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AMERIČTÍ A BRITŠTÍ VOJENŠTÍ PORADCI AAMERIČTÍ A BRITŠTÍ VOJENŠTÍ PORADCI A
FRANCOUZŠTÍ TAJNÍ AGENTI S NACISTYFRANCOUZŠTÍ TAJNÍ AGENTI S NACISTY
AZOVA V MARIUPOLU JSOU V KOTLI RUSKÝCHAZOVA V MARIUPOLU JSOU V KOTLI RUSKÝCH
SILSIL

Američtí a britští vojenští poradci a francouzští tajní agenti s
nacisty Azova v Mariupolu jsou v kotli ruských sil

 
V současné době jsou zbytky pluku Azov (pluk neonacistické armády) izolovány v rozsáhlé průmyslové
zóně Azovstal v ukrajinském Mariupolu. Dvacetičlenná skupina - američtí a britští vojenští poradci a
několik poradců ukrajinské tajné policie (SBU) - je spolu s bojovníky Azova obklíčena na místě.
 
Přestože jim bylo několikrát nabídnuto, aby se z Mariupolu vystěhovali, rozhodli se zůstat. Nyní je na
jejich evakuaci pozdě, protože ruské síly ostřelují oblast, aby ji denacifikovali. Ukrajina v noci na dnešek
(2.4.) vyslala do Mariupolu dva vojenské vrtulníky, aby se pokusily vyvézt z kotle americké, britské
poradce a ukrajinskou tajnou policii.
 
Oba vrtulníky přistály bez nehody, ale při vzletu byly sestřeleny. Na palubě jednoho z vrtulníků bylo 17
osob, z nichž 15 zahynulo, když se vrtulník zřítil na zem. Dva přeživší byli zajati ruskými jednotkami.
Druhý vrtulník byl zasažen několik kilometrů od pobřeží Mariupolu a spadl do Azovského moře. Byly
vyslány záchranné čluny, ale zatím není známo, zda se ve vodě něco nebo někdo našel. Jeden z
vrtulníků Mi-8 byl sestřelen americkým systémem Stinger. Tuto přenosnou PVO dodaly USA dodaly
Ukrajině a později je ukořistily ruské síly. (Reseau international)
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Z česko-německýchZ česko-německých
smiřovaček opět koukásmiřovaček opět kouká

čertovo kopýtko?čertovo kopýtko?

Cílem Němců byla germanizaceCílem Němců byla germanizace
českého národačeského národa

„Herglovy“ téze:„Herglovy“ téze:

Havel a humanitárníHavel a humanitární
bombardováníbombardování

Slova písně od K.HašleraSlova písně od K.Hašlera

Češi jsou poraženým národemČeši jsou poraženým národem
Na členství v EU prodělaliNa členství v EU prodělali

nejvíc, říká jasně světoznámýnejvíc, říká jasně světoznámý
ekonom Pikettyekonom Piketty

Pamětní deska paní HanyPamětní deska paní Hany
Benešové není na svém místěBenešové není na svém místě

Nesmíme být SlovanéNesmíme být Slované

Pan P. Bělobrádek a jehoPan P. Bělobrádek a jeho
spřízněnost s některýmispřízněnost s některými

zahraničními politikyzahraničními politiky

Vyhození kytic od Zemana,Vyhození kytic od Zemana,
Babiše a Okamury na NárodníBabiše a Okamury na Národní

bylo přestupkem, rozhodlabylo přestupkem, rozhodla
policiepolicie

A. Babiš se jako premiérA. Babiš se jako premiér
osvědčil. To je další důvod,osvědčil. To je další důvod,

abychom za ním stáli!abychom za ním stáli!

Stojíme za panem prezidentemStojíme za panem prezidentem
M. ZemanemM. Zemanem

Jsem Čech!Jsem Čech!

Babišova vláda přežilaBabišova vláda přežila

Když nejde svrhnout BabišKdyž nejde svrhnout Babiš
parlamentní cestou, půjde toparlamentní cestou, půjde to

jinak?jinak?

Welt: Merkelová žádáWelt: Merkelová žádá
evropské země, aby předalyevropské země, aby předaly

svoji suverenitu EU!svoji suverenitu EU!

