna vznikla v Evropě největší válečná krize v moderních
dějinách! Krize měla dramatický spád událostí, ale po přímé intervenci USA nařizující,
aby se Kosovo “dobrovolně” stáhlo, a nezahájilo kosovským prezidentem vyhlášenou
vojensko-policejní operaci proti Srbům obývajícím kosovskou Prištinu, se zdá, že krize
byla zažehnána.

Krizi odstartovalo oznámení Kosova, že 1. srpna zahájí vynucování plnění nařízení o
přeregistraci vozidel Srbů žijících v Kosovu na nové značky! Srbové začali stavět
barikády. V oblasti pohraničí Kosova a Srbska se včera večer začala ozývat střelba a
zněly poplachové protiletecké sirény!

Španělský předseda vlády, který byl od 29. července na státní návštěvě Srbska, a při ní
potvrdil, že Španělsko nadále neuznává Kosovo, a trvá na tom, že je součástí Srbska – v
noci 31. července letadlem spěšně neplánovaně opustil Bělehrad, kde měl jednat i 1.
srpna! 

Srbský prezident Vučič večer 31. července odjel na hlavní velitelské stanoviště Srbské
armády, kde se zdržoval do ranních hodin 1.srpna! Těsně před tím se Vučič setkal s
ruským velvyslancem, a poděkoval Rusku za nabídnutou pomoc! Včera v podvečer už už
byli na kosovské hranici ve společnosti srbských policistů viděni první vojáci s označením
“Z” na svých přilbách.

https://www.michalapetr.com/mip-91-valka-na-balkane-usa-se-lekly-a-naridily-na-posledni-chvili-kosovu-ustoupit-spanelsky-premier-uletel-v-noci-z-belehradu-prezident-srbska-byl-v-noci-v-budove-generalniho-stabu-rusko-slibilo/
https://www.jpost.com/breaking-news/article-713567
https://www.washingtonpost.com/politics/spanish-pm-sanchez-opens-balkan-tour-with-visit-to-serbia/2022/07/29/0becfab2-0f75-11ed-88e8-c58dc3dbaee2_story.html
https://www.kp.ru/daily/27425.5/4625731/
https://www.kp.ru/online/news/4854557/
https://twitter.com/k_gaita/status/1553826768443817989?ref_src=twsrc%5Etfw
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Krize de-eskalovala, jakmile v časných ranních hodinách Kosovo oznámilo, že nebude
změnu značek vynucovat silou, jak dříve oznámilo!

Klíčové události před de-eskalací konfliktu byly tyto – Nejprve Rusko oznámilo, že Srbsko
může v konfliktu o Kosovo počítat s ruskou pomocí! A po té USA oznámily, že požádaly
vládu Kosova, aby odložila o 30 dní platnost nařízení o změně registrace automobilů, a o
celé věci se začalo znovu jednat!

Z uvedeného je jasný závěr. USA se obávají exploze balkánského sudu se střelným
prachem. Vedle Kosova se bouří také Bosna a Hercegovina! Pro USA je nyní Kosovo
jako bumerang – jeho odtržení od Srbska, které prosadily bombardovacími letadly – se
jim vrací zpátky v nejnevhodnější okamžik! USA nyní trvají na celistvosti Ukrajiny, a  tvrdí,
že tzv. Rebelové (Doněck a Luhansk) jsou vlastně teroristé, a nemají žádné právo se od
Ukrajiny odtrhnout! USA nyní vysílají šéfku Kongresu Nancy Pelosi na Tchaj-wan, a tvrdí,
že Tchaj-wan má právo se odtrhnout od Číny (formálně je její součástí). Jak je vidět –
USA by se nyní politicky nehodilo, aby vznikla nová Balkánská krize!

Navíc Srbsko doslova tajně nedávno modernizovalo armádu o nové čínské a ruské
protiletadlové rakety!

Navíc – Putin by balkánskou krizí získal záminku mobilizovat – a zmobilizovaná ruská
armáda by smetla Zelenského na to tata!

Navíc – Evropa se třese v základech – jak přiznávají samy západní zpravodajci – pád
italské vlády – byl nejméně konzultován s Moskvou, pokud s ní nebyl přímo domluven! 

Ukrajinská válka vyvolává po Evropě tak velké otřesy, že se zdá, že tu brzy nezůstane na
kameni kámen!

https://www.rferl.org/a/kosovo-serbia-border-corssing-blocked-tensions/31967812.html
https://apnews.com/article/russia-ukraine-europe-china-serbia-nato-682ab79c4239f14ecc1133ff5c7addc9
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K tomu všemu Čína jízlivě naznačuje USA a celému světu, že se Nancy Pelosi na cestě
na Tchaj-wan může něco nepříjemného stát, a radí ji, aby raději letěla do pevninské Číny!

Analýzu jsem napsal, protože v některých českých médiích se zase šíří zvěsti, že Srbsko
podporují proti Kosovu jen Čína a Rusko! Omyl i Španělsko – a včera večer i USA –
pravdy, ty ze strachu! Ale to, že USA už mají strach i ze Srbska, znamená, že Biden už
srazil Ameriku tak hluboko, že i Trump bude mít za tři roky problém ji zase postavit na
nohy!

Přeji krásnou druhou polovinu prázdnin Děkuji za pomoc, za podporu, i dary. Mluvené
pořady obnovíme na konci prázdnin. Do konce prázdnin budou jen články. Mějte se moc
krásně. Je 05.59 . 1.srpen 2022. –  Michael Gargamel.

Děkujeme Vám za pomoc! Vaše dary nám umožňují Vás informovat! Demokracie umírá
ve tmě! Bez informací se nemůžeme správně rozhodnout, koho volit! Proto se snažíme
informovat o všech! Nesloužíme žádné straně ani hnutí. Pokud někoho podporujeme, jde
pouze o jednotlivé osoby, které osobně známe. Děkujeme, že naše pořady sledujete a
naše články čtěte. Naši činnost můžete podpořit darem na účet 2601593605/2010, IBAN
CZ7720100000002601593605, BIC FIOBCZPPXXX, Své platby prosím označte slovem
DAR. Děkujeme! Všechny překlady jsou volné a v kontextu.
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https://www.globaltimes.cn/page/202207/1271855.shtml
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-srbsko-mluvi-o-denacifikaci-balkanu-napeti-na-hranici-s-kosovem-stoupa-210526

