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1 . S l ov o n a ú v o d
Tento dokument je věnován událostem v České republice nějak spojených s migrací, islámem,
politikou spíše na komunální úrovni. Možná to na prvý pohled nemusí tak vypadat, ale už nyní, kdy ve
srovnání s ostatními zeměmi v západní Evropě, zde panuje relativní klid, je událostí dost na to, aby
vznikl další Dokument. Nepochybuji, že s časem budou další informace přibývat – jednak nové a
určitě i na komunální úrovni. Protože případy jako Brno nebo Havířov naznačují, že charakter
komunálních politiků je celkem srovnatelný s těmi parlamentními.
Pokud máte nějakou informaci komunální povahy – z jednání zastupitelstva obce, města, kraje,
které se týká tématu Dokumentu, napište na mail info@obcanecr.cz.

2 . N ě m e c ko – n á š s o u s e d
Dokument má zaměření na Českou republiku, tak proč se zaobírat zde Německem? Nebudu
zacházet do podrobností, ale považuji zmínit několik faktorů a bezpečnostních hledisek, protože se
jedná o našeho přímého souseda, kde v čele stojí osoba – kancléřka Merkelová (08/2017) – která je
jednou z hlavních postav (nikoliv však jednoznačným viníkem, viz. dále) začínající destrukce kultury a
společnosti států Evropy. Byla to ona, kdo bez mandátu - souhlasu německé veřejnosti - se rozhodla
lživými argumenty změnit zcela Německo a vzhledem k rozsahu migrace, minimálně celou Západní
Evropu. Proč je to vždy Německo…?
Jistě si vzpomenete, jak to začalo – nejprve to měli být inženýři, doktoři, pracovní síla na podporu
růstu hospodářství. Pak to byli „váleční uprchlíci“, kterým západní civilizace má povinnost(?) pomoci
ze solidarity. V konečném důsledku tu dnes máme v pohybu Blízký Východ a polovinu Afriky. Označit
Merkelovou jako jediného viníka by bylo zcela krátkozraké, protože je jasné, že ona sama, svým
pozváním: „Pojďte k nám do Německa“ by to nemohla způsobit. Podstata zasahuje výše, do
nadnárodních struktur, OSN.*) Více je v Hlavním Dokumentu. Do procesu se vložila i církev*) skrze
samotného papeže Františka (blíže samotný Dokument: „Církev“). Téma “Německo“ by vydalo na
samostatný dokument. Zatím uvedu alespoň některé informace zde.
*)

POZNÁMKA: Spojitosti jsou velmi dobře ukázány a doloženy v 2.části třídílné série videodokumentů na téma „Co obnáší
evropská integrace“. Merkelová stejně jako papež František jsou pouze výkonné jednotky vyššího řízení společnosti.

2.1.

Poměry v Německu

2.1.1. Parlamentní volby v Německu: probuzení německého národa?
A co by bylo takovým impulsem? Na září 2017 jsou v Německu naplánovány parlamentní volby –
možná někdo tajně doufá v procitnutí německého národa. Nic tomu však nenasvědčuje a volby ve
spolkových zemích Německa v letech 2016-2017 naopak potvrzují trend. Pro nás, sousedy,
ekonomické vazaly Německa, velmi špatná zpráva. Cenzura, násilí, kriminalita – nic z toho zřejmě
zatím stále dost nevadí. Alternativu AfD volí málo Němců
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Na obrázku

vpravo

jsou

znázorněné spolkové

země

Německa. Od roku 2016 (tj. již v době propuknutí migrace a
procitnutí Němců) se konalo několik voleb ve spolkových
zemích Německa (Wiki).
Udělejme si představu o tom, jak volili Němci – CDU
(Merkelová), SPD (Schulz):
◘ Sasko-Anhaltsko: Zdroj, Zdroj 13.3.2016
CDU(29,8%)
SPD(10,6%)
AfD (24,3%)
◘ Porýní-Falc:
CDU(31,8%)

Zdroj, Zdroj 13.3.2016
SPD(36,2%)
AfD(12,6%)

◘ Bádensko:
CDU(27,0%)

Zdroj, Zdroj 13.3.2016
SPD(12,7%)
AfD(15,1%)

◘ Meklenbursko-Přední Pomořansko: Wiki, Zdroj 4.9.2016
CDU(19,0%)
SPD(30,6%)
AfD(20,8%)
◘ Berlin:
CDU(17,6%)

Zdroj, Zdroj 18.9.2016
SPD(21,6%)
AfD(14,2%)

◘ Sársko:
CDU(40,7%)

Zdroj
26.3.2017
SPD(29,6%)
AfD(6,2%)

◘ Šlesvicko-Holštýnsko Zdroj
7.5.2017
CDU(32,0%)
SPD(27,2%)
AfD(5,9%)
◘ Severní Porýní-Vestfálsko Zdroj14.5.2017
CDU(33,0%)
SPD(31,2%)
AfD(7,4%)

2.1.2. Merkelová nebo Schulz – oba podporují migraci a přijímání migrantů
Rozdíl mezi Merkelovou a Schulzem? Snad jen ten, že Schulz je ještě tvrdším zastáncem a
propagátorem konceptu EU s hlubší „integrací“ (tj. předáním větších pravomocí z národních
parlamentů do Bruselu). Pokud jde o migraci – oba ji podporují i nadále a Schulz nijak neskrývá
svoji averzi vůči státům východního bloku, viz. hlavní Dokument (část Budoucnost… a Evropská unie
– demokratické procesy), video, článek (zdroj). Úspěch dua CDU+SPD odpovídá cca od 40% výše.
Takže co asi lze čekat od „nového Německa“ po volbách 2017? Ano, toho Německa, které de facto
řídí a udává směr EU?! Zastavení migrace, když ji oba politici v čele, otevřeně podporují?!
V německých volbách bude kandidovat strana AfD s podobným zaměřením jako Wildersova
“Strana pro svobodu“ v Nizozemí. Jak ukazují výsledky ze spolkových zemí Německa, osud bude asi
podobný jako u Wildersovy PVV strany. Velmi rád bych se mýlil… Ale ta čísla jsou realita.
Pokud chce Německo spáchat vlastní kulturní (a možná i jiné) sebezničení – je to jeho věc –
bohužel zde existují vazby s dopadem na ČR a není jich málo.
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A to je pro bezpečnost v ČR velmi špatná zpráva. Bude-li zvolen nový kancléř v německých
parlamentních volbách 2017 v osobě Martina Schulze, bude hůř. Jeho „eu-demokratické“ smýšlení je
známé. Jde o Eurofanatika, který by se dostal k moci. Opozice v Německu (AfD) pravděpodobně
nedostane dost hlasů na to, aby mohla otočit kormidlo. Shrnuto – německá pro-unijní, migrantská
politika bude pro nás představovat trvalé a větší nebezpečí.

2.1.3. Stav migrantů, odmítnuté azyly
Do Německa přišlo za roky 2015 a 2016 dle odhadů něco kolem 2mil. migrantů. Počet osob se
zamítnutým azylem je v zemi kolem 500tis. Měli by opustit zemi, ale – realita je taková, že Německo
(ale i další země Evropy) není schopno efektivního procesu deportací těchto osob. Přesto Merkelová i
Schulz otevřeně podporují pokračování příchodu dalších migrantů (viz. dále). Dává to smysl?!
K čemu to asi může vést?!
Navíc, Německý spolkový sněm 13.5.2016 schválil zařazení zemí Alžír, Tunis, Maroko na seznam
bezpečných zemí ( = možnost vracet migranty z těchto zemí (zdroj) do země jejich původu), ale
Spolková rada toto zamítla (zdroj). Tím se tedy částečně “vyřeší“ počet odmítnutých azylantů, kteří
měli opustit zemi, ale nestalo se tak. Nově je totiž nebude možno vracet a tak nastane proces, kdy
z ilegálních migrantů, se stanou legální! Mimochodem, země Alžír, Maroko, Tunis jsou součástí
projektu EUROMEDU. *)
Problematika deportací (Readmisní smlouvy) podrobněji v Hlavním Dokumentu.
*)

Poznámka: Projekt EUROMED je mimo rámec Dokumentu, hledejte pojmy jako: “Barcelonský proces“ nebo “Unie pro
středomoří“. Projekt dostal konkrétnější rámec po roce 2008 a tehdy se o něm psalo, jako o projektu, který v důsledku
bude znamenat migraci muslimů… Možná bude zařazen do Hlavního Dokumentu. Je o něm zmínka ve videodokumentu
Co obnáší hlubší integrace, 2.část a 3.část

2.1.4. Populace budoucích migrantů
V 60tých letech 20.století Německo v důsledku 2.světové války potřebovalo pracovní sílu. Do
země přišlo mnoho Turků, Italů. Zatímco Italové se vraceli, Turci zůstávali. Proto dnes v Německu
žije několika milionová skupina osob s tureckým původem a jejich populace se rozrůstá rychleji než
domorodých Němců.
Jak zaznělo v projevu na půdě zemského parlamentu Bádensko-Württembersko, v mnoha
městech na západě země je podíl osob přistěhovaleckého původu mezi dětmi do 6let v rozpětí mezi
55 – 70%.

