
Zasedání zelenského summitu v kyjevě 15. března s polským, 
českým a slovinským premiérem byl fejk vymyšlený ve 
Varšavě – zasedání se konalo v polském Przemyslu!

Autor: John Helmer, Moskva & Stanislas Balcerac, Varšava 

Vrcholná schůzka východoevropských vůdců, kterou 15. března v Kyjevě uspořádal 
ukrajinský prezident Vladimir Zelenskij, byla vykonstruována polskou vládou, přičemž roli 
novinářů hráli agenti polských tajných služeb a falešné fotografie schůzky, tiskové 
konference a cesty vlakem. připravila Zelenského tisková kancelář.

Operace byla navržena Poláky, aby podpořili svou roli při podpoře Ukrajiny, 
ukrajinských uprchlíků a při obraně Evropy proti Rusku a hledali nové evropské, americké 
a alianční fondy a vojenské vybavení.

Podle ukrajinských zdrojů měla operace podpořit zdání, že Zelenského režim ovládá 
Kyjev, a urychlit jejich žádost o přijetí do Evropské unie (EU).

O schůzce informovala anglo-americká média, jak oznámil český premiér Petr Fiala, s 
„cílem...vyjádřit jednoznačnou podporu Evropské unie Ukrajině a její svobodě a 
nezávislosti“.

Výsledek summitu byl podle Financial   Times v Londýně „projevem evropské solidarity, i 
když ruské ostřelování pokračovalo v obytných čtvrtích v ukrajinské metropoli. Cesta 
premiérů Polska, České republiky a Slovinska je nejvýznamnější návštěvou Kyjeva od 
ruské invaze do země 24. února.

„Právě zde, ve válkou zničeném Kyjevě, se tvoří dějiny,“ prohlásil polský premiér 
Mateusz Morawiecki. „Právě zde bojuje svoboda proti světu tyranie. Právě tady visí 
budoucnost nás všech na vlásku.“
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Morawiecki a západní tisk lhali – žádná schůzka v Kyjevě se nekonala. Místo toho se 
setkání konalo v polském železničním uzlu ve městě Przemysl, 95 kilometrů západně od 
Lvova (Lvov) a 20 km uvnitř polské hranice s Ukrajinou.

Ve zprávě zveřejněné   kanceláří Associated Press (AP) ve Varšavě se píše, že „dlouhá 
cesta po zemi z Polska do Kyjeva, kterou provedl Morawiecki, polský místopředseda vlády
Jaroslaw Kaczynski a premiéři Petr Fiala z České republiky a Janez Jansa ze Slovinska 
vyslala zprávu, že většina Ukrajiny stále zůstává v ukrajinských rukou.“

Fakta shromážděná ze zdrojů ve Varšavě a z analýz videí a fotografií zveřejněných na 
setkání dokazují, že nešlo o žádnou „dlouhou cestu“; žádné setkání v Kyjevě nebo ve 
Lvově, hlavním městě Haličské oblasti, které je operačním sídlem ukrajinské vlády, se 
nekonalo. Z důkazů, které poskytli Poláci a také Zelenského propagační pracovníci, je 
nyní jasné, že v ukrajinských rukou zůstává jen malá část západní Ukrajiny. Sám Zelenskij
je nyní v polských rukou.

Varšavské zdroje tvrdí, že myšlenku summitu inicioval polský vicepremiér Jaroslaw 
Kaczynski*). Od smrti svého bratra-dvojčete při letecké havárii v ruském Smolensku v roce
2010 je Kaczynski jedním z nejvlivnějších politiků v Polsku; má neformální vliv na 
ministerstva obrany, bezpečnosti, vnitra a spravedlnosti. Je ostře protiruský.

*) https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaros%C5%82aw_Kaczy%C5%84ski 

Associated Press (AP) představila tuto fotografii Kaczynského na summitu s prohlášením, že není 
původcem samotné fotografie. Místo toho ji dodala „Ukrajinská prezidentská tisková kancelář“.

Polské zdroje se domnívají, že neexistovala možnost, že by Kaczynski, premiér 
Morawiecki nebo česká a slovinská delegace požádali Moskvu o bezpečný průjezd do 
Kyjeva; ani by neriskovali svou vlastní bezpečnost tím, že by na dvouhodinové cestě 
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vlakem z Przymyslu do Lvova nebo na sedmihodinové cestě do Kyjeva běželi v rukavici*) 
ruského elektronického a leteckého sledování a raketového útoku.

*) Běžet v rukavici (Running the gauntlet) znamená účastnit se formy tělesného trestu , při kterém je 
strana, která je uznána vinnou, nucena vběhnout mezi dvě řady vojáků, kteří na ně udeří a útočí na ně
holemi nebo jinými zbraněmi. (U nás tomu říkáme ulička hanby.)