Nedůvěra k vedení KDU-ČSLNedůvěra k vedení KDU-ČSL

Házení kytek do koše hraničí sHázení kytek do koše hraničí s
fašismem.fašismem.

Merkelová hluboce otřáslaMerkelová hluboce otřásla
Německem, rozmanitostNěmeckem, rozmanitost
hluboce otřásla západníhluboce otřásla západní

civilizacícivilizací

Hrdlořez z ChorvatskaHrdlořez z Chorvatska

Kdo byl větší humanista?Kdo byl větší humanista?

P. Bělobrádek na návštěvě uP. Bělobrádek na návštěvě u
jemu milých krajanůjemu milých krajanů

Naším cílem vždy bylo zničeníNaším cílem vždy bylo zničení
Československa, KonradČeskoslovenska, Konrad

HenleinHenlein

Třetinový model eurovolebTřetinový model eurovoleb

Němečtí antifašisté vNěmečtí antifašisté v
Československu před druhouČeskoslovensku před druhou

světovou válkou a po nísvětovou válkou a po ní

Řecko požaduje od NěmeckaŘecko požaduje od Německa
320 miliard eur320 miliard eur

Poslední velké protesty vPoslední velké protesty v
Praze vedly k rozkradeníPraze vedly k rozkradení

národního majetkunárodního majetku

Přišel čas vzít si zemi zpátky,Přišel čas vzít si zemi zpátky,
Klaus mladší představil svojiKlaus mladší představil svoji

novou stranu Trikolóranovou stranu Trikolóra

Několik vět o B. PosseltoviNěkolik vět o B. Posseltovi

Elegie národní bídyElegie národní bídy

My, rodiče, bojujeme za srbskéMy, rodiče, bojujeme za srbské
vyučování našich dětí!vyučování našich dětí!

Lužičtí Srbové v současnostiLužičtí Srbové v současnosti
bojují o svou existenci.bojují o svou existenci.

Pomozme jim!Pomozme jim!

Oběť germanizace - LužičtíOběť germanizace - Lužičtí
Srbové XSrbové X

Čtvrtá říšeČtvrtá říše

Pokud se Ukrajina nepřipojí kPokud se Ukrajina nepřipojí k
Rusku, rozeberou si její půdu aRusku, rozeberou si její půdu a

země zmizízemě zmizí

Americká politika rozděl aAmerická politika rozděl a
panujpanuj

Odbojáři – svědomí národaOdbojáři – svědomí národa
PhDr. Jiří Jaroš NickelliPhDr. Jiří Jaroš Nickelli

Karel Hašler (*31.10.1879, +Karel Hašler (*31.10.1879, +
22.12.1941)22.12.1941)

Recept pro leviciRecept pro levici

Kniha Oswalda SpengleraKniha Oswalda Spenglera
Zánik Západu se stává aktuálníZánik Západu se stává aktuální

po sto letechpo sto letech

Jak z obětí udělat zločince a zeJak z obětí udělat zločince a ze
zločinců obětizločinců oběti

Na podporu českéhoNa podporu českého
vlasteneckého tiskuvlasteneckého tisku

Protigermanizační zápasProtigermanizační zápas
společně se Srbskem aspolečně se Srbskem a

Černou Horou IV, Prof. PhDr.Černou Horou IV, Prof. PhDr.
Jiří Frajdl, CSc.Jiří Frajdl, CSc.

Dr. Edvard Beneš -Dr. Edvard Beneš -
Mnichovské dnyMnichovské dny

Stopy po „říšské křišťálovéStopy po „říšské křišťálové
noci“noci“

Kde je hlad, tam není etikaKde je hlad, tam není etika

Stručně o ByzantskémStručně o Byzantském
katolickém patriarchátukatolickém patriarchátu

Češi v německém chomoutuČeši v německém chomoutu

Izrael - Glorifikace BanderyIzrael - Glorifikace Bandery
není vnitřní věcí Ukrajinynení vnitřní věcí Ukrajiny

Skutečný obsah PutinovýchSkutečný obsah Putinových
reforemreforem

Končí dynastie ČižinskýchKončí dynastie Čižinských

Ročník jedenadvacet IIIRočník jedenadvacet III

K mezinárodní situaciK mezinárodní situaci

Řecko si zaslouží pomoc aleŘecko si zaslouží pomoc ale
naše vojáky potřebujemenaše vojáky potřebujeme

nejvíce domanejvíce doma

Snad, Marek ŘezankaSnad, Marek Řezanka

Žalý, Prof. PhDr. StanislavaŽalý, Prof. PhDr. Stanislava
Kučerová, CSc.Kučerová, CSc.