(Zdroj). Fertilita (porodnost) je u žen ze zemí migračního původu 3-4x větší než u

německé populace (zdroj). Je tedy otázka jedné (nanejvýš dvou) generace než se zásadním
způsobem změní německá socio-společnost. A pokud jsou migranti v drtivé většině muslimského
vyznání, lze odhadnout i další vývoj v této zemi.
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2.1.5. Slučování rodin
O tomto se vůbec nemluví, přitom z toho plyne obrovské nebezpečí, které je dalším krokem
v procesu proměny tradiční evropské společnosti. Proces slučování rodin bude změny “německé
společnosti“ dále urychlovat, takový katalyzátor přeměny. V médiích se bagatelizuje jeden, dva
miliony pro 80milionovou zemi…

Muslimská rodina má větší počet členů než v jakém kontextu

uvažuje domorodý občan. Takže si ty 2mil. několikanásobně vynásobme. Můžete si poslechnout i
slova tehdejšího tajemníka pro evropské záležitosti Prouzy, pořad Hydepark na ČT24, čas záznamu
48:50min (video). Kolik z těch osob bude pracovat? Toto bude mít i dopady na sociální výdaje státu a
zátěž pro státní rozpočty dané země, která se s tím bude muset nějak vypořádat. Přitom se jedná o
dlouhodobou zátěž nikoliv na nějaké přechodné období, Merkelová i Schulz chtějí v přijímání
migrantů pokračovat dál.
Poslední zprávy (09/2017) z Německa hovoří o tom, že až 400tis. migrantů ze Sýrie*), si bude
moci požádat o sloučení své rodiny (tj. příjezd jejich rodinných příslušníků do Německa). Zdroje:
Bild.de, zdroj_N (záloha zdroj), zdroj_CZ
*)

Poznámka: Jak známo v době největšího náporu přílivu migrantů, se takřka každý vydával za Syřana. Zůstává tak
otázkou, do jaké míry spolehlivosti půjde skutečně o Syřany, což však v konečném důsledku mnoho nemění na tom, že
v konečném důsledku toto slučování bude znamenat několik milionů dalších osob.
Další událostí je jednání vysokých představitelů zemí N, Fr, Šp, It s představiteli zemí Čad, Lybie, Niger o zřízení
hotspotů v rámci boje proti pašerákům lidí, Paříž 28.8.2017. Více v Dokumentu Das neue Europe nebo Hlavní Dokument,
Zdroje: idnes.cz, novinky.cz (zmíněna Středomořská unie), agentura AP, WashingtonPost.com.

2.1.6. Budoucí Německo
S velkou pravděpodobností bude v čele Německa buď zástupce CDU (Merkelová) nebo nová tvář
Martina Schulze, ani v jednom případě k obratu kormidla Německa nedojde a migrace bude dále
pokračovat. S ohledem na skutečnosti zde výše uvedené bude jen otázka času, kdy vzhledem k vyšší
porodnosti u migrantů s muslimským pozadím, dojde postupně ke změně v poměru mezi původním
obyvatelstvem a přistěhovalci. Při uvážení ideologie islámu je tedy možné, že Německo jako země
křesťanské kultury, zanikne během jedné či dvou generací. Výsledky voleb ve Spolkových zemích
jsou jednoznačně ve prospěch CDU a SPD… Varianta (představa), že by migranti opustily zemi
zaslíbenou dobrovolně je spíše v rovině teoretické anebo pouhého přání. Jak se s tím vypořádá
Německo? Ale co také my – ekonomicky vazalsky jsme až příliš moc napojeni na jeden – německý –
trh.

2.2.

Rakovina Evropy

Členské státy jako Německo, Francie, Řecko, Rakousko, Nizozemí, Dánsko, Švédsko jsou plné
migrantů. Itálie se plní každým dnem, kdy lodě neziskových organizací přivezou (“zachrání“) od
libyjských břehů několik set až tisíce dalších migrantů. Se zlepšujícím se počasím bude vše eskalovat
a agentura EU, FRONTEX, která má na starosti ochranu vnější hranice EU ve Středozemním moři je
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nefunkční (mírně řečeno). Více k FRONTEXU a dění na Středozemním moři je v Hlavním Dokumentu.
Pro rychlou informaci např. zdroj nebo informace z blogu Moniky Pilloni přímo z Itálie, audio na téma
lodě neziskových organizací ve Středozemním moři. Občan nemusí mít zrovna hodnost admirála, aby
si dal dvě a dvě dohromady, že tu něco není v pořádku. Na jednu stranu EU pod vlajkou NATO chce
zastrašovat Rusko a přitom se neumí vypořádat s neozbrojenými migranty na nafukovacích člunech…
Nepřijde Vám tu něco hodně zvláštního? *)
Navíc, Německo, přebírá i řízení EU, jejíž legislativě jsme díky přijaté Lisabonské smlouvě do velké
části podřízeni! Aktuálně, při 60.výročí podpisu tzv. Římské smlouvy (vznik základu dnešní EU) byla
deklarováno pokračování tohoto projektu. Hovoří se o dvourychlostní Evropě, hlubší integraci (k tomu
více v Dokumentu Das neue Europe**), a také část Hlavního Dokumentu věnovaná EU.
Celá západní Evropa je plná migrantů, tj. státy s největší váhou v EU (Evropském parlamentu)
Jaká asi budou přijímat rozhodnutí? Zavedené strany jako ODS, ČSSD, TOP09 rozehrály rétorickou
hru „prosazování národních zájmů“ ***), která ovšem je mimo realitu vzhledem k velikosti zastoupení
ČR v evropském parlamentu a s ohledem na to, jak probíhá legislativní proces v rámci EU.****)
*)

Poznámka: Více v Dokumentu: “Armáda, bezpečnost občana“, také v Dokumentu Das neue Europe, část věnovaná
programu Zelených pro volby 2017 (záloha zdroj), str. 44 Podporujeme harmonizaci armád…
**)

Vysvětlení pojmů hlubší integrace, být v jádru EU, projekty posílené spolupráce, evropská integrace – kompletní 3.dílná
série o procesu zániku suverénních států dle materiálu z Evropského parlamentu. Uveden v Dokumentu i ve videích.
Videodokumenty: 1.část: Západní společnost 2.část: Ztráta suverenity 3.část: Souvislosti
***)

O tématu více v Dokumentu Důležitost voleb 2017 a po zveřejnění najdete k tomuto také video na kanálu ObčanéČR
nebo zde.
****)

Legislativní proces v EU je obsahem Hlavního Dokumentu.

Název kapitoly je zvolen záměrně – k zamyšlení.
Vláda tvrdí, že se u nás nic neděje, bylo přijato jen
několik migrantů (bylo řečeno, že budou syrského
původu), ale už víme, že tu je také zástupce
Afghánistánu, Eritreje… Zdroj
Zajímavé je, že dle výše uvedené informace na webu rozhlas.cz jsme přijali jen 12 migrantů. No a
pak tu máme události z a) Havířova, b) písemnou odpověď Sobotky na interpelaci Okamury (SPD),
kam všude jsou migranti umisťováni. Jak by mohlo 12 lidí způsobit tolik rozruchu? Správně.
Vysvětlení hned následuje, kapitola 3.1.
Jsme ještě zdravá tkáň nebo zasažená? Do jaké míry? Kdo představuje největší nebezpečí –
migranti nebo stávající politici (vládní nebo se zavedených stran)? Posuďte sami. Když
začneme něco AKTIVNĚ dělat, je šance, že se ubráníme. Rozhodne to, komu odevzdáme hlas.
Doporučuji proto Dokumenty: Česká politická scéna jako základ, aby bylo pochopeno, „kdo je kdo“ a
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Důležitost

voleb

2017

a

Volby.

Kdo

nechce

číst,

existuje

kanál

s videodokumenty, popř. je najdete na webu zde, které shrnují alespoň část informací.

ObčanéČR
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3. Če ská r ep ub lik a
3.1.

Dobrovolně povinná kvóta počtu migrantů

Jak to bylo s přijetím kvót vládou ČR – byla přijata ještě před bruselskou.*) Okamura informuje lidi
– video [06:56min] (zdroj)
*)

POZNÁMKA: Odhalení falešnosti Sobotky (vlády) podrobněji v Dokumentu „Česká politická scéna“, část “Jak to bylo s
migračními kvótami?“. Doporučuji přečíst, aby bylo pochopeno, jak si Sobotka s českou veřejností hrál a hraje dál.
Všímejte si toho, když je řeč o přijetí migrantů, zda je zmíněno „podle kvót“. Protože pak se také přijímá dle
dobrovolného rozhodnutí a asi je každému jasné, že oněch 12migrantů (viz. zpráva v kapitole 2.2) nemůže být příčinou
např. dění v Havířově… (kapitoly 4.1, 4.2)

3.2.

Půl miliardový výdaj v souvislosti s migrací

Usnesení 789 vlády ze dne 31.8.2016 ve věci: Odůvodnění významné veřejné zakázky „Generální
poskytovatel integračních služeb…“ Zdroj iDnes o tom informoval následovně:

“Vhodné“ zařazení zprávy o odsouhlasení půl miliardy za úvodní zmínku o protiteroristickém
balíčku. Teroristické útoky nikdo samozřejmě nechce, takže čtenář je hned na úvod uveden
v souhlasný postoj. Následující věta: „Kývli i na…“ ne zcela jasně odděluje skutečnost, že
poskytovatel integračních služeb je zcela jiný, samostatný bod, nijak nesouvisející s předchozím. O
moci médií ve formování veřejného názoru či způsobech předkládání informací veřejnosti je
Dokument: „Média a utváření veřejného mínění.“
Další informace nejen o zakázce za půl miliardy, ale také událostech na poli migrace v ČR:
Okamura (SPD) (zdroj)
Ovšem pozor, toto není konečný výdaj. Je to jen jeden z mnoha. Dalším obdobným výdajem jsou
dotace pro neziskové organizace zapojené do podpory migrantů a není jich věru málo.
V této souvislosti mne napadá akce Večery pro světlušku. Na něco je a…

22.10.2016 Screen z pořadu Večery pro světlušku
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A… na někoho už nezbývá. Každý to může vidět jinak samozřejmě, ale nepoměr půl miliardového
výdaje tu je. Vybraná částka (24,5mil.Kč) není jistě málo a určitě pomohla těm, na které se dostalo.
Zároveň to také dokládá, že česká společnost je solidární. To jen pro ty, kteří by chtěli tvrdit opak. Při
pohledu na to, co páchají (většinou) nelegální migranti v Evropě – se nelze divit, že umíme rozlišovat
jakou formu solidarity projevit vůči takovým osobám, které dle nejvyššího vedení EU mají být
obohacením evropské kultury. Krátký výčet obohacení obsahuje Příloha 1 Hlavního Dokumentu.
Diváci zmíněného pořadu Večery pro světlušku si bezpochyby odnesli nejen kulturní zážitek, ale
také dobrý pocit pomoci. Dokud dokážeme rozlišovat, co je skutečným “obohacení“, “přínosem“
máme stále šanci se ubránit před invazí muslimů.
Otázka je, v jaké pozici jsou šance větší: Zda jako součást EU, kdy západní země disponující
největší vahou v rozhodovacím procesu EU jsou do značné míry již ztraceny anebo jako samostatný
stát či blok zemí Visegrádské 4, případně rozšířené o některé východní země. Odpověď je na
každém, napomoci by mohlo následující:
Trend je zřejmý a dříve či později dojde na klíčovou otázku vlastní bezpečnosti,
zachování svobody a křesťanské kultury. A lze se také spolehnout, že Systémový politici
nás, občany, hrdě povedou vstříc Velké Evropě, bez ohledu na fakt počínající islamizace
Evropy. Co z toho plyne? Že se budeme muset nejen rozhodnout, ale ještě si naše
rozhodnutí prosadit proti jejich záměru. O tomto je celý Dokument Das neue Europe a
třídílný videodokument:
1.část: Západní společnost

3.3.

