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Je to to zhruba sedmý týden, co pokračuje válka na Ukrajině. Rád bych upozornil spíše na věci,
které mi přijdou zajímavé a které se mainstreamu ukazovat nesmí, neboť by mohly nahlodat
černobílý pohled na svět. Dobro a Zlo, nic jiného není.

Prvním bodem je neustále agresivnější rétorika Zelenského, prezidenta Ukrajiny. Ani ty články
nečtu, ale společný motiv je neustálé vydírání států, že dělají pro Ukrajinu málo a Rusko je málo
trestáno. Je vidět, že jako herci mu tato role jde a kolem Ruska se stále více stahují sankce a
někteří již volají po odpojení zcela od dodávek surovin z Ruska, i kdyby je to mělo zničit. Mám
pocit davového šílenství, kdy všichni chtějí zřejmě hromadně spáchat sebevraždu a neustále se
bičují k tomu, aby nikdo necouvl. A když klesne tlak nebo nadšení, tak se objeví zprávy o
masakru a máme tu další kolo. Zelenskému narostl hřebínek a neustále zvyšuje i požadavky a
situace se jeví, že se vlastně s Rusy dohodnout nechce. Nicméně ochota lidí Ukrajinu bez
výhrad podporovat a ještě si nechat nadávat, že dělají málo, není nekonečná.

Zelenský se stává tím, kdo dohody bude blokovat a jak porostou oběti, čím dál méně lidí bude
jeho vítěznému boji do posledního Ukrajince věřit. Rusko již přiznává velké ztráty, ale nevěřím,
že by bez toho, že dosáhnou něčeho, co lze prohlásit z jejich strany za vítězství, couvnou.
Pokud se považují za mocnost a měli už před tím problémy na Kavkaze i jinde, budou mít
strach, že toho ostatní budou chtít využít. Navíc, zatím opravdu válčí poměrně humánně.
Paradox, že? Myslím tím, že ukrajinská infrastruktura je velmi ušetřena - jde elektřina, internet,
teče voda, přes Ukrajinu teče ruský plyn, a to i přes části ovládané zelenského vládou.
Porovnejme to s tím, že západní státy do konfliktu s pěšáky vstupují až po totálním ovládnutí
nebe a likvidaci infrastruktury. Půl milionu civilních obětí v Iráku po vpádu USA a koalice
ochotných byl právě důsledek zničené civilní infrastruktury.

Z naší sociální bubliny to na Ukrajině vypadá skoro jako totální válka, ale není tomu tak. To
neznamená, že nejsou zničená města, nejsou civilní oběti. Ale nejedná se o totální válku se
spálenou zemí. Přitom by určitě zvládli Rusové zajistit, že zničí vodárny, elektrárny, telefonní
BTS, distribuci plynu... Ale to se nestalo.

Srovnání této války vůči invazím USA a jeho spojenců rezonuje hlavně ve zbytku světa. V
Americe a hlavně v Evropě je tato válka brána jako ultimátní spravedlivý boj proti ztělesněnému
zlu - Ruské říši. Ale když dojde na hlasování v OSN, v Asii, Africe, Jižní Americe, arabském
světě USA a Evropa takovou podporu v sankcích a tlaku nemá.
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Velké emoce vyvolali mrtví v Buči. Z masakru je podezříváno Rusko, to tvrdí, že to na něj ušili.
Těžko říci. Během války se dějí zvěrstva. Jako je vidět na videích Ukrajinské armády, jak
podřezávají a doráží ruské zajatce. Některé z nich svázané. A co více, evidentně si to užívají. A
nic vám o lidech neřekne více, než když si přečtete diskuze pod těmito informacemi. Nově je
zabíjení zajatců šetření od utrpení a zranění. Vlastně dobrodiní.

Ukazuje se, že to, na co jsem upozorňoval, že všechny ty domobrany, žoldáci a cizinci na safari
na Rusy budou problém. Hledání zrádců, snaha získat publicitu, soucit a prostředky je tak silná,
že se může stát kde co. Nevím, zda se někdy Buča a případně další místa vyšetří, ale bylo by
vhodné být skeptický vůči všem informacím z jedné i druhé strany.

