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Je to válka, ne vojenská operace
t

PAVE], MAREs
,,Nc Ukrqjině tečou potolíy kfle a slr.
Není to ýoje$kó opeface, ale ýáIka,
ktefá ýede ke sňrtL d<áre a ub?eni
počet obětí neusták roste, la útěku
jsou žejména rutkr s dětmi."
Papež František, 6. 3- 2022

LŽIVÍ DŮVODY RUSKÉ AGRBSE

:

Vlilka Ruska proti Ukajině začala dva dny po

E

skončenízimí o\mpiády v Pekn8u, Putin
uznal 21, 2. existenci samozvané Doněcké
a Luhánské ,,lidové rcpubliký', 22. 2. vstol]-

pila íuská vojska Ďá Do'nbas . Ránó 24.2, byl
zahájen frontání útok na Ulaajinu re s€,€ru
(Bělorusko),jih (z r,rýnlt a z Černéhomoře)
i \rychodu, Jde o n€jvětši ozbroj€ný koní]ikt
v Evřopě od konce 2. světové války. Důvody
ruské a8resejsou lžM, D.na ciíkaaukrujiny?

') PočET oBYVATEL
ovládnutí Kyjeva od letiště

V

Hostomelu,

RUSKÉ BoMBÁRDovlíNi

státní převrat a vítáni řuských ,,osvobodi_
telů" v ukajinských něstech, To se neko_
nato. Plán B znamena1 konvenční vá]ku
s manévřy, Rusové ji spustili hn€d v něko
lika směíech, ate běhen iýdne zjistili, že
n€mají logistiku. Daišikok, Plán c, !,}aolává v očíchcelého světa opovržení. Rusové

ŠKOL A NEMOCNIC
Jednou z nejopovrženíhodnějších forem
Putinory války proti Ukrajině je ínasivní

ostřelují Charkov s rusl9 mluvícín ob}watel_
sr\!em? uýrcba j ader úch zbraní? Ukajina se
jademých zbraní dobrovolně vzda]aYýněnou
za bezp€čnostni záruky (Budapešťské nemo_
randum z 5. 12. 1994), skutečnýn Putinďým

zahájili nemitosrdné ostřelování velkých
měsr s iadou civilních obětí. Morálka
Ukrajinců zůstata nezlomena. A tak se

neni běžné ani za války. Jak řekl chirur8 Ján
Trachta z ],ékaŤůbez hránic: .,s Tálibánem
jsme lrednali nenocnici. s NATo i bojův_

začátkem dubna Rusové stahují z Kyjevské

dů\odem je samostamost Ukajiny na Rusku

Donbasu je jádro Ukrajinské arnád, ti nej
schopnější, Rusóvé doufaj| žese.jimpovede

kani ve vfthodním Kon8u také, Ále co půjde
iYjednat s Rusy, nevím. Bombárdují nenoc
nice cíleně," Jeli cílem ruského bombardo
vání Kyjev (6. největšl město v E\Ťopě, větší
než Řín) nebo charkov (větší než Mnichov),
je jasné, proč se t kraiinci tak hrdinně brání,
Auťor je šéíedaktoťNaýého HIÁsu
a místapředseda pražskéKDU-Č9L.

V zemi s s prezident€m, který má židovské
předky? v zemi, kde je podpora krajnl pravice
lneíšínež v Rusku? Šlkana a ienocida ru:kojor|čreho obwaLebtýa? Proč tedy Rusové

a

ukajinské sb]ižováíťs E!ŤJpott.

RUSKÉ VOJENS(É PLÁNY SELHALY
Útok proti Ukajině lypadájinak, nežjak
byt plánon{n. Plán A př€dpokládal rychlé

oblasti a zahaiuií plán D: Donbas. Na

obk]ičení, Budou na to mIt sllu, zvládnou

lo8istiku? Jediný vojen§]iý ,,úspěch" Ruska
je zároveň jeho největšihanbou: totálnízni
čeníMariupolu, ,,Mariina města".

Dezinformace jsou jako virus
Necháne nacistyřftatjejichlžj o tom, kdo
]soU Zloe1 Necnáme dnes KUsy vfprzvo_
vat iži o ton! jakjdou se sanopalr kulo

a jinými zbraněmi budovat mír !a
Ukrajině a zabíjet nevinné lidi? Necháme
Rusy šířir dezinformace? Dezinformace
jsou jako vnus. Všichni jsme to viděli
v době CoVID 19. Virus se šíří,šiří se
nekontrolovaně a zabíjíjednoho č]ověka
po díuhén.Něko]ik měsícůjsempracoval na covidovénr oddě_
iení a četl nesnysly, že CovlD 19 je yýmysl. l'ěmato rukamá jsem
každý d€n ravíraL ninjnálně čtyřem ]idem oči,_, Protidezinfor
macin musime bojovat, Nesmíne vtom ustat a nesmíme řikal, že
je to omezení svobody projevu. Ano, svobodapíojevll má své hra

mety

nice. Pokud nebudeme za tyto hranice bojovat, paktadybúo žád
nou svobodu mit nebudem€,
Tomáš Zdechovský
na pLénu EýrópskélLo paňamentu,

8,3,2022
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ostřelová!í hustě zálidněných měst. Ruská
armáda vědoně zabíji civilisty (masaky
v Buó u Kyieva), bombárduie ško]v, nenocnice i porodnice (Mariupol). Totojednání

3+3 body proti dezinformacím
1/ Dezinformac€je q§tematické Záměmé šiř€ni lžiyých a zavá
dějícich informaci,
2/ Informa&í váka v}tžívá dezinfořmaci k zastřeni přávdy,
rozdělování lidi a boření důvěry unitř společnosti. Probihá
!á sociálních sítích (Facebook, Insta8rám, You'tlbe aj,) a dez_
informačnich Webech (Paílanentni listy, sPutnik aj.), rvá_
řících se iako alternatiw k oficiálnín zdroiům informaci.
3/ Rusko přino \5,tváří dezinfornační kampaně, podporuje
extrémisty (u nás sPD) a posiluj€ pocit bezmoci a nedůvěry

Proto:

V

Čerpejme z oldřených zdrojů. Nenaskakuime na senzačni
litu]kT.
2/ Ne§dílejme a nerea8{jme na lživépřísPěvky, abychom
nez\yšovali dosan falešnéinJorrnace,
3,/ Druhým doporučújme spolehliE zdroje. Ar8umentujme,
mluvme za seb€, klidně stručně, ,yhýbe.jme §e ftázím.