2.část: Ztráta suverenity

3.část: Souvislosti

21.000,- Kč pro migranty?

Zdeněk Soukup, člen výboru pro sociální politiku zveřejnil informaci, že migranti si u nás mohou
přijít na dávkách až na 21.000 Kč měsíčně. „Informoval jsem se osobně u generální ředitelky Úřadu

práce ČR Kateřiny Sadílkové. Migrant, kterému byl přiznán azyl, má právo na stejné sociální dávky
jako občan ČR. Navíc má právo na příspěvek od Ministerstva vnitra, který se na základně jakési
směrnice nezapočítává jako příjem pro výpočet sociální dávky. Příjem migranta může tedy klidně
přesáhnout 21.000 Kč.“ *)
*)

Informace byla převzata ze zdroje níže + to samé potvrdil a rozvedl vládní poslanec Zdeněk Soukup (ANO)
v rozhovoru na Svobodném rádiu v pořadu ze dne 16.března 2017 (zdroj nebo zdroj, od 3min dále). Informace nebyla
více prověřována.

Zdroj:
http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/2899-nevladky-vladnou-prapory-revoluce-po-cele-zemi-rozvinem-jak-sladke-jsou-neziskove-ziskycharite-je-pul-miliardy-malo-armady-aktivistu-maji-nadnarodni-matky-kde-se-vzalo-2000-imigrantu-ze-nam-o-tom-nic-nerekli.htm
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Dogma čísla 6.000 uprchlíků ( =60tisíc? migrantů)

Na úvod připomenu kapitolu 2.1.5 o slučování rodin v Německu, kde se vše připravuje k započetí
druhé fáze přeměny původního obyvatelstva za jiné. Jinak to opravdu nelze nazvat!
Jak vyplývá z textu k odsouhlasené půl miliardové částce, v letech 2017-2019 se jedná až o
2tisíce osob ročně. Z počátku bylo stále slyšet ujišťování v duchu: „Přijmeme jen ty uprchlíky, kteří
neohrozí bezpečnost v zemi…“ Zamysleme se! Sebelepší analýza a kontrola osoby nemůže dát
záruku, že jde o bezpečnou osobu. Nanejvýš může snížit riziko. Podobně jako sebelepší ochrana či
ostraha nemůže zabránit atentátu či teroristickému útoku. Vše je otázka pravděpodobnosti (9/2016).
Následující měsíce to jen potvrdily – Berlín, Londýn, Manchester, Stockholm, Barcelona a nespočet
dalších násilností a znásilnění.
Tedy za prvé - čím více osob, tím větší riziko.
Za druhé – proces slučování rodin. Druhý, spojitý krok plynoucí z mezinárodního práva, které již
dnes je ohýbáno či spíše ignorováno, minimálně při užívání „válečný uprchlík“. Vláda věc
bagatelizovala na úroveň 6tis., o slučování ani slovo, což je zcela charakteristický postup komunikace
vůči občanovi.*)
*)

Další případy hry, kdy se řekne jen ono A a neřekne se zbytek, jsou v Dokumentu „Česká politická scéna“
(hospodářský růst, přebytkový rozpočet, boj o referendum), Důležitost voleb 2017 a téma prosazování národních zájmů –
k tomuto tématu vznikne videodokument, který najdete na kanálu ObčanéČR, popř. jej najdete na webu zde.

Jistě Vám neuniklo zastoupení žen mezi dovezenými migranty, snímků se záběry do lodí je
dostupných dost. V naprosté většině jde o muže a vzhledem k zemi jejich původu, mohou mít více
manželek a úměrně tomu i dětí. Takže co třeba takovýto výpočet: 6tisíc osob před slučováním rodin,
60tisíc po slučování rodin (6.000 x 10osob), což je pro představu město jako Most, Karviná, Opava
zdroj ) a to zde je řeč pouze o migrantech kolem migrační krize. Jak ukázal případ Bulovka (kapitola
5.1) existují další azylové programy, o kterých nebýt incidentu v této nemocnici, bychom ani
nevěděli. Kolik takových programů je, též ministerstvo vnitra nesdělilo…
Lidé věří rádi tomu, co říkají „autority“ – v Hydeparku na ČT24 byl host Tomáš Prouza, tajemník
pro evropské záležitosti při Úřadu vlády ČR. Analýza celého pořadu je v Dokumentu: „Česká politická
scéna“, část věnovaná osobě Tomáš Prouza. Zde jen odkazuji na čas záznamu videa [48:50min]
(zdroj ČT 8.9.2015), kde v reakci na dotaz moderátora: “Kde „uprchlíci“ berou peníze na cestu“,
odpovídá Prouza: „…často se skládá celá rodina, aby se jeden z členů rodiny dostal do

Evropy…“
Tím je snad řečeno vše – jsou si vědomi, že pokud se mu povede získat azyl, ostatní se za ním
přistěhují. Toto zaznělo na ČT24, jasně a srozumitelně. Jen je potřeba si informace propojit do
důsledků. V uvedeném Dokumentu Česká politická scéna je obsáhlejší komentář k celému pořadu.
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4. Loka lit y ČR
4.1.

Tomio Okamura informuje: Havířov, Jaroměř, Brno, Předlice

Díky aktivitě Okamury, kteří sledují aktivně dění, se dozvěděli, že (zdroj, záloha zdroj):
“Vláda vykonává svoje zákonné funkce a povinnosti, a to i v oblasti týkající se migrace. Relokované i přesídlované
osoby, které prochází na území ČR standardním řízením o žádosti o mezinárodní ochranu, jsou umístěny do objektů, které
jsou pro tyto účely využívány, tj. přijímací i pobytová střediska pro žadatele o mezinárodní ochranu (zejména se může
jednat o umístění do zařízení Zastávka u Brna, Kostelec nad Orlicí, Havířov). Pokud je jejich žádostem vyhověno,
integrace dotčených osob do české společnosti probíhá na celém území ČR, v první fázi v Integračních azylových
centrech, která se nachází v Havířově, Jaroměři, Brně a Předlicích.“

4.2.

Havířov

Stát umístil skrze MV ČR do bytů společnosti RPG migranty a to přímo mezi ostatní obyvatele
města Havířov. (Zdroj, záloha zdroj) Záznam z jednání zastupitelstva města Havířov – osobní
poznatky občanů s migranty. V záznamu zazní konkrétní ulice (Odboje, Jarošova, Dukelská) a další.
Záznam je trochu horší kvality, ale rozumět lze. V řeči také zazní zmínka o obecním referendu, které
na

úrovni

obce/města/kraje

lze

uspořádat,

při

splnění

podmínek. Možná(?) lidem, co nechodí volit, začne docházet,
že i obecní či krajské volby mají co říct a jak zasáhnout do
migrace v rámci kraje, obce či města. Havířovští občané se
pokoušejí vyvolat referendum (zdroj). *)
*)

POZNÁMKA: Na rozdíl od celorepublikového referenda – proč jej stále
nemáme a jakou hru hrají s občany nikoliv jen vládní strany – mnohem
podrobněji v Dokumentu: „Česká politická scéna“, shrnutí toho zásadního je
ve videodokumentu zde nebo zde.

4.2.1. Pokračování případu: Petice občanů Havířova
Petice podepsaná 5tis. obyvateli Havířova, předaná zastupitelstvu města. Řeč T.Okamury v této
věci obsahuje informace o zapojení neziskových organizací zabývající se migranty, které si taktéž
pronajímají byty. Proč za účasti Okamury (SPD)? Protože tamní zastupitelstvo (vedení města složeno
z koalice: ČSSD+ANO+KDU-ČSL, tj. totožné vedení jako vládní koalice) blokovalo vystoupení
krajského zastupitele
Volného

(zdroj),

o

za SPD
jehož

Mgr.Lubomíra

vystoupení,

jako

občana, hlasuje zastupitelstvo.
Vlevo

screen

z úvodu

programového

prohlášení Rady města – koalice ČSSD, ANO,
KDU-ČSL. Zdroj, záloha zdroj
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Post poslance je silnější, tomu musí být totiž umožněno vystoupit vždy.*) Nebudu to rozepisovat,
poslechněte si to sami zdroj nebo zdroj. Vlastní přenos z předání najdete - zde (zdroj), náhrada zdroj,
zdroj. Přepis řeči zde (zdroj).
Programové priority zastupitelstva města Havířova (ČSSD+ANO+KDU-ČSL), které jsou než frází. Jak
se dostal tento bod do priorit, (dokonce je na prvním místě), jak jej naplňuje zastupitelstvo +
souvislosti – jaké kroky může
konat zastupitelstvo Havířova vysvětluje podrobně

Okamura

(SPD) v již zmíněných odkazech:
zdroj nebo zdroj.
*)

POZNÁMKA §93 odst. 4) zákon 128/2000Sb. Zákon o obcích:
Odst. 4): “Požádá-li na zasedání zastupitelstva obce o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec,
nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno.“

4.3.

Teplice a okolí

Časopis Hlas, vydávaný Ústředím muslimských obcí
v České republice. Zakládající schůze Muslimské obce
v Teplicích proběhla 21.3.2009, Ministerstvo kultury ji
zaevidovalo 20.4.2009. Do té doby byly aktivity pod
hlavičkou Islámské nadace. Viz. screen z tisku.