Kdy nám Německo zaplatíKdy nám Německo zaplatí
reparacereparace

Starosta Kolář v karanténě,Starosta Kolář v karanténě,
domácí izolace nebo útěk předdomácí izolace nebo útěk před

Koněvem?Koněvem?

Zločinecká Big Pharma dostalaZločinecká Big Pharma dostala
na starost „vakcínu“ na covid -na starost „vakcínu“ na covid -

1919

Maďarský plač za Trianonom -Maďarský plač za Trianonom -

Havlův preferovaný kandidátHavlův preferovaný kandidát

Proč je třeba prosadit DenProč je třeba prosadit Den
Genocidy SlovanůGenocidy Slovanů

Spoluzakladatel Pink Floyd -Spoluzakladatel Pink Floyd -
mějte na paměti, že zejménamějte na paměti, že zejména

Rusové porazili nacistyRusové porazili nacisty

Jak „společně“ žili v 30. letechJak „společně“ žili v 30. letech
20. století v našem pohraničí20. století v našem pohraničí

Češi a Němci?Češi a Němci?

Po aktivitě Henleina bylaPo aktivitě Henleina byla
většina německých občanůvětšina německých občanů

zfanatizována a život pro nászfanatizována a život pro nás
se stal utrpenímse stal utrpením

USA - Mise v Afghánistánu jeUSA - Mise v Afghánistánu je
marná, peníze vyhozenémarná, peníze vyhozené

oknem, zbyteční padlíoknem, zbyteční padlí

Jiří StanislavJiří Stanislav

Krize nacistického režimu vKrize nacistického režimu v
roce 1944 a Slovenské národníroce 1944 a Slovenské národní

povstání 2, Prof. PhDr. Jiřípovstání 2, Prof. PhDr. Jiří
Frajdl, CSc.Frajdl, CSc.

Proslov Roberta F. KennedyhoProslov Roberta F. Kennedyho
jr. na demonstraci v Berlínějr. na demonstraci v Berlíně

29.8.202029.8.2020

Matematika, koronavirus aMatematika, koronavirus a
bělošská nadřazenost, Michalbělošská nadřazenost, Michal

BrandBrand

O čem se nemluvíO čem se nemluví

Pangermánské a nacistickéPangermánské a nacistické
doupě Německý dům v Brnědoupě Německý dům v Brně

adoraci nezasluhujeadoraci nezasluhuje

Rodiče ale prohlásili, že jsmeRodiče ale prohlásili, že jsme
se jako Češi narodili a Čechyse jako Češi narodili a Čechy

také zůstanemetaké zůstaneme

Arcibiskup Viganò vyzývaArcibiskup Viganò vyzýva
Trumpa, aby zastavilTrumpa, aby zastavil
globalizačný proces.globalizačný proces.

Vzpomeňme významná data vVzpomeňme významná data v
dějinách českého národadějinách českého národa

Jan Amos Komenský (28.3.1592Jan Amos Komenský (28.3.1592
– 15.11.1670), Prof. PhDr.– 15.11.1670), Prof. PhDr.

Stanislava Kučerová, CSc.Stanislava Kučerová, CSc.

Příspěvek 5000 Kč k důchodu.Příspěvek 5000 Kč k důchodu.
Co bude s důchody v roceCo bude s důchody v roce

2021?2021?

