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Nesourodé zprávy ze stejného konce
Jak to máme chápat? Jak může být z jednoho konce 
několik různých zpráv? Inu, záleží na úhlu pohledu - a 
hlavně - co chcete ve svém zájmu sdělit za zprávu tak, 
aby vám přinesla / vynesla co nejvíce. 
A ještě dovětek, mají naše zdravotní pojišťovny na svých 
účtech, stále dost peněz?



Studio Klatovy, 3. 2. 2022 od 19:00 do 21.00 hod.
Ukrajina
1. USA nechce paktování Německo + Rusko

2. USA chce udělat Evropu závislou na svém plynu

3. Zelenskyj říká lidu, že vše je OK

4. Německo zakázala lety Británii se zbraněmi do UA přes sebe

5. Chorvatský prezident sdělil, že jeho armáda v NATO nebude bojovat na UA

6. Německý admirál řekl, že Německo a Rusko jsou křesťanské země

7. USA shání plyn pro EU

Evropa
Najednou všechny státy pomalu a jistě opouští pandemická opatření

Znovuzrození Velkého Ruska jako centra světového řízení

ČR
i ČR chce opustit, zmírnit pandemická opatření od 1. března

novela pandemického zákona - zdramini + hygieny + min školství má neomezenou moc zavírat lidi i provozy

vakcíny
stále se objevují info, jak mRNA ovlivňují DNA - zombíci?

nalezeny nanotechnologie

Markéta Dobiášová: Odhalení skryté moci médií ohledně covidu

Vláda změnila délku platnosti očkovacích certifikátů





Markéta Dobiášová, reportérka, moderátorka
Odhalení skryté moci médií ohledně covidu. Česká novinářka 
Markéta Dobiášová prolomila mlčení.
Je česká reportérka, moderátorka a dramaturgyně. Od roku 2003 působila v 
České televizi jako investigativní reportérka pořadu Reportéři ČT a od března 
do června 2015 uváděla pořad 168 hodin.
Od března 2020 do začátku září 2020 působila na televizní stanici CNN 
Prima News, kde měla na starosti vedení investigativního týmu.
Z CNN Prima News odešla do Seznam Zpráv (listopad 2020 až srpen 2021). 
Působí jako redaktorka Reflexu.
~~~
Více zde:
www.facebook.com/zdenek.pantucek/posts/10220549228344968

https://www.facebook.com/zdenek.pantucek/posts/10220549228344968


Ve zkratce...
Jinými slovy, Rusko kolektivnímu Západu oznámilo, že buďto bude bezpečnost Ruska zajištěna vzájemnými dohodami, 
dodržováním smluv a novou architekturou globální bezpečnosti, nebo si Rusko zajistí bezpečnost (tj. znemožnění 
bleskového odzbrojujícího úderu) vojenskou cestou. Bezpečnost Ruska bude zajištěna v každém případě, Západ si může jen 
zvolit jestli po dobrém, nebo po zlém. 

A Západ si zvolí cestu kapitulace, protože proti vojenské převaze Ruska (hypersonické zbraně, zirkony, kalibry, poseidon a další 
prvky) jsou bezbranní a ignorování bezpečnostních návrhů Ruska by tuto skutečnost jen demonstrovalo a ukázalo by, že NATO je 
papírový tygr, minimálně ve srovnání s možnostmi Ruska. A to by pro kolektivní Západ znamenalo neopravitelnou ztrátu reputace 
a kolaps.

~~~

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/kolektivni-zapad-kapituloval

Znovuzrození Velkého Ruska jako centra světového řízení
Velké geopolické změny postavení Ruska vůči západu právě začaly. 

Dmitrij Taran - Znovuzrození Velkého Ruska jako centra světového řízení. 
Promítání vlajky SSSR na budovu Amerického velvyslanectví v Moskvě 26.12.2021.
~~~

Video: Leva-net.webnode.cz/products/znovuzrozeni-velkeho-ruska-jako-centra-svetoveho-rizeni

Igor Panarin hovoří o vzniku Slovanské konfederace s hlavním městem v Bratislavě.

http://leva-net.webnode.cz/products/kolektivni-zapad-kapituloval
http://leva-net.webnode.cz/products/znovuzrozeni-velkeho-ruska-jako-centra-svetoveho-rizeni
https://www.youtube.com/watch?v=wrlPP0lHoic


Vláda změnila délku platnosti 
očkovacích certifikátů
26. 1. 2022 | Radek Nohl

Když člověk dostane posilovací dávku vakcíny 
proti onemocnění covid-19, bude mu platnost 
očkovacího certifikátu prodloužena na neurčito. 
Změna začne platit od 15. února.
Vláda premiéra Petra Fialy ve středu schválila změnu délky 
platnosti certifikátu očkování proti onemocnění covid-19.
Všude tam, kde se jím v současné době musí lidé prokazovat 
- například v restauraci, kavárně nebo pro kulturu či sport, 
bude platit jen 270 dní. A to v případě, že člověk dostal dvě 
dávky vakcíny nebo jednu od společnosti Janssen.
Když člověk dostane dávku třetí, tak mu bude certifikát 
prodloužen na neurčito. Změnu, jak potvrdilo několik zdrojů 
Seznam Zpráv, které jsou obeznámeny s průběhem jednání, 
Fialova vláda schválila s platností od 15. února.
~~~
Zdroj data: www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-
cesku-vlada-zmenila-delku-platnosti-ockovaciho-certifikatu-
186801