Screeny z tisku, založení Muslimské obce a doba před vznikem mešity v Teplicích.
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Obce Kvítkov, Modlany, Drahkov – vesnice prodané Arabům? Více zdroj + další zdroje tam
uvedené.
Reportáž z obce Kvítkov zdroj
O poměrech v Teplicích – vlastnictví objektů ve městě. Zdroj audio od času 56:15min
- Laubeho nám. 14,

- Pod Doubravkou 1230

Ronia International – justice.cz, jednatel RAMEZ AL AHMADIE, předmět podnikání
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
domy v ul. J.V.Sládka, lázeňská zóna kolem Hadích lázní, lázeňské centrum Teplice-Šanov ul.
ul. U Hadích lázní, Pod Doubravkou, Kamenných lázní, Nových lázní, v těchto lokalitách je již 22
domů v majetku arabského majitele.
O tom, jak vypadají Teplice zvláště za teplých dnů je mnoho fotek na internetu nebo videí na
youtube, stačí zadat klíčová slova: „Teplice“, „Arabové“.
Reportáž TV Nova (zdroj) – dle jednoho z obyvatel, je třeba zapojit selský rozum a uvědomit si, že je
to jen jiná kultura a netrvat jen na svých představách, každý musí trochu couvnout…
Komentář: Ano, zapojit selský rozum a uvědomit si, kdo je zde host. Dodržování nočního klidu,
udržování čistého veřejného prostranství – se má u těchto osob ignorovat? Jak k tomu přijdou
občané Teplic?
Jiná reportáž (zdroj) – běžní občané k poměrům a chování arabských osob v Teplicích.
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Bezpečnostní hledisko a nošení nikábu či burky: K čemu jsou instalované bezpečnostní kamery a jak
mohou plnit svoji funkci, když se na záběru objeví postava zcela zahalená v černém? Muž či žena?
Co nese? Jeden případ z Londýna k tomuto: audio [06:18min, hned od začátku]

4.3.1. Doplnění č.1
Další postřehy z Teplic. Podrobnější popis aktivit Arabů na Teplicku (zdroj), vlastněné objekty,
obchody a také mapa s vyznačenými objekty. Dále dokument z diskuse družstva OSBD Teplice, kde
občané Teplic popisují zkušenosti s arabskými nájemníky bytů v bytových domech. Co se dočtete, asi
nepřekvapí… Diskuse členů OSBD Teplice k arabským nájemníkům bytů.

4.4.

Společnost pro obnovu a rozvoj lázní Rožnov pod Radhoštěm

Dle zdroje, Společnost pro obnovu a rozvoj lázní Rožnov pod Radhoštěm, s.r.o. prošla obměnou
společníků a jednatelů až do stávající podoby, kdy jsou společníky:
◘ AHMAD FOUAD M HACHMIEH, dat. nar. 2. února 1969
Jeddah, Noufal street, Alfarisi tower 1, Saúdskoarabské království
a
◘ ABDULKAREEM HAMZA A ARKOBI, dat. nar. 15. ledna 1975
Jeddah, Almourjan district, Alkhouzama 2, Saúdskoarabské království
Od 2.června 2016 patří každému 50% podíl.

4.5.

Lázně Bělohrad

Dle výpisu z portálu justice.cz jsou v představenstvu osoby ALI KHALIFA JUMA KHALIFA
ALNOAIMI a SHAIKH ISA KHALID ABDULLA AL KHALIFA, oba z Bahrajnského státu. Rejstřík uvádí
existenci 221 650ks listinných akcií na jméno. Vyvstávají minimálně tyto dvě otázky: Kolik akcií vlastní
bahrajnští? A jsou skutečně všechny, zde se vyskytující „nedomácí“ osoby, lázeňskými turisty?

4.6.

Brno

V Brně je zastupitelstvo složeno ze zástupců těchto stran: ANO, ČSSD, KDU-ČSL, ODS, SZ,
TOP09, Žít Brno (s podporou Pirátů). (zdroj). Do nově vzniklé koalice v červnu 2016 (zdroj) vstoupila
TOP09. Náměstkem primátora, radním, je Matěj Hollan (Žít Brno) a jeho názory na migraci, islám si
můžete přečíst zde (zdroj, záloha zdroj).
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Hollanův postoj lze stručně shrnout: migrace nevadí, přijmout islám, více uprchlíků, centralizovat EU.
Politická angažovanost i “přehmaty“ Hollana (nar. 1984) (zdroj) – dříve Strana zelených, také něco
vypovídá, stejně jako uvedená alma mater Masarykova univerzita – filosofická fakulta, obor
muzikologie. Jsou jeho názory nějak překvapivé? Nikoliv, zcela zapadají do prostředí, kterým prošel.
Stačí si věci propojit:
a) Co se odehrává při vzdělávání na Masarykově univerzitě vystihuje Dokument NNO
NESEHNUTÍ, část “Lidé v NESEHNUTÍ“ - jaké absolventy posílá do společnosti tato školská
instituce…
b) Strana zelených – viz. Dokument Česká politická scéna, část “Strana Zelených“ – prostředí,
myšlenky, postoje z doby Lisabonské smlouvy (část: Lisabonská smlouva téhož Dokumentu)
by měly jasně ukázat, čí zájmy tato strana prosazuje…
Uvedený rozhovor proběhl několik dnů poté, co vláda odsouhlasila dobrovolné přijetí migrantů
z Itálie a Řecka (celkem 1500osob)*) V rozhovoru je zmíněn rozhovor D.Drtinové (DV TV). K její
osobě více v poznámce.**)
*)

POZNÁMKA: Vláda rozhodla jednomyslně a při plné účasti členů vlády (16 osob), tj. všichni členové vlády za
ANO, všichni za ČSSD, všichni za KDU-ČSL hlasovali PRO přijetí migrantů. Podrobně Dokument Česká politická
scéna, část “Jak to bylo s migračními kvótami“, obsahuje usnesení vlády č.556 z 8.7.2015 a zápis z jednání vlády .
**)

POZNÁMKA: Daniela Drtinová (DV TV) je členem správní rady neziskové organizace Open Society Fund Praha (zdroj nebo
screen ze dne 12.09.2017, část webu Správní rada), finančně napojeného na G.Sorose (zdroj), osobu celosvětově
financující neziskový sektor ve světě na podporu migrace. Podrobnosti najdete v Dokumentu Média a utváření veřejného
mínění, část “Daniela Drtinová“. S OSF Praha se setkáte ovšem také v Dokumentu Islamizace školství.

Pokud jste se pečlivě seznámili s názory osoby Hollana, můžeme jít dál. Do krajských voleb
2016 kandidovalo Žít Brno na společné kandidátce s TOP09 (číslo kandidátní listiny 87, zdroj) pro
Jihomoravský kraj. Z webu TOP09 se dozvíme (zdroj):

Kdo je tedy TOP09? Další informace o tom, čí zájmy prosazuje v Dokumentu Česká politická scéna.
Pokud si začínáte dávat věci do souvislostí, nemělo by pak již překvapit následující:
Brno dne 31.1.2017 přijalo na zastupitelstvu program: „Zvyšování interkulturní prostupnosti

veřejných institucí ve městě Brně“ (zdroj). Na webu města Brno – je materiál pod bodem 39
(materiál zdroj, záloha zdroj) a upozorňuji také na bod 35 (záloha zdroj): Integrace cizinců ve městě
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Brně: analýza komunit ). Video záznam ze zastupitelstva 31.1.2017 (zdroj), bod 39 od času záznamu
02:13:17h, cca 30min rozprava. Podporované jazyky: vietnamština, ruština/ukrajinština, rumunština,
arabština (str.3 materiálu).
V rozpravě zazní několik výhrad jako např.:


Program je koncipován na 2roky, následně bude vyhodnocen. Skončí nebo bude pokračovat
dál? Pilotní projekt v rámci ČR i pro další města(?!), sledovaný a podporovaný MVČR.



Peníze směrovat na podporu spíše naučení českého jazyka - Rychnovský (KDU-ČSL)
(02:19:30h)



Poznatek Pospíšila (ČSSD) z Leedsu, kde zavedení obdobného umožnilo to, že cizinci neměli
nutnost se učit jazyk, když měli k dispozici interkulturního pracovníka. (02:24:55h)



Poznámka na téma interkulturního pracovníka pro menšiny, které v Brně žijí dlouhodobě a
dokázali se integrovat. Kolik je cílový počet klientů, jestli je to zmapováno, co odvede
SocioFactor za odměnu 4mil. Kč – Šťástka (ODS) (02:30:30h). Odpovídá Freund (Žít Brno).



Výhrady ke společnosti SocioFactor s.r.o – listiny ve veřejném rejstříku Křemečková (ČSSD)
(02:42:30h) (zdroj: Justice.cz)
Výsledek hlasování k bodu 39 jednání
zastupitelstva města Brna.
Podpořili:
všichni z ANO,
všichni Zelení,
všichni TOP09 a Žít Brno