Do Irpině se Češi dostali zhruba patnáctý den boje. „Ty baráky už měly vypáčené dveře,
vymlácená okna. Některé baráky už ani nestály, protože je zasáhla šiška. Něco stálo jenom z
půlky. Takže jsi šel do baráku a ten byl prázdný. Tam nebyly osobní věci, nic. Ani kartáček na
zuby, pasta, baterka, telefon, nic. Trezory otevřené. V každém baráku trezory a trezory
násilně otevřené. Takže to musely otevřít ukrajinské síly. Ne armádní, tomu nevěřím. Armáda
jako taková respektuje pravidla války. Ale ty různé bataliony, teritoriální obrany – ty si dělají,
co chtějí. Oni si tím platí své účty,“ domnívá se Filip.

Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-verze-ceskych-bojovniku-ktere-vini-z-ra
bovani-na-ukrajine-usili-to-na-nas-197368#

Dobrou zprávou, alespoň nějaká taková je, že už si nikdo nemyslí, že Rusko chce expandovat
dále na východ.Nemyslí si to ani česká vláda, která rozpouští NZ (nedotknutelné zásoby) a
posílá tanky a BVP na Ukrajinu. Na rozdíl od Javelinů z USA posíláme útočné zbraně. To je již
trošku jiný level. Vzhledem tomu, že jak Ukrajina, tak Rusko mají velmi špatné demografické
prognózy, lze říci, že podporujeme boj do posledního Ukrajince. Čistě početně totiž dojdou dříve
Ukrajinci, než Rusové. A nemyslím si, že se u Kyjeva bojuje za Prahu. Západ mlčky přehlížel
situaci s ex-ruským obyvatelstvem na Ukrajině, masakr v Oděse a další. Situace zkrátka
gradovala nějakou dobu a sliby přijetí Ukrajiny do NATO mohly být tím, co v Rusku vyvolalo
pocit: teď, nebo nikdy.
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Co se tedy může dít dále? Na blízkou dohodu na příměří nevěřím. Zatím Zelenskému vychází
tlak na západní státy a dostává výstroj, výzbroj a další sankce na Rusko. Sice ho to stojí životy
Ukrajinců, a ty počty budou s frustrací na obou bojujících stranách narůstat, ale to zřejmě není
měřítko. Minimálně část Ukrajiny se vylidňuje. Zelenského ego a PR celosvětově roste a není
vidět impulz, který by mu řekl dost.

USA se snaží dostat Rusko pod další tlak tím, že mu neumožňuje z účtů v zahraničí splácet
dluhy. Otázkou je, zda to bude mít jiný vliv, než dedolarizaci světové ekonomiky. Po tomto by si
každý rozumný stát měl přehodnotit dolarové rezervy, jejich výši a uložení. Platí, že USA nemají
spojence, jen zájmy a zítra můžou být sankce na jiné, nedostatečně proamerické státy. Money
talks and it´s a business, bro... Nicméně dolar jako rezervní měna je jedním ze zdrojů
amerického bohatství a to si USA budou chtít chránit. Málokdo je schopen pochopit význam
amerického dolaru jako rezervní měny na vliv USA ve světě a jeho životní úroveň.

Z pohledu Ruska, ti zabředli do Ukrajiny asi v rozsahu, který nečekali, a hlavně mají vysoké
ztráty. To, co Ukrajinici hlásí bych dělil 3 nebo 4, a bude to realita. Ale i tak jsou to obrovská
čísla. Rusové se tedy zřejmě soustředí na likvidaci kotlů na Donbase a ideálně na dobytí jihu
tak, aby Ukrajina byla vnitrozemský stát. Zřejmě také budou hledat cesty, jak zlikvidovat
dodávky zbraní na Ukrajinu. Mezi zahraniční pomocí Ukrajině budou určitě i jednotky západních
zemí. To Rusové využijí na důkaz toho, že se svět spikl a chce zničit Rusko. Pro domácí
publikum k nezaplacení.