Metaforicky se tento výraz také používá k vyjádření myšlenky veřejného soudu, který musí člověk 
překonat. Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Running_the_gauntlet 

Místo toho čeští a slovinští představitelé letěli do Rzeszow Jasionka, letiště nejbližšího k
Przemyslu; letiště je také logistickou a bezpečnostní základnou NATO. Pak jeli do 
Przemyslu. Tam Ukrajinci vypravili jednu z luxusních verzí pravidelného vlakového spoje 
mezi Przemyslem, Lvovem a Kyjevem. To bylo upraveno pro zfalšované fotografie ze 
setkání polských, českých a slovinských představitelů, kteří údajně cestovali směrem k 
Zelenskému v Kyjevě. Tisk, který tyto obrázky zveřejnil, ví, že byly zfalšované, a pomohl 
utajit skutečné místo summitu.

VYROBENÁ CESTA VLAKEM

Červená čára je známá jako železniční trať č. 92 –
https://mediarail.wordpress.com/ a https://pl.wikipedia.org/ 

VLAK
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V upraveném vlakovém kupé zleva doprava: Jansa ze Slovinska; Morawiecki a 
Kaczymski z Polska; Fiala z České republiky. Jednotlivce na krajní levici a pravici nelze 
identifikovat. Červená složka na stole se zdá být standardní záležitostí pro polské 
zpravodajské služby, které jsou podřízeny Kaczymskému.

ZFALŠOVANÝ PŘÍJEZD NA KYJEVSKÉ NÁDRAŽÍ, VE
SKUTEČNOSTI PRZEMYSL 

Zleva doprava: Fiala, Jansa, Kaczymski zaujímající vedoucí pozici před skupinou a Morawiecki.



Nahoře: stíny u nohou oficiální skupinové fotografie prozrazují, že snímek byl pořízen v 
otevřené, sluncem osvětlené části stanice Przymysl, jak je vidět na fotografii dole. 
Všechny fotografie potvrzují, že vzor dlažby na nástupišti je specifický pro Przemysl.

KYJEVSKÉ A LVOVSKÉ NÁDRAŽÍ 

Vlevo interiér kyjevského nádraží; vpravo, Lvov. Dlažba nástupišť je podobná v Kyjevě 
a Lvově, ale zcela odlišná v Przemyslu. Zastřešení dvou stanic pokrývá délku nástupiště a
neumožňuje žádný otevřený úsek jako u Przemyslu.

JEDNÁNÍ NA SUMMITU 

Personál po Kaczynského levici má uvnitř na sobě neprůstřelnou vestu, což naznačuje, 
že je z polských tajných služeb a buď zapomněl, že předstírá, že je v kyjevském 
prezidentském úřadě bezpečně pod ukrajinskou kontrolou, nebo zapomněl, že má být 
civilista. Obrazovky s ukrajinskými propagandistickými slogany na obou stěnách byly podle
všeho nafotografovány při přípravě fotografií Zelenského tiskovou kanceláří.



Obrázek vlevo byl Zelenského zaměstnanci označen jako oficiální, aby jej mohli 
zveřejnit na svém facebookovém účtu. Ukrajinský symbol na zdi se liší od těch, které jsou 
připevněny na zdech prezidentských zasedacích místností v Kyjevě. Pravý obrázek je 
detailní záběr na papírové kelímky na stole. Jsou důkazem improvizované zasedací 
místnosti, nikoli v Zelenského kanceláři v Kyjevě. Stejně tak vyobrazené židle v 
současném stylu nejsou kompatibilní s ukrajinským prezidentským stylem sezení.

TISKOVÁ KONFERENCE MIMO JEDNACÍ MÍSTNOST 

Cedule nalepená na dveřích nad hlavami Fialy a Jansy říká „Situační místnost“ v 
ukrajinštině. Bylo to improvizované. Pokud by se schůzka konala ve skutečné situační 
místnosti, byla by tam výpočetní technika. Absence počítačů to popírá.



Vlevo, nastavení vnitřní kamery pro média; vpravo, reportéři zobrazeni na vnější straně 
budovy. Všichni údajní novináři jsou muži s vojenskými účesy; Zdá se, že na tiskové 
konferenci nebyly přítomny žádné ženy.

Associated Press (AP)   – korporace vlastněná USA se sídlem v New Yorku – 
poskytla nejpodrobnější zprávu o setkání, jeho účastnících a o tom, o čem 
diskutovali. Agenturní titulek odhaluje, že její reportéři podali svůj příběh z 
Varšavy; nebyli přítomni akcí, o kterých tvrdí, že je ověřili. Jediným přímým 
zdrojem zprávy AP byl údajně polský úředník, který uvedl: „Návštěva byla 
plánována několik dní, ale z bezpečnostních důvodů byla držena v tajnosti,“ 
řekl Michal Dworczyk, náčelník štábu Morawieckého.

V textu drobným písmem pod zveřejněními fotografiemi ze setkání agentura 
AP vydala prohlášení o zdroji. Snímky pocházejí z „videa poskytnutého 
ukrajinskou prezidentskou tiskovou kanceláří“, uvedla AP.
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