Bod programu 35(záloha zdroj): Integrace cizinců ve městě Brně: analýza komunit
Bude mít na starosti SocioFactor,s.r.o a Be International,z.s. Jak plyne z materiálu, cílů a
vytyčených úkolů je hodně. Integrace osob jiné kultury není zdaleka tak bezproblémový. A lze
celkem reálně očekávat, že se objeví ještě další.
Shrnutí: Pilotní projekt na podporu integrace cizinců. Je to dobrý nápad nebo otevření dveří pro
umisťování migrantů na území Brna v budoucnu? Čas ukáže, kam se tento prezentovaný projekt
posune a v co se nakonec vyvine. Poslouží jako příklad: „V Brně se osvědčil, zaveďme jej i u
nás“? V každém větším městě je nějaká komunita cizinců. Rozprostřeme obdobnou síť
interkulturních pracovníků napříč celou zemí podobně jako vznikla krajská síť koordinátorů pro
multikulturní výchovu (zdroj, záloha zdroj)?! Dle jakých kritérií bude posuzována prospěšnost
programu s ohledem na jeho pokračování? Kdo bude financovat program dál? Do jakých částek
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může v budoucnu narůst a kdo jej bude hradit pak? Města? Existuje kritérium pro vyhodnocení
interkulturního programu ve vztahu ke kriminalitě ospravedlňující další přijímání migrantů? Kde je
hranice? Je určena? Možná nejsme daleko od doby, kdy si budeme muset položit nepříjemné
otázky jako: Znásilnění/násilí/vražda je adekvátní cenou zato, že jsme pomohli X
migrantům? Otázka, co se nelíbí, ale pokud se budou přijímat migranti zejména z muslimských
zemí, bude na stole a každý se může zamyslet již nyní. Odpověď a reakce bude jistě ovlivněna
tím, v jak blízkém okolí člověka se taková událost stane. Projeví se lhostejnost? Pořád nám tu
někdo předkládá „solidaritu“. Uslyšíme o ní také z hlavních médií při takové události a
dokážeme ji aktivně vyjádřit? Kdo z politiků se přihlásí k zodpovědnosti? Omluví se některý
z nich osobně oběti či pozůstalým oběti?
Zastupitelé by měli jasně říct, kde leží hranice prospěšnosti projektu s ohledem na kriminalitu a
to před jeho definitivním spuštěním. Pokud město zavede tento projekt, stane se samozřejmě
zajímavou lokalitou pro další cizince a začne narůstat jejich počet. S ohledem na zkušenosti (např.
Kostelec) je růst kriminality pravděpodobný. Poskytne policie ČR data o původu pachatelů?
Aktuálně tyto informace neposkytuje (viz. případ Bulovka, vyjádření mluvčí policie Martínkové,
kapitola 5.1 nebo 5.5). Jak se tedy budou vyhodnocovat důsledky zavedení programu?! Nebo se
bude kriminalita v kontextu počtu migrantů ve městě při hodnocení ignorovat? Na toto by měli
zastupitelé dát jasnou odpověď před spuštěním programu, aby se občané Brna nedočkali
orwellovské argumentace: zvýšená kriminalita => je potřeba více pracovat s migranty, tj. více
pracovníků => další nový migranti => ještě větší kriminalita a kruh se uzavírá nebo to někdo
stopne včas? Všude v Evropě je vzorec chování osob s tímto původem stejný! Uvědomují si
zastupitelé, že tato péče má další souvislosti v podobě nápomoci slučování rodiny uprchlíka?
Dojde k nárůstu komunity… pravděpodobně nastane stejný proces, o kterém mluvil zastupitel
Pospíšil(ČSSD) a následně vzrostou všechny doprovodné efekty s pobytem migrantů!
Je to mnoho otázek k zamyšlení a zejména občané Brna by měli dát rychle a důrazně najevo
svůj postoj. Brno se může velmi rychle změnit.
A na závěr ještě jedna otázka: Je Brno náhodným městem, kde zastupitelé jen chtějí naplnit
vznešenou myšlenku POMOCI nebo to má souvislost s tím, že v Brně existuje Masarykova
univerzita, líheň ztracené generace*), je zde mešita, v níž se angažuje nejvyšší z muslimů v ČR,
šéf Ústředí muslimských obcí M.H.Alrawi… záznam řeči Alrawiho pro představu (zdroj). Co myslíte
– je Brno náhoda?
*)

POZNÁMKA: Podívejte se na osoby v neziskové organizaci NESEHNUTÍ – kde studovali. Podrobnosti v Dokumentu
NNO NESEHNUTÍ.

4.6.1. Pokračování I.
Odpor občanů města Brna (zdroj), (zdroj).
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4.6.2. Mladí skauti 1.května 2017
Májová akce ve městě měla jednu mediální hvězdu v podobě 16ti leté skautky Lucie Myslíkové.
Během akce došlo k ústní výměně názorů na téma migrace, stát, hranice ( foto zdroj, záloha zdroj)

Znak GNWP na ponožkách L.Musílkové

Vyjádření L.Musílkové ke GNWP (zdroj) – pouze symboly…

Zdroj

Zdroj

Kopnout ležící osobu do hlavy? U skautky? Jak by to asi viděl Jaroslav Foglar? Je to čestné? A
zpochybňování existence hranic a státu? První upozornění je tu. Myslíte, že je to drobnost? Jeho
přehlédnutí či ignorování bude mít své důsledky do budoucna. Takové myšlenky se samozřejmě
odněkud berou a dle nich tato generace chce zřejmě vychovávat svoje děti, potažmo i jiné. Ostatně
vzkaz sloganu „VYCHOVÁME I VAŠE DĚTI“ je srozumitelný. Jednoduchá matematika říká: 16+4>18
(právo volit v dalších volbách) Občané s těmito názory budou každým rokem přibývat do společnosti,
se všemi důsledky. Nejen volebními, ale celospolečenskými… Globální rozvojové vzdělávání (GRV)
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v praxi. Skrze neziskové organizace se dostává GRV nejen do škol, ale i do zájmových aktivit, kde by
to jeden možná nečekal – včetně Junáka – a to takovým způsobem, že budete možná překvapeni.
Více je popsáno v kapitole 8.1. Její myšlenky nejsou náhoda. Pochopíte, odkud se vzaly! A také
v kapitole 12 – o hate speech na internetu a jak s ním bojovat, kde Multikulturní centrum Praha
pořádá tyto semináře.

4.7.

Praha

4.7.1. Praha 6
Imigrační centrum uprostřed obytné části, navíc v blízkosti základní školy… (mapa)

„O umístění pracoviště odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra jsme byli informováni až
pozvánkou na jeho slavnostní otevření…“ (mluvčí Prahy 6, Martin Churavý)
Článek zdroj

4.8.

Případ Egypťana na území ČR!

Občan Egypta zadržen českou policií v říjnu 2016 na území ČR, podal v listopadu v ČR žádost o
mezinárodní ochranu. Rozsudek Krajského soudu v Brně v krátkosti popisuje: „V průběhu tohoto
pohovoru žalobce vypověděl, z jakého důvodu odešel z Egypta do České republiky. Žalobce uvedl, že
z Egypta odcestoval do Libye, odkud se dostal na lodi nelegálně do Itálie. V Itálii byl kontrolován
policií, která s ním sepsala protokol a sejmula mu otisky prstů. Následně byl žalobce umístěn do
záchytného tábora. Z Itálie cestoval do Švýcarska, kde požádal o azyl. Přibližně po čtyřech měsících
odcestoval do Německa, kde byl rovněž kontrolován policií a umístěn do záchytného tábora, odkud
však odešel do ČR. Žalobce chtěl navštívit svého přítele, který bydlí v Českých Budějovicích.“ (Zdroj)
Podle Dublinských dohod to není ČR, nýbrž Itálie, kdo má vést azylové řízení. Egypťan se
odchodu brání kvůli podle jeho mínění nelidským podmínkám v Itálii. Podle jeho názoru existuje
důvodná obava, že by byl v případě návratu do Itálie vystaven ponižujícímu či dokonce nelidskému
zacházení. Samosoudce Lukáš Hlouch z Krajského soudu v Brně vyhověl.
K náležitému zjištění skutkového stavu ohledně situace v příslušném členském státě EU by podle
názoru krajského soudu měly sloužit i jiné zdroje, než pouze zprávy Vysokého komisaře pro uprchlíky,
a to zejména zprávy mezinárodních nevládních organizací (AIDA, ECRE, Helsinský výbor, zprávy z
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diplomatických misí či příp. další konkrétní zprávy z jiných informačních zdrojů označené žalobcem, tj.
Egypťanem). Celý rozsudek Krajského soudu (Zdroj nebo zdroj).

Shrnutí:
Migrant se pohybuje po Evropě, jak chce. Sice byl zaevidován v Itálii, ale to je asi tak všechno.
Navštívil Švýcarsko, Německo, až se dostal do ČR. O jakého přítele v Českých Budějovicích jde? Na
jakém podkladě zde onen přítel je? A na závěr první test české justice – ukázal, že máme zaděláno
na problém a průchod právním systémem. To v případě, že MVČR neprokáže požadované
skutečnosti zmíněné samosoudcem… To, že deportace nejsou funkční je již prověřená a
známá věc. Pokud nebude fungovat(?) ani Dublin a bude obcházen tímto způsobem,
důsledky na sebe nenechají dlouho čekat. V zemích kolem nás (zejména Německo) je
migrantů plno… a hranice jsou dokořán. Snad je toto shrnutí dostatečně stručné a jasné.

4.9.

Aquapalace Praha Čestlice: Burkini v bazénu!
Zprávy TV Prima přinesly informace o novostech
v Aquapalace

Praha

Čestlice.

Video

[03:05min]

Objevila se tu nová móda – koupání v „burkinách?“*)
*)

POZNÁMKA: Burkini = celotělové plavky, zahalující celé tělo

Zajímavé je, že dosud tu tato móda nebyla a
jakoby náhodou se to objevuje zrovna v době, kdy se
Evropa potýká s návalem muslimských „válečných uprchlíků“. A to navzdory tomu, že Česká republika
(dle vlády) – odmítá přijímat tyto „uprchlíky“. Je zřejmé, že poměry se mění. Buď nám tu někdo lže,
pokud jde o osoby, které zde získaly azyl nebo ochranu anebo se začíná projevovat to, co provází
muslimskou komunitu. Totiž, dokud se necítí být dostatečně silní a s oporou, ani o nich nevíte,
jakmile se však toto změní, začínají více a více ukazovat prvky islámu a vnášet je do života
společnosti.
Jak v reportáži správně zaznělo – otázkou je hygiena. Jednak zda se ženy vůbec převlékly, což je
zpochybněno v reportáži, dále zda jde vůbec o burkini, což je také zpochybněno a do třetice, kde
není co zpochybňovat ani dokazovat – kožní nemoci, který takovýto „plavecký úbor“ neumožňuje
identifikovat a takové osobě nepovolit vstup a tím tedy chránit ostatní návštěvníky. Čímž
provozovatel aquapalace Praha ohrožuje zdraví občanů ČR. Je skutečnou záhadou, jak toto plavčíci
řeší a kontrolují, stejně jako co s tím udělá Krajská hygienická stanice Praha (mluvčí Dana
Šalamunová). Jestli z toho nebude šalamounský postoj…
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Na webu AquaPalace Praha najdeme v části Desatera (zdroj):

Plavecké úbory = jednodílné či dvoudílné plavky, a to monokiny, tankiny, burkini, plavecké čepice, a koupací trička
vyrobená ze syntetických vláken apod. Dodržování těchto pravidel kontrolují plavčíci.

