Podnět číslo 20150129092254
1) Podnět č.j.

20150129092254

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

–

Vláda České republiky,předseda vlády, ministr zahraničí, ministr obrany, poslanec, senátor, ČSSD, ANO2011,
KSČM, TOP09, ODS, ÚPD, KDÚ-ČSL,
5) Kdo by měl o podnětu vědět posta@vlada.cz, info@mzv.cz, e-podatelnaMO@army.cz,info@army.cz, posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz,
info@socdem.cz, bsobotka@socdem.cz, info2011@info2011,lucie.kubovic@seznam.cz info@top09.cz,
info@kscm.cz, hk@ods.cz, info@hnutiusvit.cz, predseda@kdu.cz; podnety@podnety.cz, arbed@wo.cz

6) Co je třeba udělat

Doporučit našim spojencům z NATO, aby neposilovali syrskou ozbrojenou opozici. Je velmi
pravděpodobné, že udržuje kontakty s bojovníky Islámského státu. Výhodnější je totální embargo IS, např. ve
spolupráci se Sýrií, Tureckem, Íránem a Ruskem.
Poznámka: Američané posílají do Sýrie další stovky vojáků - instruktorů.
Viz též podnět č.j. 20120203122059.
Přikládám ilustrační obrázek. Zdroj: FB
Klíčová slova: Kurdové, Turkmeni, Turecko, Saudská Arábie, Katar, Libye, Sýrie, Spencerová
FH

7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět
adresáty z odstavce č. 5

Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20150129092254

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
20. 06. 2019
Haagská Organizace pro kontrolu chemických zbraní kryla fakt, že loňský „Asadův chemický útok“ byl
zinscenovaný džihádem a „našimi“ Bílými přilbami ?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
23. 03. 2019
Američané oznámili, že ve spolupráci se syrskou ozbojenou opozicí a kurdskými bojovníky osvobodili poslední
enklávu, kterou ovládal Daeš.
Ohlásil:
16. 02. 2019
Bojovníci syrské ozbrojené (umírněné?) opozice s podporou Spojených států amerických obsadili v sobotu poslední
državu Islámského státu na východě Sýrie.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
12. 01. 2019
Izraelská letadla odpálila rakety na cíle v oblasti Damašku, syrská protivzdušná obrana však většinu z nich
sestřelila.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
20. 12. 2018
Američané stahují ze Sýrie všechny své vojáky (2,6 tis. mužů) protože už tam zvítězili.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
26. 11. 2018
Granáty obsahující chlór dopadly na území kontrolované legální vládou ?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
17. 11. 2018
Do rodných měst se doposud vrátilo více než 1,5 milionu syrských občanů, z nich zhruba 1,2 milionu jsou vnitřní
migranti a více než 268.000 uprchlíci ze zahraničí. Konflikt v Sýrii propukl v roce 2011, před násilím od té doby do
zahraničí uprchlo přes 5,6 milionu lidí a dalších 6,6 milionu bylo vnitřně vysídleno.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
27. 10. 2018
Po r.2014 si Američané vybudovali na území Sýrie již 7 vojenských základen. Vzhledem k tomu, že jim chybí jak
souhlas syrské vlády, tak i mandát RB OSN, jedná se zcela zjevně o agresi proti suverénnímu státu.
Podrobnostijsou uvedeny v posledním odstavci TOHOTO článku.
Ohlásil:

04. 10. 2018
Američané si v Sýrii postupně vybudovali 7 menších vojenských základen, s možností přivolat rychlou
leteckou podporu jak z oblasti Rudého nebo Středozemního moře, tak i z oblasti Perského zálivu. Protože
základny budují bez souhlasu syrské vlády a bez mandátu RB OSN, jde o vojenskou agresi.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
20. 09. 2018
Americké ministerstvo obrany nakoupilo ve středoevropském regionu samopaly AK-47, granátomety, minomety a
další sovětskou vojenskou techniku za téměř půl miliardy dolarů (přibližně 12,5 miliardy korun). Tu pak předalo
syrské „umírněné opozici“ – přičemž obchodním partnerům nepravdivě sdělovalo, že uživateli budou Američané.
PODROBNOSTI.
Česko je významným dodavatelem zbraní a munice Saudské Arábii, která je přeprodává všem účastníkům
ozbrojených konfliktů.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
12. 09. 2018
V Damašku je mezinárodní veletrh a pár desítek km od něj (v provincii Idlíb) může dojít ke střetu Američanů s
Rusy? Umírněné opozičníky od islámských teroristů má oddělit Turecko?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
30. 04. 2018
Terčem pravděpodobně izraelského ostřelování se stala i vojenská základna Brigáda 47, kde rakety zabily 26
syrských vojáků.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
17. 04. 2018
Americký novinář Pearson Sharpe, společně se zástupci syrských úřadů, navštívil prostor údajného chemického
útoku, kde hovořil s místními obyvateli a lékaři, ale žádný z nich incident nepotvrdil. Vše bylo zjevně zinscenováno
syrskou "umírněnou" opozicí.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
14. 04. 2018
Američané , Britové a Francouzi odpálili proti Sýrii více než sto raket. Zasaženy prý byly byly vojenské
základny a centra výzkumu chemických zbraní u Damašku a Homsu. To vše bez schválení orgánů OSN, RB,
Kongresu USA a Parlamentů Francie a Velké Británie. Rusko prozatím vojensky nereagovalo, protože jejich
základny nebyly ohroženy.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
14. 04. 2018
Syrské výrobny a sklady chemických zbraní byly americkými raketami zničeny v okamžiku, kdy v nich měli začít
pracovat vyšetřovatelé Organizace pro zákaz chemických zbraní. Co budou vyšetřovat? Sklad chlóru či fosgenu lze
bezpečně bombardovat pouze tehdy, když tam chemikálie nejsou.
Ohlásil:
11. 04. 2018
USA, Anglie a Francie připravují útok na syrská vojenská zařízení, kde by se mohly vyskytovat chemické zbraně.
Rusové prohlásili, že pokud Američané udeří, budou zničeny nejen jejich rakety, ale i zařízení, z nichž byly
vypáleny.
PODROBNOSTI.
Komentář Terezy Spencerové je ZDE.
Ohlásil:
08. 04. 2018
Američané podmínil své setrvání v Sýrii „výpalným“ ve výši 4 miliard dolarů, které jim má zaplatit Saúdská Arábie?
Další důvod k setrvání USA v Sýrii poskytl Američanům dosud nezjištěný pachatel, který tam prý opět užil
chemické zbraně.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
31. 03. 2018
Americký prezident hodlá ze Sýrie stáhnout armádu USA a zmrazil prostředky určené k její poválečné obnově.
Vojsko USA bylo v Sýrii rozmístěno protiprávně.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
20. 02. 2018
Turci znemožnili syrské armádě vjezd do syrského (kurdského) města?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:

08. 02. 2018
Koalice v čele s USA zaútočila na syrské provládní síly. Při tomto „obranném“ útoku bylo zabito více než sto
syrských vojáků a civilistů.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
03. 02. 2018
Nad oblastí Idlíb, která je obsazena syrskou „umírněnou“ opozicí byl sestřelen ruský bitevník SU-25.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
09. 01. 2018
„Neznámá“ mocnost poskytla syrské "umírněné" opozici (?)bombardovací drony a systém jejich družicové
navigace. Pokus o napadení ruské vojenské základy však selhal, protože všechny drony Rusové zničili.
PODROBNOSTI.
FOTOGRAFIE
Ohlásil:
30. 12. 2017
Americké vrtulníky zachraňují velitele IS, kteří se skrývají na území ovládané syrskou „ozbrojenou opozicí“ ?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
17. 12. 2017
Američané soustřeďují teroristy poraženého Islámského státu a vytvářejí z nich „novou syrskou armádu“ ?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
16. 12. 2017
1/3 zbraní, kterými disponují radikální islámisté prý pochází se států východní Evropy. Čínské nebo indické zbraně
nebyly nalezeny, z čehož logicky vyplývá, že zbytek (2/3) dodaly státy západních „demokracií“.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
15. 12. 2017
Narůstá počet případů (provokací), kdy hrozí střet ruských a amerických stíhaček nad Sýrií?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
15. 12. 2017
„Prodemokratická syrská opozice“ (vyzbrojovaná Američany?) nejenže obsazovala území v bojích proti nezkušené
syrské armádě, ale třeba z provincie Aleppo, tehdejšího průmyslového srdce země, odvážela a v Turecku
prodávala celé, do posledního šroubu demontované továrny?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
12. 12. 2017
Rusové podstatně snižují počet svých vojáků a letadel v Sýrii?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
06. 12. 2017
Finanční prostředky, které Velká Británie více než 3 roky uvolňovala na projekt "Syrská (opoziční) policie zdarma"
(až 12 mil. dolarů ročně) čerpali teroristé, proti kterým i Angličané bojovali?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
25. 10. 2017
Syrská armáda vyhnala radikální islámisty z města Majadin. Ukořistila mnoho nejnovějších typů zbraní,
družicových komunikačních systémů, radarových zařízení, zdravotnických prostředků a zařízení k výrobě
bezpilotních letounů (s desítkami už hotových dronů), vyrobených v USA, Belgii a Velké Británii, které jsou ve
výzbroji zemí NATO.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
23. 10. 2017
Islámský stát povraždil v syrském městě Karjatajn 120 lidí, označil je za "agenty Assádova režimu."
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
22. 10. 2017
Američané vybombardovali syrské město Rakka tak jako kdysi německé Drážďany?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:

14. 10. 2017
Vyvážet revoluci a diktaturu jakožto násilnický způsob řešení společenských problémů je možné, protože tato
metoda je zároveň cílem. Ale demokracii nelze vyvážet a už vůbec ne demokraticky. K demokracii musí
společnost dorůst.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
28. 09. 2017
Představitel Sýrie se v OSN zeptal, kdo dovolil, aby koaliční síly západu pronikly do Sýrie. Ty nyní přenesly síly do
Deir az-Zour, aby se zabránily syrské armádě převzít kontrolu nad městem. Priority USA v Sýrii se změnily. Nejde
jim o prážku Daeše, ale o to, aby syrská vláda nepřevzala kontrolu nad hranici s Irákem?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
15. 09. 2017
Rusko, Irán a Turecko budou garanty deeskalace v několika oblastech Sýrie?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
14. 09. 2017
Američané nakoupili ve středoevropském regionu "ruské" zbraně za 10,9 miliardy korun a následně je poslalo
syrské "umírněné" opozici?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
20. 07. 2017
Americký program podpory syrské "umírněné" opozice bude zastaven?
PODROBNOSTI.
Ruský generální štáb obvinil americkou tajnou službu CIA, že se pokusila v úterý 19. 9. 2017 prostřednictvím
džihádistů („umírněné syrské opozice“) zajmout nebo zabít 29 příslušníků vojenské policie ministerstva obrany RF.
Rusové vzápětí útočicí jednotky a jejich těžkou technikunzlividovali.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
20. 06. 2017
V Sýrii umírají lidé kvůli sporům o trasy plynovodů z Kataru a Íránu? Scénáře amerických postupů k získání
příštupů k ropě a plynu jaou "otřesně" stejuné?"
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
19. 06. 2017
Američané sestřelili nad Sýrií letadlo syrské armády. Prý bombardovalo syrskou ozbrojenou opozici.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
06. 05. 2017
Rusko, Írán a Turecko zřídili v Sýrii čtyř klidové zóny. Syrská ozbrojená opozice se nepřipojia.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
27. 04. 2017
Israelská letadla zapálila sklady leteckého paliva u mezinárodního letiště v Damašku.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
16. 04. 2017
Na západní předměstí syrského města Halab přivezl sebevražedný atentátník nákladní auto s "humanitární pomocí"
a nechal ho vybuchnout v blízkosti 75 autobusů. Zahynulo údajně 126 civilistů, z toho 68 dětí a dalších byli
zraněni
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
11. 04. 2017
"Problém USA a některých států EU s prezidentem Sýrie Bašárem Asadem nastal již v roce 2000, kdy Katar navrhl
konstrukci plynovodu vedoucího skrze Saúdskou Arábii, Jordánsko, Sýrii a Turecko. Měl být dlouhý 1500
kilometrů a stát 10 miliard dolarů. Assád prohlásil že by to poškodilo zájmy jeho klíčového spojence Ruska a
veřejně podpořil Ruskem schválený "islámský plynovod", který by měl vést z Íránu přes Sýrii až do Libanonu. Jde o
dalekosáhlý střet zájmů mezi Sýrií, Ruskem a Íránem na jedné straně a Spojenými státy, Saúdskou Arábií a
Katarem na straně druhé,“ tvrdí Robert F. Kennedy Jr. ze známé americké rodiny.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:

11. 04. 2017
Užití sarinu syrským letectvem na území ovladaném syrskou "umírněnou" opozicí zpochybňuje i předseda
„švédských lékařů pro lidská práva“. Téměř všichni takzvaní dobrovolníci a zástupci oganizace „bílé přilby“
pomáhají obětem bez rukavic, masek a dalších věcí. Sarin však postihuje i kůži a je nemožné, aby se ošetřovatelé
nedotkli postižená místa. "Bílé přilby" prý nezachraňují životy, ale vytvářejí obraz lidí, kteří trpí pod
"brutalitou" syrského režimu. Američané a Turecko považují užití Sarinu za prokázané. Rusové trvají na
důkladném vyšetření.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
09. 04. 2017
Spojené státy americké okupují spolu s takzvaným Islámským státem všechna ložiska ropy a zemního plynu v Sýrii?
Pár minut po "výchovném" americkém útoku na syrské letiště začala ofenzíva džihádistů Islámského státu a
an-Nusrá proti syrské národní armádě?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
07. 04. 2017
Spojené státy Americké bombardovaly Sýrii!
PODROBNOSTI.
PODROBNOSTI v ruštině)
Útok za použití více než padesáti křídlatých raket Tomahawk zničil podstatnou část syrského letectva a může
vyvolat přímou konfrontaci armád USA a Ruska.
Američané prý jen potrestali Bašára Assáda za údajné užití chemických zbraní, což schvalují i čelní představitelé
ČR - s vyjímkou prezidenta.
Ohlásil:
06. 04. 2017
Americká „koalice proti Daeši“ (včetně Britů) v březnu r.2017 pozabíjela v Iráku a Sýrii nejméně 1484 civilistů.
Tento fakt je však mediálně (účelově?) zcela překryt zprávou o neověřitelném použití chemických zbraní syrským
letectvem.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
23. 03. 2017
Američané chtějí v jimi destabilizovaných zemích vytvořit "dočasné zóny stability", aby se do svých domovů mohla
vrátit alespoň část uprchlíků? Hodlají porazit Islímský stát, který si založili Američany vycvičení a vyzbrojovaní
Tálibánci?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
11. 03. 2017
Při výbuších bomb zahynulo v Damašku 40 lidí.
Ohlásil:
15. 02. 2017
Američané používají v Sýrii munici z ochuzeného uranu?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
03. 02. 2017
V syrském Aleppu působí ruská vojenská jednotka čečenských muslimů sunnitského vyznání?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
21. 01. 2017
USA nechaly rozrůst teroristickou organizaci Islámský stát s cílem odstavit od moci syrského
prezidenta Bašára Asada?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
12. 01. 2017
Pronajímatelé bytů v soc. vyloučených lokalitách inkasují značné částky za vodu a elektřinu a nedávají
nájemníkům vyučtování?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
07. 01. 2017
Poblíž rušného tržiště v syrském městě Azaz, ovládaném umírněnou opozicí, došlo k obrovskému výbuchu, po
němž zemřelo nejméně 43 osob.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
29. 12. 2016
Rusko, Írán a Turecko budou garantovat nastávající příměří mezi "umírněnou" opozicí a syrskou armádou?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:

28. 12. 2016
Američané navazují na zkušenosti z Afghánistánu, kdy dodávkami ručních protiletadlových raket Talibáncům
přiměly Rusko k ukončení leteckého provozu? V Sýrii probíhá zástupná valka mezi USA a Ruskem?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
24. 12. 2016
ČT divákům záběry videa z vánočních oslav v syrském městě městě Aleppo neukazuje, protože ho osvobodily
"nesprávné" armády?
Ohlásil:
20. 12. 2016
Při bojích o syrské město Aleppo bylo zadrženo minimálně 130 důstojníků západních armád, z toho 22
amerických, 16 britských, 21 francouzských. 7 izraelských a 62 tureckých, a nezveřejněné množství důstojníků z
arabských států?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
19. 12. 2016
V Turecku byl (za osvobození syrského Aleppa od islámských teroristů?) zákeřně zastřelen ruský velvyslanec.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
16. 12. 2016
Parcelace Sýrie byla připravována dlouhodobě a Rusové jí zabránili na poslední chvíli?
Ohlásil:
15. 12. 2016
Taktika prozápadních "umírněných" teroristů. Vystřelit granát, počkat až se na místo dopadu dostaví záchránáři a
pálit do stejného místa znovu? "Umírněný" starosta východního Aleppa přiletěl na summit EU a prosil o pomoc pro
raněné?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
14. 12. 2016
Poslední teroristé v Aleppu se vzdali.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
12. 12. 2016
Syrská armáda už z 90% obsadila město Aleppo, ale islámisté se vrátili do Palmýry, která byla osvobozena v
březnu?
Ohlásil:
08. 12. 2016
Nový americký prezident Trump neuznává existenci „umírněných rebelů“, zříká se dosavadní politiky
„změny režimů“, místo níž prý hodlá navázat spolupráci se všemi, kdo bude bojovat proti Islámskému státu a
dalším radikálním islamistickým teroristům? Turecko vytváří v Sýrii sanitární kordon proti islámistům nebo se
snaží přerušit pás země obývané Kurdy?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
06. 12. 2016
Bojovníci syrské "umírněné" opozice ostřelovali ruskou nemocnici Červeného kříže v Allepu. Zahynuly dvě
zdravotní sestry a těžce zraněn byl lékař.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
08. 11. 2016
Video z bojů o Syrské město Aleppo je ZDE.
Ohlásil:
06. 11. 2016
Začala bitva o syrské město Rakká, které je považováno za hlavní město Islíámského státu.
Ohlásil:
16. 10. 2016
Syrská ozbrojená opozice (s pomocí turecké armády) obsadila (zřejmě bez bojů) obec Dábiq. Televize hvoří o
dobytí významného syrského města, přestože obec má plochu cca 300x400m.
Ohlásil:
15. 10. 2016
V rozhovoru pro francouzskou televizi TF1 z 11. října upozornil ruský prezident na problémy při spolupráci s
Američany v Sýrii. Američané bombardovali pozice syrské legální armády, aby teroristům usnadnili protiútok?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:

11. 10. 2016
Američané přebarvili své stíhací letouny tak, aby se co nejvíce podobaly ruským?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
06. 10. 2016
Neumírnění odpůrci syrské vlády začali vraždit umírněné?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
03. 10. 2016
Rusko už nebude koordinovat bojové akce s Američany, protože bombardovali syrskou armádu a obviňují Rusy s
útoku na humanitární konvoj?
Ohlásil:
28. 09. 2016
Americký politik tvrdí, že Američané Rusy podvádějí, o likividaci IS v Sýrii jim vůbec nejde, ale rádi by tam
vyprovokovali střet ruské armády s vojsky NATO.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
18. 09. 2016
Američané (v době příměří) "omylem "zabili 60 syrských vojáků a je jim to líto.
PODROBNOSTI.
Vnucuje se vzpomínka na 14. únor roku 1945, kdy američtí spojenci po „navigačním omylu“, s pomocí 62
„zbloudilých“ bombardérů a 152 tun bomb zabili přes sedm set Plzeňanů.
Ohlásil:
14. 09. 2016
Dlouholetá česká velvyslankyně v Sýrii zdůrazňuje fakt, že v Sýrii probíhá občanská válka a opoziční skupin se
nedaží shodnout. Postojem většiny států EU je zklamaná, upozorňuje na fakt, že sílí spojenectví mezi Tureckem,
Iránem a Ruskem, které bude mít v oblasti rozhodující vliv, a že vojenské kontakty se syrskou vládou navazují
Číňané. Kurdům by samostatný stát přála.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
13. 09. 2016
V Sýrii platí od včerejšího večera týdenní(?) příměří.
Ohlásil:
09. 07. 2016
Trvalo mnoho let, než Spojené státy uznaly, že Vietnam byla chyba. Možná už nechybí mnoho a po Velké
Británii i Spojené státy uznají, že Blízký východ byla chyba. Obama už přiznal že Chaos v Libyi je důsledek
jeho největší chyby. Přesto evropští politici dál aktivně podporují zájmy Spojených států a právě se chystají
nasadit vojska do Pobaltí! A to opravdu nelze nazvat jinak, než DEBILITA.
Ohlásil:
06. 07. 2016
Radikálové IS podle různých odhadů zabili před několika dny až 80 vojáků "Nové syrské armády" umírněných
rebelů. Nejméně dva tucty včetně příslušníků amerických a britských speciálních jednotek byly zajaty. Do
rukou teroristů se tak dostaly moderní americké zbraně, včetně komunikačních zařízení a vozidel.
PODROBNOSTI. (I takto lze dodávat zbraně IS ?)
Ohlásil:
15. 06. 2016
Francie a Německo mají v Sýrii speciální vojenské jednotky bez povolení syrské vlády?
ZDROJ.
Ohlásil:
01. 06. 2016
Američané pomáhají Kurdům v bojích o syrské město Rakká, v jehož blízkosti jsou ropná pole a rafinerie.
Ohlásil:
23. 05. 2016
V Syrských pobřežních městech Tartyr a Džabla zabili islámští teroristé více než 100 lidí.
Ohlásil:
25. 04. 2016
Spojené státy vyšlou do Sýrie (bez pozvání?) dalších 250 členů speciálních jednotek? Budou pomáhat totalitnímu
vládci Bašáru Asádovi v boji proti IS? Nebo ozbrojené opozici v boji o vládu nad Sýrií.
Ohlásil:
17. 04. 2016
Parlamentní volby v Sýrii opět vyhrála prezidentova vládnoucí Socialistická strana arabské obrody (Baas). Získala
200 z 250 poslaneckých míst. Volební účast dosáhla výše 57,56%.
Ohlásil:

18. 03. 2016
Rusko stáhlo ze Sýrie své hlavní vojenské síly. Aktuální mapa oblastí politického vlivu je ZDE.
Ohlásil:
16. 03. 2016
15.3.2016- jsem na podnět upozornila adresáty:
Ministerstvo zahraničních věcí, PhDr. Lubomír Zaorálek, Ministerstvo obrany, Martin Stropnický, Martin
Stropnický, Vláda ČR, Bohuslav Sobotka, Poslanci ČR, Jan Hamáček, Senát ČR, Milan Štěch, ČSSD, Tisková
mluvčí ANO, Andrej Babiš, KDU-ČSL, Bělobrádek, KSČM, Vojtěch Filip, Úsvit národní koalice, Tiskové odd.Hnutí
Úsvit, ODS, Petr Fiala, TOP09, Miroslav Kalousek, Tomio Okamura
Doručení mailu potvrdili:
16.3.2016- podatelna min. obrany
Ohlásil:
27. 02. 2016
Dnes je první den příměří mezi ozbrojenou opozicí a syrskou armádou. Zdá se, že (dík ruské vojenské intervenci,
pomoci Iránu a tuposti Turecka,prozření USA a strachu EU z imigrantů)
1. katarský plyn přes Sýrii do Evropy proudit nebude,
2. stoupá respekt k možnostem ruské armády,
3. dramaticky se zvýší prodej ruských zbraní, atd.
4. Rusko získalo možnost v klidu a zasvěceně se vypořádat s problémem „Ukrajina“, aniž by se muselo starat o
vypuknutí války na druhé frontě.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
26. 02. 2016
Po 20 týdnech ruské vojenské intervence v Sýrii dospěli Američané k závěru, že pokud se do bojů proti IS opravdu
aktivně nezapojí, ztratí právo podílu na "kořisti"? Do podobné situace se dostali v Evropě, na konci druhé
světové války?
PODROBNOSTI.
Synovec zavražděného amerického prezidenta Kennedyho tvrdí, že Islámský stát i syrská "umírněná" opozice
vznikly na přání a za podpory Američanů, kteří tak chtěli zajistit možnost stavby plynového potrubí z Kataru a
tím poškodit Rusko.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
22. 02. 2016
27.2.2016 má v Sýrii začít příměří mezi armádou a ozbrojenou opozicí.
Zásadní prohlášení ruského prezidenta Putina je ZDE, případně ZDE.
Syrský prezident zdůvodnil potřebu ruské pomoci tím, že více než 80 zemí podporuje různým způsobem
teroristy, penězi, logistikou, výzbrojí a rekrutováním bojovníků. Některé země je podporují politicky.
ZDROJ.
Ohlásil:
20. 02. 2016
Náš spojenec (člen NATO, Turecko) chce (více než dosud) vojensky intervenovat proti našemu válečnému
spojenci (Kurdům, kterým i ČR masivně dodává zbraně a munici) a tím účinně podpořit teroristy Islámského
státu, kteří jsou nepřáteli (nejenom) států aliance NATO?
Ohlásil:
11. 02. 2016
Syrská armáda přehradila hlavní kanály zásobování IS a ozbrojené syrské opozice(?) z Turecka u města Aleppo?
Ohlásil:
07. 02. 2016
14% "menšina" syrských křesťanů se diví, proč EU trvá na odstranění Bašara Asáda, který je chrání? Za vojáka
syrské svobodné armády se označuje každý, kdo má zbraň?
O zájmech velmocí v Sýrii a desinformační kampani medií hovoří česká velvyslankyně ZDE.
Ohlásil:
04. 02. 2016
Ženevské jednání o ukončení bojů v Sýrii v podstatě zkrachovalo, protože "zástupci lidu" požadují zastavení
bombardování území ovládaného IS?
Kurdové chtějí vyhlásit referendum o zřízení vlastního státu?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
01. 02. 2016
Počet útoků teroristů ISIL (Daeš) na civilní obyvatele Damašku se zvyšuje 31.1.2016 zabili 76 a zranili 110 lidí,
včetně dětí ze školního autobusu. Jeden ze sebevražedných atentátníků se odpálil mezi záchranci postižených. V
Ženevě právě probíhá jednání mezi Syrskou vládou a "přátelskou" opozicí, přičemž zástupci Kurdů nebyli přizváni.
Proč asi politici EU, kteří masivně protestovali proti atentátům v Paříži, tentokrát "cudně" mlčí?
Ohlásil:

17. 01. 2016
Koalice vedená Spojenými státy bombarduje Sýrii od srpna 2014 – a území takzvaného islámského státu se až do
vstupu Ruska na bojiště pod těmito americkým nálety rozšiřovalo. Podle některých údajů z 30 na 70 % teritoria
Sýrie.
Počet ruských leteckých úderů byl za sto dní 1,5krát větší než amerických úderů za rok. A syrská armáda získala
zpět 30 % z dříve ztraceného území.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
11. 01. 2016
Pro potřeby syrského džihádu (umírněné opozice?) koupili Saudové staré sovětské zbraně za cca 600 milionu
dolarů?
Za loňský rok se na stranu syrské vlády vrátilo na 11 tisíc rebelů, Čína pro Sýrii plánuje „investiční intervenci“,
Rusko má po válce zahájit průzkum ropných ložisek v syrských pobřežních vodách a ruské plynárenské a ropné
firmy očekávají kontrakty za nejméně 1,6 miliardy dolarů, Sýrie má v plánu vyvézt do Ruska 700 tisíc tun citrusů,
prohlubuje spolupráci s Íránem ve zdravotní oblasti a podepsala s Kubou dohodu o vyslání kubánských lékařů pro
humanitární pomoc Sýrii. Damašek koordinuje s Íránem a Švýcarskem, Asadova vláda ustavila fond na rozvoj
malých a středních podniků…
Při pohledu na "rekonstrukční" frmol v Sýrii je asi dobré připomenout, že Bašár Asad loni v rozhovoru pro
Literárky přizval k rekonstrukci Sýrie i české firmy. Kdepak jsou?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
26. 12. 2015
Ruský kosmický průzkum průzkum eviduje a jednotky, které osvobozují Sýrii ničí "mobilní ropovod" IS? (Téměř
13 tisíc. cisternových automobilů.)
Ohlásil:
23. 12. 2015
Česko dodá do Kurdistánu dalších více než 6 tis. samopalů a miliony kusů munice . . ., které budou naší armádě v
případě mobilizace chybět? Budeme kupovat střelivo a zbraně násobně dražší, aby měly zbrojovky co dělat?
Jedno ze starších varování je ZDE.
Ohlásil:
23. 12. 2015
Důsledky západních snah o "demokratizaci" Sýrie jsou patrny z TOHOTO videa. (Totálně zničená část
hlavního města.)
Ohlásil:
22. 12. 2015
Syrská armáda nedokáže plně využít účinky ruského bombardování, při kterém umírají i desítky civilistů? IS přišel
pouze 14% obsazeného území?
Ohlásil:
20. 12. 2015
Britové zjistili, že třetina povstaleckých skupin bojujících v Sýrii proti režimu prezidenta Bašára Asada sdílí cíle
a ideologii radikálního hnutí Islámský stát (IS) ?
Ohlásil:
19. 12. 2015
Rada bezpečnosti OSN jednohlasně přijala rezoluci o mírovém procesu v Sýrii. Ten se zřejmě nedotýká
leteckých náletů Ruska, Francie a koalice vedené USA. Celonárodní příměří má nastat v okamžiku, kdy
představitelé syrské vlády a uznaných skupin opozice učiní první kroky k politické transformaci země pod záštitou
OSN.
PODROBNOSTI.
Ohlásil: Arbed
18. 12. 2015
Američané chrání mediální centra Islamského státu?
Ohlásil:
17. 12. 2015
Džihádisté ISIL i bojovníci "umírněné" syrské opozice užívají proti tankům syrské armády velice účinné raketové
systémy TOW, které dodávají Američané Saudské Arábii, výměnou za ropu?
Ohlásil:
16. 12. 2015
Proč musí být odstraněn syrský prezident? Vysvětlení je ZDE.
Ohlásil:
12. 12. 2015
Sýrie musí být západem "demokratizována" i proto, že v roce 2009 odmítl prezident Asad podepsat Katarem
navrhovanou dohodu o výstavbě plynovodu, který by plyn do Evropy vedl z jejich území přes Saúdskou Arábii,
Jordánsko, Sýrii až do Turecka a poškodil Rusko?
Ohlásil:

08. 12. 2015
Bojovníci Islámského státu byli vytlačeni z třetího největšího města Sýrie Homsu.
Ohlásil:
07. 12. 2015
Letadla států NATO bombardují sklady Syrské armády, která (společně s Ruskem) bojuje proti islámskému státu?
ZDROJ.
Ohlásil:
06. 12. 2015
Přes území ovládaná námi vyzbrojovanými "umírněnými" povstalci je do Turecka v cisterných "pašována" islámisty
kradená syrská a irácká ropa? Zisky z prodeje umožňují radikálním islámistům kupovat zbraně v Kataru a Saudské
Arábii, kam je prodávají Američané?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
03. 12. 2015
2.12.2015-jsem na podnět upozornila adresáty: Vláda ČR, Senát ČR, Poslanci ČR, Bohuslav Sobotka, Ministerstvo
zahraničních věcí, PhDr. Lubomír Zaorálek, Ministerstvo obrany, Martin Stropnický, Tisková mluvčí ANO2011,
Andrej Babiš, TOP09, KSČM,
Doručení mailu potvrdili:
2.12.2015- epodatelna Senátu
2.12.2015- tisková mluvčí ČSSD
Ohlásil: Anna Nováková
01. 12. 2015
Videozáznam (32 min.) zajímavého rozhovoru redaktora ČT se syrským prezidentem Bašarem Assádem je ZDE.
Ohlásil:
30. 11. 2015
Důkazy o legálnosti Asádova režimu v Sýrii a další málo publikované informace o "Arabském jaru" a jeho
důsledcích jsou ZDE.
Ohlásil:
27. 11. 2015
Sestřel ruského bitevníka je odplatou za zo, že jeho letectvo zničilo zničilo na území islámského státu více než 500
kamionů s ropu, kterou odebírala turecká firma vlastněná synem tureckého prezidenta?
Ohlásil:
26. 11. 2015
Pokud americké letectvo útoči proti ISIL, jsou teroristé varováni 45 minut před zahájením útoku, údajně z
humanitárních důvodů? Turecko a Saúdská Arábie dodávají teroristům zbraně, především protitankové řízené
střely TOW amerického původu? Turecko využívá ilegální migranty k šíření islámu do Evropy, a ještě za to
požaduje miliardovou podporu z EU? Přes Turecko plynou konvoje cisteren ISIS s kradenou iráckou a syrskou
ropou? Organizovaného, myslícího a ozbrojeného vlasteneckého občana se politici bojí víc, než islámského
teroristy?
Ohlásil:
25. 11. 2015
Bojovníci syrské "umírněné" opozice vzdávají hold Alláhovi za to, že turecká stíhačka sestřelila ruský bitevník.
Chlubí se tím, že katapultovaní piloti byli zabiti ještě ve vzduchu, a že byl zničen i vrtulník, který je hledal.
Ohlásil:
23. 11. 2015
Polský ministr zahraničí doporučuje: "Vytvořme z uprchlíků armádu, která si osvobodí Sýrii."
Ohlásil:
17. 11. 2015
Rusové během 3 dnů vybudovali uprchlický tábor na území Sýrie a vyzývá západ k následování?
Ohlásil:
16. 11. 2015
Česko pošle Kurdům, kteří brání svoje území proti Turecku (našemu spojenci z NATO) a proti našemu nepříteli
(Islámskému státu) deset milionů nábojů do samopalů a 5000 kusů ručních granátů?
Podrobnosti.
Ohlásil:
12. 11. 2015
Ruští diplomaté jednali v Moskvě se zástupci syrské opozice. Úspěšný boj s teroristy nyní mohou vést pouze vojáci
legálního prezidenta Assáda? PODROBNOSTI.
Ohlásil:
08. 11. 2015
Američané prý vycvičili a vyzbrojili 180 bojovníků syrské "umírněné" opozice. Náklady: 2 miliony dolarů na osobu,
přičemž část vycvičených vzápětí přebíhá k nepříteli. PODROBNOSTI.
Ohlásil:

02. 11. 2015
Západní koalice (vedená USA) bombarduje cíle na území pod správou teroristů Islámského státu již půl roku.
"Jejich" ropné rafinerie a elektrárny však ničí až těsně před tím, kdy je jasné, že území bude už brzy pod správou
"východní" koalice vedené ? (Viz bombardování plzeňské Škodovky na konci druhé světové války?)
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
30. 10. 2015
Julius Assange tvrdí, že zveřejnil depeši, podle které již v r.2006 americký velvyslanec plánoval jak podvrátit
syrskou vládu s tím, že se vytvoří paranoia, vznikne napětí mezi šíity a sunnity, pak nikdo nebude mít zájem v
oblasti investovat. Američtí stratégové již sto let považují za jedinou geostrategickou hrozbu integraci
euroasijské pevniny. Tomu se snaží zabránit, a proto vnucují Evropanům TTIP. Invaze muslimů Evropu zatěžuje,
což je pro USA výhodné.
Ohlásil:
29. 10. 2015
Američané opět shazují zbraně teroristům z IS?
Ohlásil:
21. 10. 2015
Znalec problematiky středního východu tvrdí, že v syrském konfliktu se jedná primárně o plyn a ropu a jejich
tranzit do Evropy. Zatímco Írán, Irák a Sýrie mají svoji vlastní představu o vybudování plynovodu z obřího
íránského plynového pole „South Pars“ přes svoje území, Katar a Saúdská Arábie mají o této záležitosti jinou
představu a plánují výstavbu konkurenčního plynovodu ze sousedícího plynového pole „North Dome“ do Turecka.
Spojené státy a Rusko se nakonec dohodnou na nějaké plichtě, Čína jako vždy bude u toho a jediný, kdo skončí v
poli poražených, bude opět bezzubá Evropa, vedená netalentovanými a přihlouplými politiky.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
13. 10. 2015
Poč má "Svobodná syrská armáda" tolik terénních vozidel? Získala je od od Američanů + Agličanů. IS získává od
Američanů i protitankové rakety? Nyní dostala od Američanů darem 50 tun munice, z čehož vplývá, že zbraně
teroristů mají ráži, kterou užívají armády NATO.
Pokud zvítězí (s pomocí ruského letectva) legální syrská armáda, Svobodná armáda p.p. přeběhne k Islámskému
státu, který ohrožuje Evropu?
Ohlásil:
12. 10. 2015
Rusko se pomáhá Sýrii při osvobození města obsazeného syrskou opozicí. Američané bojovníky opozice zásobují.
ZAČÍNÁ SKRYTÁ VÁLKA MEZI USA A RUSKEM?
Ohlásil:
09. 10. 2015
Při ruských náletech teroristé údajně ztratili vice než 10 tis. bojovníků, zančné množsství techniky (převážně
ruského původu?) a munice. PODROBNOSTI.
Ohlásil:
07. 10. 2015
Do bojů proti IS v Sýrii zasáhly i ruské námořní síly z Kaspického moře.
Ohlásil:
06. 10. 2015
Američané tvrdí, že Rusové bombardují pozice antiteroristické Svobodné syrské armády. Ruský ministr
zahraničí se proto svého amerického kolegy zeptal: kde se Svobodná syrská armáda nachází, a kdo ji velí, aby se
mohly navázat potřebné kontakty. PODROBNOSTI.
Ohlásil:
30. 09. 2015
Český prezident předložil OSN návrh na likvidaci světového terorizmu "bezpilotním" vražděním jeho vůdců.
Podrobnosti (v angličtině) jsou ZDE. Zjevně si neuvědomuje sílu a vytrvalost náboženského fanatizmu.
Ohlásil:
30. 09. 2015
Rusko uskutečnilo v Sýrii první nálety, a to (údajně) na ropná zařízení, které jsou zdrojem financování Islámského
státu.
Ohlásil:
26. 09. 2015
Aktuality z ruského angažmá v Sýrii popisuje novinářka Tereza Spencerová ZDE.
Ohlásil:
23. 09. 2015
Američany nákladně vycvičená vojenská "páteř" jednotek pro boj s teroristy islámského státu přeběhla k nepříteli
a předala mu všechna svá vozidla a zbraně?
Ohlásil:

19. 09. 2015
Ukrajina a Bulharsko (na pokyn USA?) uzavřeli vzdušný prostor pro ruská letadla, zásobující Sýrii a tím fakticky
podpořili bojovníky Islámského státu?
Ohlásil:
16. 09. 2015
Videozáznam rozhovoru syrského prezidenta s ruskými novináři je ZDE. V jeho závěru vyjadřuje připravenost ke
spolupráci s opozicí.
Ohlásil:
16. 09. 2015
Čtvrt milonu mrtvých je proto, že západ v r. 2012 odmítl ruský návrh na řešení syrské krize výzvou k odstoupení
prezidenta Assáda a vsadil na jeho rychlé násilné sesazení? PODROBNOSTI.
Ohlásil:
11. 09. 2015
Plukovník Pavel Skácel, účastník misí v bývalé Jugoslávii a Kurdistánu tvrdí, že vládní (náboženský) systém
islámských států nelze rozvrátit a nelze do nich přivézt novou kulturu a demokratické volby.
Ohlásil:
08. 09. 2015
Podle profesora Oskara Krejčího lze aktuální invazi syrských uprchlíků zastavit ukončením tamní války. Za tři roky
uprchlo ze země více než čtyři miliony obyvatel.
PODROBNOSTI.
Spojené státy poslaly do Atén depeši se žádostí o uzavření vzdušného prostoru Řecka pro ruská letadla, která
vezou vojenskou pomoc Sýrii.
Šéf rakuské diplomacie požádal západ, aby do boje proti islámu zapojila syrského prezidenty Assáda, proti
kterému západ už několik roků bojuje?
Ohlásil:
24. 08. 2015
Islámísté zničili jeden z nejzachovalejích syrských chrámů v Palmyře.PODROBNOSTI.
Ohlásil:
22. 08. 2015
Hlavní příčinou aktuálního uprchlictví jsou snahy o destabilizi Sýrie a Libye? A bude hůř, pokud režim syrského
prezidenta Assáda skutečně padne?
ZDROJ.
Ohlásil:
19. 08. 2015
Turecko (člen NATO) dále bojuje proti Kurdům a na Daeš (Islámský stát) občas vystřelí, aby se neřeklo. Ve finále
tak proti Daeši bojují i nadále hlavně Kurdové a šíitské i sunnitské oddíly v Iráku i v Sýrii, ale v neposlední řadě
také armády Iráku a Sýrie.
Ohlásil:
04. 08. 2015
Islámští radikálové "unesli" další muslimské vojáky, které Američané vycvičili pro boj v Sýrii?
Ohlásil:
30. 07. 2015
Syrští radikálové "unesli" (?) 20 vojáků, které Američané právě vycvičili a vyzbrojili pro boj s Islámským státem?
Ohlásil:
26. 07. 2015
Sýrie má nedostatek vojáků a vzdává proto boj o některé méně důležité regiony. Prezident vyhlásil amnestii pro
zběhy. PODROBNOSTI.
Ohlásil:
25. 07. 2015
Do Turecka denně před válkou prchají tisíce Syřanů. Turci bombardují Kurdy, kterým jsme dodali stovky tun
munice?
Další podrobnosti jsou ZDE.
Ohlásil:
24. 07. 2015
Turecko (člen NATO) útočí na Kurdy, kterým nedávno dodala ČR (člen NATO) desítky tun munice?
Podrobnosti.
Ohlásil:
20. 07. 2015
Islámský stát má v Bosně výcvikovou základnu a skupuje další pozemky? PODROBNOSTI.
Ohlásil:

13. 07. 2015
Islámští radikálové pokračují v ničení historických památek okupovaných států. V Sýriipobořili v citadelu Allepo,
která je zapsaná v seznamu UNESCO.
Ohlásil:
05. 07. 2015
Islámisté veřejně popravili 25 syrsých vojáků?
Ohlásil:
14. 06. 2015
Syřan žijící v ČR tvrdí, že Islámský stát (ISIS), vznikl hlavně za podpory USA. Každý uprchlík dostane od Evropské
unie jako první pomoc 6 tisíc euro. 90% však konzumují "humanitární organizace", pro které jeto dobrý byznys.
Exodus je třeba zastavit ukončením snah o destabilizaciSýrie?
Ohlásil:
09. 06. 2015
Západem záměrně vyvolaný konflikt v Sýrii si vyžádal již 230 tisíc mrtvých, z toho přes 11 tisíc dětí.
ZDROJ.
Ohlásil:
03. 06. 2015
Údaje o počtu syrských uprchlíků v některých zemích:
Libanon - 1,1 milionů - 26% populace země (p.z.)
Jordánsko - 618 615 - 9,8% p.z.
Turecko - 1,6 milionů - 2,4% p.z.
Irák - 225 373 - 0,67% p.z.
Egypt - 142 543 - 0,17% p.z.
Katar, SAE, Saudská Arábie, Kuvajt a Bahrajn uprchlíky nepřijímají.
V Sýrii již bylo zabito okolo 190 000 lidí. PODROBNOSTI.
Ohlásil:
22. 05. 2015
Islámský stát (IS) (vyzbrojený především americkými zbraněmi, ukořistěnými v Iráku), proti kterému intenzivně
bojují Evropané i Američané postupně obsazuje Sýrii, kterou chtěli zlikvidovat Evropané i Američané a
nebezpečně se blíží k hlavnímu městu Iráku, který "demokratizují" Američané i Evropané?
Ohlásil:
17. 05. 2015
Turecké stíhačky sestřelily syrský vrtulník. Ten dopadl na syrské území kontrolované rebely Islámského státu ,
kteří zachráněné piloty zavraždili.
Americké speciální jednotky zaútočily v noci ve východní Sýrii a zabily vysoce postaveného velitele ozbrojenců z
hnutí Islámský stát (IS) Abú Sajjáfa.
Ohlásil:
17. 05. 2015
Američané, kteří nedávno podněcovali syrskou opozici k boji proti prezidentu Asádovi ji nyní "přezbrojují" pro boj
s džihádisty IS a Asádoví tím pomáhají?
Ohlásil:
16. 04. 2015
V důsledku aktuálních pokusů západu o destabilizaci Sýrie zemřelo již 222 tis. lidí?
Ohlásil:
18. 02. 2015
Spojené státy americké přes své spojence Turecko, Saúdskou Arábii a Katar financovaly, zacvičily a ozbrojily
teroristické organizace, které bojují proti syrskému státu. V důsledku této slepé politiky se rozrostla radikální
ideologie a začala ohrožovat svět.
Ohlásil:
08. 02. 2015
V průběhu "demokratizace" Sýrie už zahynulo více než 210 tis.lidí?
Ohlásil:
06. 02. 2015
Česká firma Excalibur Army dodá irácké armádě stovku renovovaných tanků T-72 a obrněných vozidel BVP-1.
Ohlásil:
29. 01. 2015
Pomoc při výcviku iráckých, kurdských a výhledově i syrských sil proti islámským extremistům může nabídnout i
česká armáda?
Ohlásil:
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