Česká republika

Demilitarizace a denacifikace
Ukrajiny
Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je
chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany
kyjevského režimu.

Ruské ministerstvo zahraničí
obvinilo západní média z účasti
na zločinech kyjevského
režimu
15:52 06.04.2022 (aktualizováno: 15:58 06.04.2022)
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Rusko obviňuje západní média, především z USA, z účasti na
V Německu
nazvaliuvedla
ukrajinského
V Bulharsku promluvili o tom, jaké místo zaujme Rusko
zločinech
v Buči,
mluvčívelvyslance
ruského ministerstva07:58
zahraničí
„neotesancem
v podobě diplomata“
Maria
Zacharovová.„Obviňuji
západní média, a především v novém světovém řádu
americká, nejen z toho, že šířila fake news a dezinformace, ale i z
účasti na zločinech ve městě Buča,“ řekla Zacharovová během
mítinku.
Zprávy

„Obviňuji západní média, a především americká, nejen z toho, že šířila
fake news a dezinformace, ale i z účasti na zločinech ve městě Buča,“
řekla Zacharovová během mítinku.
Mluvčí ruského resortu diplomacie rovněž zdůraznila, že existuje
dostatečné množství důkazů o tom, že Rusko nemá nic společného s
událostmi v Buči.
Podle Zacharovové je potřeba začít vyšetřovat, zda náhodou do celé
situace kolem Buči nebyly zapleteny západní tajné služby.

„Když 3. dubna, poté, co do města Buča dorazili příslušníci
Služby bezpečnosti Ukrajiny, a možná i speciální služby jiných
zemí, právě tohle ještě bude potřeba vyjasnit, a byla objevena
údajná svědectví toho, co bylo zanecháno ve městě. A ve
skutečnosti to tam nebylo zanecháno, ale spácháno poté, co
do města vstoupili bojovníci, které kontroluje, nebo
nekontroluje kyjevský režim právě z ukrajinské strany,“ řekla
Zacharovová.

Zacharovová rovněž vytkla západním politikům, že se ani nesnažili
prověřit pravdivost a originalitu materiálů z Buči a okamžitě vynesli
verdikt. Podle Zacharovové tím pádem nesou odpovědnost za podporu
zločinů, které spáchal kyjevský režim.

„Západní politici a média, se ani nesnažili něco ověřit – je
možné, že se jedná o falešné fotografie, a možná jsou pravdivé
– ale oni okamžitě během jedné minuty vynesli verdikt viny
vůči naší zemi,“ řekla Zacharovová.

Maria Zacharovová také vysvětlila, kvůli čemu byla vytvořena provokace v
Buči. Podle jejího názoru tímto způsobem chtěl Západ omluvit připravený
balíček protiruských sankcí EU a zkomplikovat, pokud ne zcela zmařit
jednání s Ukrajinou.
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Lavrov: Rusko bude odhalovat všechny jasné fake news
spojené s ruskou speciální operací na Ukrajině
4. dubna, 20:20

Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny

40

0

Maria Zacharovová

0

Ukrajina

USA

0

Západ

0

1

Upřímné, dojemné, veselé
příběhy a momenty, které vás
nenechají lhostejnými.
Sledujte náš YouTube kanál!
Odebírat

Svět
Aktuální novinky a události ze zahraničí

Maďarský premiér Orbán:
Pokud Rusko žádá platbu v
rublech, budeme platit v
rublech
15:59 06.04.2022 (aktualizováno: 16:00 06.04.2022)
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Viktor Orbán vyjádřil přesvědčení, že za protiruské sankce se
bude muset platit, uvádí agentura Reuters. Zároveň na tiskové
konferenci maďarský premiér podotkl, že nemá nic proti platbám
za plyn v rublech.
Orbán prohlásil, že je přesvědčen, že budou nuceni zaplatit za sankce
proti Rusku. Rovněž podotkl, že vysoké ceny energií vyžadují naléhavé
opatření ze strany Bruselu.

„Orbán zdůrazňuje, že vysoké ceny energií vyžadují naléhavou
akci z Bruselu,“ uvedla agentura Reuters v prohlášení.

Na tiskové konferenci vysílané portálem hirado.hu Orbán novinářům
sdělil, že země je připravena platit za ruský plyn v rublech.

„Nemáme problém platit v rublech. Pokud Rusové žádají
platbu v rublech, budeme platit v rublech,“ prohlásil premiér.

Již dříve maďarský ministr zahraničí a zahraničních ekonomických vztahů
Péter Szijjártó uvedl, že Budapešť spolupracuje s Gazpromem na
technických detailech dalších plateb za ruský plyn.
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V Kremlu označili stažení vojsk z Kyjevské oblasti za
gesto dobré vůle
Včera, 12:25

Mírová jednání
Viktor Orbán sdělil, že ve středu jednal s Vladimirem Putinym. Přitom
vyzdvihl, že pozval ruského prezidenta na mírová jednání do Maďarska.
Podotkl, že odezva byla pozitivní, ale s podmínkami, uvedla agentura
Reuters.
„Orbán prohlásil, že pozval Putina na mírová jednání do Maďarska, jež se
rovněž zúčastní i ukrajinský a francouzský prezident a také německý
kancléř. Sdělil, že Putinova odpověď byla pozitivní, ale Putin řekl, že bude
mít podmínky," uvedla v prohlášení agentura Reuters.

Svět

Peskov označil ukrajinskou provokaci v Buči za „padělek
ve snaze očernit ruskou armádu“
5. dubna, 18:11
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