Téma se objevilo v tištěných médiích a bez
odezvy nezůstala ani DVTV, která přinesla
rozhovor s Gamalou Richterovou, českou ženou
která konvertovala k islámu. Video [10min]
nebo video na youtube.com. Uvozující text
videa na DVTV*) hovoří o „Obrovské hysterii…“
asi aby nám sdělil, že reakce společnosti je
neadekvátní a přehnaná.
*)

POZNÁMKA: O DVTV, pozadí, osobě Daniely Drtinové a jejímu propojení s OSF Praha napojené na zdroje G.Sorose a
která slouží k naplňování cizích zájmů na českém území, je podrobně popsáno v Dokumentu Média a utváření veřejného
mínění. O OSF Praha se také dozvíte více v Dokumentu Islamizace školství, protože i sem zasahují aktivity této neziskové
organizace.

Co už Veselovský neřekl - a dost pochybuji při jeho přehledu o tom, koho si
zve, že to nevěděl – že Gamala Richterová spolupracuje s HateFree.cz. O
HateFree.cz si můžete najít informace na webu, jakým zájmům slouží, odkud
je placená atd. Doporučuji se podívat na Dokument Média a utváření
veřejného mínění, část „Muslimská demonstrace v Londýně“.
Aby nás systém ujistil o naší „nenormálnosti a hysterii“ přidal se i
editor MF Dnes Bohumil Špaček (MF DNES 11.7.2017), cituji:

„Je to bláznivé. Ten islám vážně leze lidem na mozek. Vždyť, při bradě
Prorokově, se tady bavíme o kusu hadru!“ Více zdroj-screen tisku.
Editor MF DNES z nějakého důvodu, jaksi ignoruje faktor hygieny a dále se čtenáře snaží ujistit o
tom, že poměry dnes (2017) a v roce 2013 jsou zcela totožné. V úhlu jeho pohledu by se nic nedělo,
ani kdyby se na ulici začali muslimové modlit, protože ve srovnání s otištěnými modlícími se muslimy
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v Evropě z roku 2013 nás něco takového přece nechávalo také klidnými. Inu, občané spěte, nic
nedělejte, odpočívejte a jednoho rána Vás probudí meluzín z věže mešity, která mezitím v poklidu
vyrostla kousek od vašeho bydliště. Možná pak Špaček napíše něco jiného. Ale - pochybuji.
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5 . M i m o z á ko n
5.1.

Případ v nemocnici Na Bulovce, Praha

Obohacení dorazilo! Na infekčním oddělení nemocnice Na Bulovce (v noci na 31.10.2016), (asi)
Afghánec se pokusil znásilnit zdravotní sestričku. Ohledně národnosti pachatele sdělila policie ČR:
„Podle trestního řádu nesmíme uvádět národnost a etnicitu pachatele. Výjimky jsou pouze v případě

pátrání,“ uvedla policejní mluvčí Iveta Martínková. Další informace uvádí zdroj.
Rouška mlhy kryje na jakém základě je násilník vůbec v ČR. Mluvčí obvodního soudu pro Prahu 8 Petr
Novák nejprve uvedl, že jde o osobu s pobytem na základě migračního programu (zdroj) a posléze
odkázal na MV ČR. MV ČR zaujalo postoj mlčení, aby posléze ministr Chovanec sdělil, že nic nesdělil.
Doporučuji tento zdroj z 10.11.2016.
Není divu, že ve věci osoby násilníka došlo k interpelacím na premiéra Sobotku:
Tomio Okamura (SPD): interpelace, video ze sněmovny zdroj (další zrušení účtu na youtube.com),
nalezen jiný zdroj s totožným obsahem [05:56min]. Sobotka skoro po 14dnech neví, kde se tu
Afghánec vzal a teprve se bude ptát ministra vnitra… Zde je také stenozáznam vystoupení na půdě
sněmovny 10.11.2016 (zdroj), a dále video (zveřejněno 1.12.2016) v téže věci, Okamura SPD neposkytnutí informací měsíc po události stále trvá.
Zdeněk Soukup (ANO): 10.11.2016, interpelace, stenozáznam ze sněmovny (zdroj) (na konci
stránky) nebo přehledněji zde (zdroj). Za důležité považuji upozornit krom celé odpovědi, na pasáž:
Sobotka: „Takže žádnými programy, které by se týkaly relokací, přesidlování v souvislosti s řešením migrační krize, tzn.
těmi dvěma programy, které jsou realizovány v souvislosti s řešením migrační krize, neprocházejí Afghánci. Těmito
programy prošlo několik jednotlivců, ale byli to lidé ze Sýrie, event. z Eritrey,…“

Připomínám,
vláda
mluví

však
o

stále

že
jen

syrských

„uprchlících“ a najednou
tu máme informaci o
Eritrejcích!
několik

Dalších
podnětů

k zamyšlení - doporučuji
tento zdroj. Pokud vláda
mluví o „uprchlících“ dle
kvót, je však třeba se
také ptát na uprchlíky
mimo tyto kvóty. Zdroj –
krátká zpráva MV ČR.
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Protože, jak vyšlo najevo později, onen Afghánec se tu objevil na základě jiného programu pro
tlumočníky armády! O něm však už vláda neinformovala a vyvstává i otázka, zda je možné, aby o
takovém programu nevěděl ani premiér Sobotka. A toto uvádím nikoliv jen tak, ale na základě faktů
ohledně chování Sobotky. Zde odkazuji na Dokument: „Česká politická scéna“ – část „Jak to bylo
s migračními kvótami“ nebo část „Boj o referendum“. Přečtěte si a obraz Sobotky se začne skládat…
Afghánec byl propuštěn z vazby na svobodu (zdroj) + 10ti bodový postupný proces islamizace. Krok
za krokem…. Zpět ale k případu. Aby těch zvláštností nebylo málo, Afghánec dostal ex offo (uvedl
portál seznam.cz, záloha zdroj) přiděleného právníka - právničku Karolínu Babákovou (MSB Legal),
mezi jejíž klienty patří třeba Ivo Rittig a jiné vlivné osoby… Má to ale „štěstí“ ten Afghánec, že dostal
tak špičkového právníka…
O co se bude hrát, vysvětluje celkem srozumitelně následující zdroj:
Obhajoba se bude za každou cenu snažit přesvědčit soud, že nešlo o pokus o znásilnění, ale jen o jazykové nedorozumění
a mladého Afghánce navrhne buďto osvobodit nebo hrát o co nejmenší, pokud možno jen podmíněný trest. Tím by se
totiž snížilo riziko vyhoštění, které české soudy u tak závažných zločinů a v případě cizinců dávají prakticky automaticky.

Anebo zde zdroj. Jak dopadne nakonec tato kauza? Osvobození, protože si to sestřička
vymyslela? Podmínka pro jazykové nedorozumění a setrvání celé rodiny namísto deportace do země
původu? Jedna věc je tlumočnická pomoc, druhou akt násilí proti ženě.
10.února 2017 dorazila žaloba na obvodní soud pro Prahu 8, což potvrdil mluvčí Petr Novák. Jak se
bude případ dál vyvíjet? Kdo bude Afghánce u soudu zastupovat? Bude to i nadále Babáková?

5.2.

(Sebe)vražda Anety Rodové

Policie uzavřela případ jako sebevraždu. Smrt nastala v důsledku četných bodných ran, celkem
13, z toho tři byly přímo do srdce. Už toto budí pozornost. Zvláštních, až nepochopitelných faktů je
však více. Zejména matka, Anna Rodová, poukazuje na fatální (ne)kroky vyšetřovatelů. Případ se tak
dostal až na Vrchní státní zastupitelství v Praze, případem se zaobírala parlamentní komise a
následně také Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Považuji nad rámec tohoto Dokumentu

opisovat jiné zdroje, předkládám několik textů, které zmiňují zvláštnosti:
-

Tomáš Koubek (zdroj)

-

Expres.cz (zdroj) – série článků k případu

-

Daniela Blechová (zdroj)

Otázek je velmi mnoho. Jakou roli hraje v případu původ Ahmeda, v jehož bytě se skutečnost stala?
Opravdu je toto rutinní postup při vyšetřování? Případ a jeho vývoj můžete sledovat dál, jak bude
uzavřen, když se ztratilo po prvotní pitvě srdce mrtvé Anety Rodové…???
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Praha, poblíž Palladia, nedělní ráno 04.06.2017
Útok se stal v neděli ráno, kolem 07:30h před obchodním
centrem Palladium, video [01:14min] (záloha zdroj)
Vlevo: screen z videa údajných „zahraničních turistů“
Citace ze zpráv:

“Policie pátrá po pachatelích…. Podle zjištění policie by se
mělo jednat o turisty ze zahraničí.“
Že jde o turisty a nikoliv nelegální migranty ví policie
jak, když žádají o pomoc ke ztotožnění těchto osob?

5.4.

Chovancovo MV ČR: Právní poradenství migrantům z našich daní!

„Od pondělí 17. července přijímá Ministerstvo vnitra žádosti o peníze pro neziskové, mezinárodní a
státní organizace za právní poradenství osobám ze třetích zemí, které přišly na území nelegálně,
zdržují se v České republice nelegálně nebo mají být vyhoštěny či deportovány do jiné země. Právníci
budou například podávat žaloby na Českou republiku nebo informovat cizince ze třetích zemí o
nucených odsunech“, uvedl zdroj.
Materiál na stránkách MVČR zdroj, záloha dokumentu AMIF zdroj (nařízení EU).
Komentář: Pokud je občanům i toto jedno na co jdou jimi odvedené daně… pak se nelze divit, že

politici s občany jednají tak, jak jednají.

5.5.