Babišem hozené vidleBabišem hozené vidle

Kat Jugoslávie radí USA, aby vKat Jugoslávie radí USA, aby v
Srbsku vsadily na nepřáteleSrbsku vsadily na nepřátele

Vučiče a rozdrtily Srby … až doVučiče a rozdrtily Srby … až do
koncekonce

Je již čas, aby nám toJe již čas, aby nám to
vlastenectví ráčilo konečně zvlastenectví ráčilo konečně z
úst vjeti do rukou a do těla,úst vjeti do rukou a do těla,

Slávy dcera, Ján KollárSlávy dcera, Ján Kollár

Jak je možné psát českéJak je možné psát české
dějiny! Prof. PhDr. Věradějiny! Prof. PhDr. Věra

Olivová, DrSc.Olivová, DrSc.

Zjednotenie Nemecka aleboZjednotenie Nemecka alebo
anšlus NDR? Pavol Janíkanšlus NDR? Pavol Janík

NATO používá zakázanéNATO používá zakázané
zbranězbraně

Připravuje Ukrajina ofenzívuPřipravuje Ukrajina ofenzívu
podle karabašského scénářepodle karabašského scénáře

na Donbasu?na Donbasu?

Európska únia a Rusko naEurópska únia a Rusko na
križovatke dejín, Branislavkrižovatke dejín, Branislav

FábryFábry

NepřebírejmeNepřebírejme
"sudetoněmeckou""sudetoněmeckou"

terminologií!terminologií!

Obrození - Dočká seObrození - Dočká se
probuzení?“ III Otázka znovuprobuzení?“ III Otázka znovu

aktuální.aktuální.

Primář Koskuba z první linie.Primář Koskuba z první linie.
Místo očkování se řešiloMísto očkování se řešilo

Čas boje o český jazyk 2Čas boje o český jazyk 2

Místo výstavby cenověMísto výstavby cenově
dostupných bytů pirátský návrhdostupných bytů pirátský návrh

na zvláštní daň za nadměrnéna zvláštní daň za nadměrné
metry!metry!

Ferdinda Porscheho radějiFerdinda Porscheho raději
prověřte...prověřte...

Zasedání Tribunálu v NewZasedání Tribunálu v New
YorkuYorku

Aj ZSSR mal jadrové zbrane.Aj ZSSR mal jadrové zbrane.
Bagdasarov ukázal naBagdasarov ukázal na
najnebezpečnejšiehonajnebezpečnejšieho

nepriateľa Ruskanepriateľa Ruska

Bolívie - krach operace CIABolívie - krach operace CIA

Když vládne bezpráví…, MarekKdyž vládne bezpráví…, Marek
ŘezankŘezank

„Souhlasím s ukončením„Souhlasím s ukončením
Dohody o toleranci vlády ČR.“Dohody o toleranci vlády ČR.“

Bílý dům oněměl...Bílý dům oněměl...

Příspěvek historičky MariePříspěvek historičky Marie
NeudorflováNeudorflová

Jak k tomu přijde křepelka?Jak k tomu přijde křepelka?
Marek ŘezankaMarek Řezanka

Diplomat - Rád by som vámDiplomat - Rád by som vám
připomenul, že vojenskápřipomenul, že vojenská

prítomnosť USA v Sýrii je úplneprítomnosť USA v Sýrii je úplne
nezákonná”nezákonná”

Vliv na budoucnost majíVliv na budoucnost mají
především voliči samipředevším voliči sami

Česká republika a senátČeská republika a senát

František Hrubín - Ach, ČechyFrantišek Hrubín - Ach, Čechy
krásné, Čechy mé!krásné, Čechy mé!

Pietní shromáždění ke 400.Pietní shromáždění ke 400.
výročí popravy českých pánůvýročí popravy českých pánů

O dekretech prezidentaO dekretech prezidenta
republikyrepubliky

Adam Schröder, německýAdam Schröder, německý
antifašista, vzpomíná IVantifašista, vzpomíná IV

Německo nám dosudNěmecko nám dosud
nezaplatilo reparace, přestonezaplatilo reparace, přesto

však odškodnění pro sudetskévšak odškodnění pro sudetské
Němce bylo ve hřeNěmce bylo ve hře

K 14. září 1937, (TGMK 14. září 1937, (TGM
*7.3.1850,+1937)*7.3.1850,+1937)

Je kardinál Schönborn přímýmJe kardinál Schönborn přímým
potomkem sv. Ludmily?potomkem sv. Ludmily?

Pro informaci !!Pro informaci !!