Níže je několik obrázků z ruského filmu SLABŠÍ MUSIA ZOMRIEŤ - 39 
min. dokument od Viery Kuzminovej z roku 2013 
https://www.facebook.com/Michal.L.Kutov/videos/1584410618584737/ 

Sice to je o Rusku, nicméně principy jsou jedny a tytéž a platí celosvětově. 
Stojí za to to vidět.

https://www.facebook.com/Michal.L.Kutov/videos/1584410618584737/












































Jak deník Le Soir detailně píše, kapalný plyn dopravují do Antverp čtyři tankery, které patří 
společnosti Navigator Holdings ltd., která je zaregistrována na Marshalových ostrovech a 31% 
akcií této společnosti má dokonce patřit i současnému ministru obchodu USA Wilburu Rossovi, 
který to ale popřel. 
Navigator Holdings ltd má daný plyn nakupovat od ruského Siburu v přístavu Usť-
Luga. Společnost Sibur to nepopírá a jednotlivé kontrakty s různými přepravci, včetně Navigators 
Holdings, uvádí také ve svém účetnictví. Když si to tedy shrneme, některé evropské země se po 
uvalení sankcí vůči Rusku a tlaku USA snažily snížit svou závislost na zemním plynu dováženém 
přes ruské plynovody a to tak, že na své území jim začaly americké tankery dovážet zkapalněný 
a hlavně dražší plyn pocházející také z Ruska.

Hlavním problémem všech bezstrukturních procesů řízení, jako jsou spontánní akce obyčejných lidí, 
je snadný únos těchto protestů někým jiným k cizím plánům. Viděli jsme bezstrukturní Žluté vesty 
ve Francii, které byly uneseny pro přijetí tvrdých strukturních francouzských zákonů proti svobodě 
slova, proti shromažďování a k povinnému očkování. Bezstrukturní protesty proti Rio Tinto a 
znečišťování řeky Jadar byly uneseny do strukturních protestů s cílem svrhnout srbskou vládu a 
dosadit do ní více pro-americkou a ne tak slabou a podléhající lidu a řevu z ulice, která tam je dnes.
https://aeronet.cz/news/video-za-protesty-ridicu-kamionu-muze-stat-rusko-sokovala-moderatorka-kanadske-verejnopravni-televize-ve-chvili-kdy-tajna-sluzba-evakuovala-
kanadskeho-premiera-na-nezname-misto-co-bude-vysledkem/





Něco málo doporučení k poslechu. Pokud vytrváte až do úplného konce a 
poslechového zblbnutí, celý obraz současného světa se vám okamžitě poskládá 
jako mozaika a nejen teď, ale i do budoucna, budete chápat děje, které se ve světě 
nesmyslně dějí. 
Budete vědět proč a kdo je za tím. Je to tvrdé poslouchání, doporučuji před – během 
– a po – panáka. Je lepší vše poslouchat v pořadí, které zde uvádíme.

https://www.svobodny-vysilac.cz/2021-09-20-1-3-utajeni-demoni-nacismu-americka-eugenika-segregace-a-sterilizace-zakladni-skola-pro-hitlera/

https://www.svobodny-vysilac.cz/2021-09-15-2-3-utajeni-demoni-nacismu-americka-pomoc-hitlerove-valecne-masinerii-ropa-kaucuk-vozidla-motory/

https://www.svobodny-vysilac.cz/2021-09-27-3-3-utajeni-demoni-nacismu-infiltrace-hitlerovych-agentu-do-cia-fbi-a-eu-ctvrta-rise-prichazi/

https
://www.svobodny-vysilac.cz/2021-12-15-americky-zdravotni-system-%f0%9f%8f%a5-jsi-nemocny-prodej-dum-a-zaplat-big-farma-pojistovny-zisk-a-koru
pce

https://www.svobodny-vysilac.cz/2021-12-27-1-2-bankersti-upiri-%f0%9f%a7%9b-vysat-a-zadluzit-aneb-likvidace-suverennich-narodu-a-nezavislych
-vlad-%f0%9f%92%b0