Mělník

Na Mělnicku došlo během června, července 2017 k několika násilným aktům proti ženám.
Minimálně jeden případ byl dokonané znásilnění. Policie je skoupá na sdělování informací ohledně
identity osob násilníků. Tedy čas ukáže, co vše se objeví na Mělnicku.
◘ Poblíž hlavního náměstí, Mělník, tv.nova.cz (incident z noci na 18.6.2017)
◘ Bezručka ulice, Mělník Zdroj melnicky.denik.cz, (článek z 5.7.2017)
◘ Hořínský park, Mělník, dokonané znásilnění, Zdroj idnes.cz, zpráva policie.cz, novinky.cz uvedli
národnost Rumuna, ale bez zdroje a policie, viz zmíněná zpráva, totožnost neuvedla. (stalo se
16.7.2017). Jiné informace uvádí původ jako kosovský Albánec…
Sledujte, později si dohledejte další aktuální informace.
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6 . Z d r a vo t n i c t v í a z d r a vo t n í r i z i k a
6.1.

Zdravotnictví

Česká lékařská komora pořádá v rámci celoživotního vzdělávání lékařů seminář s názvem:
Lékařská péče u muslimského pacienta (Zdroj).
Nezbývá

než

vzdělání/vzdělávání

věřit,
pomůže

že

tento

českému

druh

pacientovi

pokud bude potřebovat lékařskou péči. Každý se
může zamyslet nad tím, jak ony 4h zvýší a
pozvednou kvalitu zdravotní péče.
Osobně nevím o programu z muslimských zemí,
že by tam probíhalo obdobné vzdělávání pro péči u
křesťanského pacienta.
Zajímavý je také program semináře (zdroj):

Jaká úskalí mohou nastat? Muslimové a islám je
zcela kompatibilní s jakoukoliv dobou a prostředím
(slova Alrawiho, více v kapitole 9.1). Právní souvislosti – nějaký specielní druh pacientů?! Lékaři se
vzdělávají.., ale vzdělávají se také státní úředníci pro styk s muslimy (kapitola 9.1). Asi to bude vše
jen souhra náhod… Lékaři, úředníci, děti (podrobně Dokument: “Islamizace školství“). A občané sedí
a čekají, co zase přijde. Přijde, dočkáme se… stačí nic nedělat.

6.2.

Zdravotní rizika

Vláda nás ubezpečuje… vláda však bude ta poslední instituce, která sdělí skutečný stav.
Chlácholení o existenci detenčních zařízení, posléze utečenecká zařízení… Háček vězí v tom, že sem
se dostanou osoby, které byly na území ČR zadrženy při nelegálním pohybu. Tzn. tyto osoby
nejrůznějšího původu se na našem území vyskytují! Není v silách policie, při otevřených hranicích
zdaleka zadržet všechny nelegální osoby, tedy je třeba přijmout realitu, že se zde volně pohybují!
Štěstí může být, že při informacích, které dostali migranti, drtivá většina míří do štědrých států a ČR
je „jen“ tranzitní země. O štěstí však již nelze hovořit v problematice zdravotních rizik. Ta existují i
v případě, že je ČR jen tranzitní zemí.
Pokud byl premiér Sobotka dotázán na zdravotní stav migrujících osob, bylo sděleno, že tato
informace podléhá režimu utajení. Pokud by bylo zdraví ve výborném stavu, není důvodu toto držet
v utajení.
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Asi nikoho nepřekvapí, že nemoci z oblastí Blízkého Východu nebo zejména Afriky jsou v Evropě
již minulostí. Navíc, kmeny takových nemocí, jsou jiné než známé v evropských poměrech!
Zdroj – (záloha: zdroj, zdroj) Jiří Kobza, čas záznamu 08:30min, Havířov (k tomu ještě
samostatně v jiné části Dokumentu), následně otázka zdravotních rizik od 10:30min, Kobza uvádí
informace z doby působnosti v Africe (TBC, malomocenství, pohlavní choroby), zmiňuje stav v Itálii
Monika Pilloni (Itálie) - potvrzení, co říkal Jiří Kobza o Itálii
Zdroj – svrab a vši je to nejmenší
Zdroj nebo zdroj – audio, zdravotní problematika v čase 22:30 migranti z Bangladéše, 24:10
Toskánsko – meningokok typu C (doporučuji však k poslechu celé o celkových poměrech a dění
v Itálii)
Zdroj – meningitida se šíří Itálií…
Zdroj – rozhovor o dění uvnitř detenčního zařízení v ČR v čase 33:10min
V Itálii se za první tři měsíce 2017 extrémně zvýšil výskyt
spalniček oproti měsícům před rokem: leden: z 77 na 267,
únor: z 85 na 427, březen: z 74 na 316 (viz. screen vlevo a
pokud Vás to zajímá více zdroj s dalšími odkazy na italské
vládní zdroje a materiály).
Proč zdravotní stav podléhá dle Sobotky režimu utajení, je už
teď jasnější? Co je na něm tak tajného, že nemůžeme
znát statistiku?!

Že by to bylo proto, že migranti netrpí žádnými nemocemi jako žloutenka, TBC, svrab, AIDS a
domorodé obyvatelstvo by tak mohlo nabýt dojmu, že se o ně zdejší zdravotní Systém špatně stará?
[ironie]

6.3.

Brno

Nelze jednoznačně prokázat souvislost, ale taky ji nelze jednoznačně vyloučit. Od jara 2016 bojuje
Jihomoravský kraj, zejména Brno s epidemií žloutenky. Zpráva Krajské hygienické stanice Brno
(zdroj) uvádí, že za celý rok 2016 bylo na území kraje evidováno 448 případů, což je polovina všech
v rámci celé ČR. Za období 1.1.-19.1.2017 je evidováno již 16 případů.
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7 . Š ko ls tv í
O poměrech ve školství v souvislosti s islámem pojednává samostatný Dokument „Islamizace
školství“. Základní školy, ale i mateřské školy - všude tam míří multikulturní výchova našich/Vašich
dětí! Je zmíněna i kauza hidžábu na střední zdravotnické škole v Praze v němž na jedné straně
figurovala osoba ředitelky školy p.Kohoutové a protistrany nepřijaté studentky, kde se velmi
angažovala ombudsmanka Šabatová. V Dokumentu je pak ukázáno financování neziskových
organizací z výročních zpráv, propojenost a provázanost – finanční i personální na ministerstva
školství nebo pro lidská práva. Je zde i program EDISON a organizace AIESEC. Vysvětlení proč byla
zavedena inkluze – krok za krokem, hlasování ve sněmovně, přehlasování prezidentova odmítnutí
podepsat zavedení inkluzivního vzdělávání. A to i díky poslancům hnutí ANO, kteří hlasovali
v přímém rozporu s tím, co mají uvedeno ve svém programu. Genderová ideologie,
genderová identita – započetí dekonstrukce rodiny jako soužití muže a ženy, indoktrinace prvotními
myšlenkami této ideologie již u dětí v brzkém věku. Globální rozvojové vzdělávání (GRV) - v rámci
něhož se “vyučuje“ nejen o chudobě či nedostatku vody, ale také “správný postoj“ k migraci,
uprchlictví, multikulturní výchova, obsahuje téma islámu.
Neslyšeli jste o předmětu GRV? Nenašli jste jej na vysvědčení? Není divu, proces probíhá
následovně: Národní vzdělávací ústav promítne obsah (témata) GRV do RVP (rozvojového
vzdělávacího programu), který udává rámec pro ŠVP (školský vzdělávací program), dle kterého se
pak učí Vaše/naše děti… (screen zdroj nebo záloha zdroj*) )

Poznámka: „kurikulární“ = smysluplné uspořádání na sebe navazujících výchovných a vzdělávacích dokumentů

Či-li GRV se nevyučuje jako samostatný předmět, ale témata jsou přidána k celé řadě
jiných předmětů. ŠVP si vytváří příslušná škola při respektování RVP. Teoreticky by mohla témata
nezařazovat, jenže… … na zařazování dohlíží Česká školní inspekce. Screen zdroj nebo záloha zdroj*)
*)

POZNÁMKA:
Zdroj na materiály
ministerstva
zahraničí
ČR,
z nichž
pochází
screeny (existují i
aktualizované
dokumenty
pro
období 2016-17)
– vše je uvedeno uceleně v Dokumentu Islamizace školství, část “Globální rozvojové vzdělávání“.
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…Představit si to můžete např. tak, že v rámci českého jazyka bude zadán úkol napsat povídku na
téma: „Proč odcházím ze své země“. V hodině matematiky se může řešit úloha s migračním
kontextem, hodina Zeměpisu bude pojata se zaměřením na “chudobu“ zemí, z kterých přichází
migranti, v rámci Člověk a společnost se může výuka ubírat směrem evropských Hodnot a lidských
práv apod. Problém je, že děti dostávají
a) jednostranné a nevyvážené informace, přičemž podkladové materiály (texty a jiné podpůrné
materiály – filmy, semináře, workshopy) pocházejí z nevládních neziskových organizací
financovaných ze zahraničí. V Dokumentu je podrobně ukázáno např. na projekt „Jeden svět na
škole“ organizovaný nevládní neziskovou organizací Člověkem v tísni (financovanou také “vládou
ČR“).
b) vše je zaobaleno do hávu solidarity, zodpovědnosti, lidských práv a to sofistikovaným způsobem.
Využívá se toho, že jen málo kdo má povědomí o „Vyšších procesech řízení společnosti“ a tak
dopady GRV na společnost zůstávají skryty i pedagogům, kteří „jen“ plní své úkoly.
Dalším důsledkem je, že dochází k přeformátovávání významu slov u dětí (jejich chápání).
Názorně ukázáno v Dokumentu Junák (viz. dále kapitola 8.1)
GRV, zahrnuje nejen formální vzdělávání (školy), neformální vzdělávání (volnočasové aktivity dětí
a
ale

mládeže),
postihuje
také

zaměstnance.