Tomio Okamura přináší zásadníTomio Okamura přináší zásadní
poselství pro volby.poselství pro volby.

Mluvčí Velvyslanectví ČínskéMluvčí Velvyslanectví Čínské
lidové republiky v Českélidové republiky v České

republice se vyjádřil ohledněrepublice se vyjádřil ohledně
usnesení týkajícího se Tchaj-usnesení týkajícího se Tchaj-

wanuwanu

Drama kolem prezidenta -Drama kolem prezidenta -
Opravdu jej nemocnice léčí?Opravdu jej nemocnice léčí?

Akademik Kozin - ZápadAkademik Kozin - Západ
nedokáže prinútiť Ruskonedokáže prinútiť Rusko

opustiť systém „Mŕtva ruka“opustiť systém „Mŕtva ruka“

Varovanie ruského ministraVarovanie ruského ministra
obrany Sergeja Šojgu preobrany Sergeja Šojgu pre

kolektívny Západkolektívny Západ

Před deseti lety. Jak sePřed deseti lety. Jak se
změnila Libye po smrtizměnila Libye po smrti

Kaddáfího?Kaddáfího?

Ne už Masaryka a Beneše, aleNe už Masaryka a Beneše, ale
Kurta Knispela je nám napříštěKurta Knispela je nám napříště

ctít a slavitctít a slavit

Na COVID-19 zemřely v ItáliiNa COVID-19 zemřely v Itálii
jenom necelé 4 tisíce osobjenom necelé 4 tisíce osob

namísto oficiálně uváděnýchnamísto oficiálně uváděných
130 000 lidí!130 000 lidí!

Umělá krizeUmělá krize

Václav Havel - česká loutkaVáclav Havel - česká loutka
Německé Evropy, RodneyNěmecké Evropy, Rodney

AtkinsonAtkinson

„Je kardinál Schönborn„Je kardinál Schönborn
přímým potomkem sv. Ludmily?přímým potomkem sv. Ludmily?

Svědectví bývalé britskéSvědectví bývalé britské
premiérky Margaretpremiérky Margaret

Thatcherové z roku 1996Thatcherové z roku 1996

Mongolsko nahradí Ukrajinu vMongolsko nahradí Ukrajinu v
roli hlavního přepravceroli hlavního přepravce

ruského plynuruského plynu

P. C. Roberts - PandémiiP. C. Roberts - Pandémii
způsobila kovidová vakcínazpůsobila kovidová vakcína

Válka na východě jako řešeníVálka na východě jako řešení
bezvýchodné krize?bezvýchodné krize?

Německý antifašista LorenzNěmecký antifašista Lorenz
Knorr k pojmu „sudetskýKnorr k pojmu „sudetský

Němec“Němec“

"Znovusjednocené Německo"Znovusjednocené Německo
chce narušit evropskouchce narušit evropskou

rovnováhu.rovnováhu.

Vánoční příběh - LegendaVánoční příběh - Legenda
nebo skutečnost?nebo skutečnost?

K článku Evropský parlamentK článku Evropský parlament
se vyslovil pro vstup ČR do EUse vyslovil pro vstup ČR do EU

Nehoráznost za bílého dne,Nehoráznost za bílého dne,

Rusko uspořádá USA vojenskéRusko uspořádá USA vojenské
vytlačování v případěvytlačování v případě

nesplnění jeho podmíneknesplnění jeho podmínek
ohledně NATOohledně NATO

Proč ředitel CIA tajně navštívilProč ředitel CIA tajně navštívil
KyjevKyjev

Po tolika letech vidím, jakPo tolika letech vidím, jak
Němci při svém příchodu začaliNěmci při svém příchodu začali
zatýkat naše lidi a na nákladnímzatýkat naše lidi a na nákladním

autě je odvážetautě je odvážet

Bude M. Koudelka, bystrýBude M. Koudelka, bystrý
úspěšný a žádoucíúspěšný a žádoucí

zpravodajský odborník, opětzpravodajský odborník, opět
jmenován do funkce ředitelejmenován do funkce ředitele

BIS?BIS?

Z adventního projevu B.Z adventního projevu B.
Posselta ze dne 21.12. 2020Posselta ze dne 21.12. 2020
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