Když vidíte rozsah dodávek na Ukrajinu, jde o vybavení za desítky miliard a to bude chtít dříve
nebo později po Ukrajině někdo zaplatit. A to buď penězi, zbožím, a nebo politickým vlivem.
Další bod, který Ukrajinu bude stát prostředky.

Ale ať již se mnou a mým hodnocenám souhlasíte, nebo ne, podstatné je, jaká bude
budoucnost. Celkově z pohledu Ukrajiny nevidím žádný optimistický scénář a Ukrajina na této
válce prodělá nejvíce. Hned poté Rusko, následně Evropa. Vydělají USA a Čína.

Jestli Ukrajina byla korupcí zdevastovaný stát, ze kterého utekla již před válkou čtvrtina
obyvatel, tato válka rozhodně zlepšení životních podmínek nepřinese. Evropa se sankcemi na
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Rusko díky předchozí vybudované závislosti nahnala do pasti. Ruské suroviny byly mnohem
levnější, než zbylé možné dodávky např. z diktatur ze zálivu a na zboží se energie podílí
podstatnou měrou. Omezení dodávek z Ruska by přineslo nejenom nedostupnost a brutální
zdražení, ale také nekonkurenceschopnost evropského zboží. To vyvolá pnutí mezi lidmi. A
přimíchejte do tohoto koktejlu arogantního Zelenského žádajícího více a více, dále chudnoucí
lidi v Evropě, tak vám vyjde, že si jednoho dne řeknou, co je nám do Ukrajiny.

Teď to vypadá jako nepravděpodobné, ale Evropa si zadělává na krizi větší, než v jaké bude
Rusko. Rusové jsou vůči Evropanům na horší životní podmínky připravenější. Ale Evropa nyní
bude čelit faktu, že bude muset omezovat spotřebu, otevírat uhelné doly, zhorší se vše od
životního prostředí, po životní standard většiny lidí. Řekli bychom, že se tu zakládá těsto na
revoluci.

A ta revoluce může mít přísadu další migrační vlnu z Afriky a Asie vyvolanou nedostatkem jídla.
Ukrajina a Rusko jsou významní vývozci potravin a hnojiv (na výrobu se používá plyn).
Nezaseješ, nesklidíš. Případně nepohnojíš, sklidíš málo.

Stačí suchý rok a malá sklizeň na Ukrajině, tak tu máme další arabské jaro vylepšené vysokými
cenami i v Evropě. Že nyní některé státy vykupují zásoby obilí a budoucí sklizeň i v Čechách je
známé tajemství. Je to přísada do koktejlu vysokých cen potravin i energií doprovázených
vysokou inflací a stagnací výroby, kterou tlumí jak ceny, tak prostý nedostatek vstupů. Výsledku
se říká stagflace.

Pokud proto chceme Rusko-Ukrajinský konflikt nějak rozumně přežít, je nutné tlačit na
diplomatická jednání a dohodu. Nevyvolávat u Zelenského nesplnitelná očekávání, jako bylo
slibovat Ukrajině členství v NATO a EU, ale jeho i Rusy tlačit k jednání. Realita je totiž taková,
že nás tento konflikt táhne dolů a sklízí se plody desítek let chybné politiky plné slibů, očekávání
a přehlížení.

Na konci tohoto konfliktu číhá zcela jiné uspořádání moci ve světě a zejména pro Evropu to
nevypadá dobře. USA jsou evropské státy kulturně nejbližší. Samozřejmě, hlavní partner USA
je Velká Británie, která EU opustila. Ale oslabení Evropy způsobí i menší sílu USA a schopnost
cokoli prosadit. Je to prostá matematika. USA, Evropa, Kanada, Austrálie - to je cca miliarda
lidí. Čína, Indie - to jsou skoro 3 miliardy. Celkově je na zemi někde kolem 7 miliard lidí.
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