https://www.svobodny-vysilac.cz/2021-12-29-2-2-bankersti-upiri-%f0%9f%a7%9b-vysat-a-zadluzit-aneb-likvidace-suverennich-narodu-a-nezavislych
-vlad-%f0%9f%92%b0

https://www.svobodny-vysilac.cz/2022-01-03-1-3-depopulace-planety-%e2%99%81-proc-bohate-globalni-elity-nenavidi-chudnouci-lidstvo-vyprava-ke-
korenum

https://www.svobodny-vysilac.cz/2022-01-05-2-3-depopulace-planety-%e2%99%81-usaid-a-who-genocidni-podniky-s-kriminalni-minulosti-sterilizace-mi
lionu

https://www.svobodny-vysilac.cz/2022-01-10-3-3-depopulace-planety-%e2%99%81-epidemie-eboly-mers-ci-zika-antikoncepcni-kukurice-a-chemie-v-
jidle-%f0%9f%8c%bd

https://www.svobodny-vysilac.cz/2021-09-20-1-3-utajeni-demoni-nacismu-americka-eugenika-segregace-a-sterilizace-zakladni-skola-pro-hitlera/
https://www.svobodny-vysilac.cz/2021-09-20-1-3-utajeni-demoni-nacismu-americka-eugenika-segregace-a-sterilizace-zakladni-skola-pro-hitlera/
https://www.svobodny-vysilac.cz/2021-09-15-2-3-utajeni-demoni-nacismu-americka-pomoc-hitlerove-valecne-masinerii-ropa-kaucuk-vozidla-motory/
https://www.svobodny-vysilac.cz/2021-09-15-2-3-utajeni-demoni-nacismu-americka-pomoc-hitlerove-valecne-masinerii-ropa-kaucuk-vozidla-motory/
https://www.svobodny-vysilac.cz/2021-09-27-3-3-utajeni-demoni-nacismu-infiltrace-hitlerovych-agentu-do-cia-fbi-a-eu-ctvrta-rise-prichazi/
https://www.svobodny-vysilac.cz/2021-09-27-3-3-utajeni-demoni-nacismu-infiltrace-hitlerovych-agentu-do-cia-fbi-a-eu-ctvrta-rise-prichazi/
https://www.svobodny-vysilac.cz/2021-12-15-americky-zdravotni-system-%F0%9F%8F%A5-jsi-nemocny-prodej-dum-a-zaplat-big-farma-pojistovny-zisk-a-korupce/
https://www.svobodny-vysilac.cz/2021-12-15-americky-zdravotni-system-%F0%9F%8F%A5-jsi-nemocny-prodej-dum-a-zaplat-big-farma-pojistovny-zisk-a-korupce/
https://www.svobodny-vysilac.cz/2021-12-15-americky-zdravotni-system-%F0%9F%8F%A5-jsi-nemocny-prodej-dum-a-zaplat-big-farma-pojistovny-zisk-a-korupce/
https://www.svobodny-vysilac.cz/2021-12-27-1-2-bankersti-upiri-%F0%9F%A7%9B-vysat-a-zadluzit-aneb-likvidace-suverennich-narodu-a-nezavislych-vlad-%F0%9F%92%B0/
https://www.svobodny-vysilac.cz/2021-12-27-1-2-bankersti-upiri-%F0%9F%A7%9B-vysat-a-zadluzit-aneb-likvidace-suverennich-narodu-a-nezavislych-vlad-%F0%9F%92%B0/
https://www.svobodny-vysilac.cz/2021-12-29-2-2-bankersti-upiri-%F0%9F%A7%9B-vysat-a-zadluzit-aneb-likvidace-suverennich-narodu-a-nezavislych-vlad-%F0%9F%92%B0/
https://www.svobodny-vysilac.cz/2021-12-29-2-2-bankersti-upiri-%F0%9F%A7%9B-vysat-a-zadluzit-aneb-likvidace-suverennich-narodu-a-nezavislych-vlad-%F0%9F%92%B0/
https://www.svobodny-vysilac.cz/2022-01-03-1-3-depopulace-planety-%E2%99%81-proc-bohate-globalni-elity-nenavidi-chudnouci-lidstvo-vyprava-ke-korenum/
https://www.svobodny-vysilac.cz/2022-01-03-1-3-depopulace-planety-%E2%99%81-proc-bohate-globalni-elity-nenavidi-chudnouci-lidstvo-vyprava-ke-korenum/
https://www.svobodny-vysilac.cz/2022-01-05-2-3-depopulace-planety-%E2%99%81-usaid-a-who-genocidni-podniky-s-kriminalni-minulosti-sterilizace-milionu
https://www.svobodny-vysilac.cz/2022-01-05-2-3-depopulace-planety-%E2%99%81-usaid-a-who-genocidni-podniky-s-kriminalni-minulosti-sterilizace-milionu
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