Pokud jsou GRV tématy zasaženi také zaměstnanci sdělovacích prostředků, pak je zřejmé, že
GRV určen celé občanské společnosti. Na základě informací uvedených v Dokumentech
Islamizace školství a Junák činím tento závěr:

Globální rozvojové vzdělávání má s naplněním tradičního významu slova
“vzdělávání“ pramálo společného. Přesnější by byl název: GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÁ
VÝCHOVA s cílem přenesení zodpovědnosti za důsledky rozhodnutí těch, kteří je
přijímají, na občany. S ohledem na obsah, materiály a informace, které dostávají děti,
s plným vědomím uvádím nejvýstižnější pojem:
převýchovná ideologie/propaganda.
Následná kapitola 8. - Mimoškolní aktivity dětí a mládeže, volně navazuje v GRV tématu.
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8 . M i m o š ko l n í a k t i v i t y d ě t í a m l á d e ž e
Globální rozvojové vzdělávání (GRV) však nekončí na úrovni formálního vzdělávání, ale jde dál.
Zasahuje i oblast mimoškolních aktivit dětí a mládeže.
V části nazvané Cílové skupiny globálního rozvojového vzdělávání najdete: zdroj, záloha zdroj*)

A v části nazvané Hlavní aktéři globálního rozvojového vzdělávání a jejich role najdete

*)

POZNÁMKA: Zdroj na materiály ministerstva zahraničí ČR, z nichž pochází screeny (existují i aktualizované dokumenty
pro období 2016-17) – vše je uvedeno uceleně v Dokumentu Junák.

8.1.

Junák

Nelze se pak divit, že se GRV dostalo také do Junáka (člen ČRDM). Nelze se divit, že na letních
junáckých táborech se hrají hry s migrační či uprchlickou tématikou (zdroj, záloha zdroj). GRV však
probíhá i v rámci aktivit oddílů Junáka (tj. nejen na táborech). V tomto případě je akorát vše
uzpůsobeno terminologii skautského prostředí. Na podstatě se nic nemění. Mnozí (možná však
většina) rodičů nemá ani tušení, čemu jsou vystaveny děti a jsou rádi, že děti jedou na junácký
tábor…
Obsah tématu Junák a GRV se ukázal být vážnější a proto byl napsán samostatný Dokument
Junák. Kde mimo mnohé další je také objasněn původ názoru mladé skautky zmíněný v kapitole
4.6.2 – o státních hranicích, státu. Je ukázáno, jak probíhá přeformátovávání významu slov v praxi
pro děti. Jak jsou dětem vkládány nové Hodnoty společnosti (např. Rozmanitost)
(zdroj,
záloha zdroj)
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Rozmanitost je Hodnota, kterou má navíc Junák bránit… (zdroj, záloha zdroj)

Proč bránit? To je totéž, co za ni bojovat, agitovat, vystupovat. Co třeba ji akceptovat, tolerovat?
Pokud ona rozmanitost nepředstavuje i třeba jen potenciální ohrožení ovšem..?!
Předpokládám, že kontext multikulturní výchovy, migrace a uprchlictví je zřejmý. Toto je však pouze
zlomek z celku. Více a podrobně v Dokumentu.
Pro vedoucí skautských oddílů platí obdobné jako u pedagogů na školách viz. kapitola 7. ad b) –

Vyšší procesy řízení společnosti, kdo má o nich povědomí? Proto Dokument Junák jde dál neomezuje se pouze na oblast matení/přeformátovávání významu a chápaní Hodnot či Lidských práv
– jde až na samý okraj Vyšších procesů řízení společnosti s vírou, že tento Dokument obsahující
záměrně celou řadu otevřených otázek, přiměje (z)odpovědné čtenáře z řad rodičů skautských
vedoucích či pedagogů k zamyšlení při pokusu jejich zodpovězení. Doporučuji pozornosti.
Doplňujícím Dokumentem je NNO NESEHNUTÍ jako ukázka procesu, který probíhá v české
společnosti se zapojením Nevládních Neziskových Organizací (sektor NNO či angl. NGO Non-

Governmental Organization). Možná jste přemýšleli nad tím, proč tolik táhnou humanitní studia a pak
zejména, co asi budou dělat všichni ti absolventi oborů jako sociální péče, genderová studia,
politologie apod.
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9. S tátn í sprá va
9.1.

Vzdělávací proces úředníků
Institut pro veřejnou správu
má

v nabídce

Orientace
islámu

pro

také

kurz

v problematice

úředníky

(doplnění

informací zdroj). Dle dat ČSÚ (zdroj)
tvoří 6 nejpočetnějších národností
na

území

Vietnam,

ČR:

Ukrajina,

Rusko,

Slovensko,

Německo,

Polsko

(19tis.osob). Ovšem kvůli muslimům tu
máme vzdělávání úředníků. Proč asi?
A proč vůbec – vždyť nám vláda tvrdí, že
je proti migraci. A hlavně nám Sobotka nebo Chovanec opakují, že tu vlastně nikdo není (pozn.

v Havířově bydlí tedy kdo? ). Pokud se pořádá takový seminář – musí k tomu být zjevně důvod.
Zvláštní, protože Alrawi, předseda Ústředí obce muslimské v České republice, v rozhovoru
(zdroj) uvedl viz. screen
vlevo.
Pokud
kompatibilní,

je
tak

jaká

“…neochota kooperace a
z toho
problémů?“
z Programu

plynoucích
(citace
vzdělání

úředníků)

Neměli by to být cizinci, kdo se má učit reálie země?! Srovnejte s programem interkulturní
prostupnosti veřejných institucí v Brně… my se máme přizpůsobovat, našlapovat na špičky, abychom
náhodou co - neurazili? Vše nachystat a pak se starat a postarat? Kdo je tu doma?! Pokud jim kultura
nevyhovuje, mohou si vybrat jinou z cca skoro 200 dalších zemí a mentalit, kulturně i geograficky,
rozhodně bližších. Třeba taková Saúdská Arábie, kde je „islámská kultura“ na vyspělé úrovni. A jak
víme (dle politické korektnosti) – islám je mírumilovný. O tom nás přesvědčuje přece i papež, tedy o
tom nemůže být pochyb, neboť Svatý Otec by křesťanům a nejen jim, ale celému světu přece nelhal.
O poměrech v Církvi je Dokument Církev.
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Globální rozvojové vzdělávání (ideologie)

Kapitola jen potvrzuje již uvedené z kapitoly 7. GRV je skutečně určeno pro celou společnost.

Existuje i aktualizovaná verze pro období 2016-2017. Podrobněji se GRV z pohledu školství věnuje
Dokument Islamizace školství, část

Globální rozvojové vzdělávání, kde jsou uvedeny zdrojové

Dokumenty. Screen z materiálu MZV ČR pro období 2011-2015 (zdroj nebo záloha zdroj).
Doporučuji pozornosti.

1 0 . Re k l a m a
Existuje něco, čemu se říká podprahové vnímání a reklama je určitě ten segment trhu, který má
být vidět. V lednu 2017 se Lídl předvedl svým černým
modelem v mikině. To, že nebyl snímek jednotný pro celou
síť řetězce, ukazuje screen vedle. Proč – ponechávám na
úvaze každého.
Lídl je německou společností. Samozřejmě je jen jeho
věcí, jak si udělá leták. A stejně tak je zase věcí, občanů
ČR, se k tomu vyjádřit a dát Lídlu zpětnou vazbu.
Obchodních řetězců, kde lze nakupovat, bývá na výběr více.

Ten samý model (osoba) – se objevuje v reklamě společnosti Lion Mobile, která provozuje eshop
xiaomimobile.cz…

Jiná
internetu

reklama
–

tento

z českého
černoch

(pokud nejde o dabing) už
mluvil i česky s příslušným
přízvukem….
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Lídl podruhé… tentokráte řecký týden a – jak to pojmenovat – drzé, nechutné je málo, hanebné?
Ani to není dostačující… Lídl vymazal
kříže na církevních stavbách
v reklamním letáku.
Zdroje:
Lidl.cz
Články: Kechlibar.net nebo na PP
iDnes.cz, další lze asi dohledat
RTL.be (Belgie), text ve francouzštině
Leták Lidlu od 28.srpna 2017
záloha zdroj, podívejte se na stranu 2

Zeptali jsme mluvčího společnosti Lidl o důvodech stažení.
"Vyhýbáme se používání náboženských symbolů, protože
nechceme vyloučit žádné náboženské přesvědčení," odpověděl
zástupce německého supermarketu. "Jsme společnost, která

respektuje rozmanitost a to je to, co vysvětluje design tohoto obalu,"
dodal. Člověk se může oprávněně ptát, proč marketingové oddělení
skupiny přímo nevybírali krajinu bez náboženské památky. Zdroj

Ostrov Santorini, Řecko
Taková je realita, srovnejte
s obalem zboží:
Koláč z listového těsta
Další foto najdete zadáním
do Google vyhledávače:
“image santorini“ nebo
“photo santorini“
Celé foto: zdroj, nebo zdroj
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K tomuto se vyjádřil i kardinál Duka dopisem velvyslanci Řecka v ČR zdroj, a na svém facebooku
(Zdroj), další

články: aktuality.sk (záloha zdroj) + vyjádření ministra Jurečky (KDU-ČSL). Jinak

neviditelný ministr se před volbami 10/2017 probral. Inu, mají v názvu přece slovo „křesťanská“.
Další článek irozhlas.cz
Vyjádření samotného Lídlu CZ na svém facebooku zdroj

Připomeňte si vyjádření belgické RTL.be uvedené výše – „Vyhýbání se používání náboženských
symbolů…“ a pak tu máme článek eurabia.cz s upozorněním na leták o týden dříve, tj. od 21.srpna
2017, kde je jasně vyobrazený symbol Islámu.
Německý
vychovávat
možnou

řetězec

Lidl

občany

České

odpovědí,

které

se

znovu

republiky.
bude

snaží
Jedinou

dostatečně

rozumnět, je nakupovat jinde.
Výzva: Pokud máte možnost, skutečně zvažte
nakupování

kdekoliv

„výchovném řetězci.“

Slovensko 12.6.2017 (v
diskusi fb Lidlu), řecký
týden

od

leták, video

27.8.2017

jinde

než

v tomto
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1 1 . Ku l t u r a
11.1.

Národní Galerie Praha - nafukovací člun s uprchlíky

Národní galerie uvádí kulturní(?) zážitek “Zákon cesty“ (zdroj). Výstižné pojmenování. Bylo by
dobré v rámci objektivity, vyváženosti, předsudků (tím se přece všichni tolik zaštiťují), kdyby zde byly
také umístěny výňatky z mezinárodních smluv, kde se hovoří o povinnostech uprchlíků. Protože i zde
platí jisté zákonitosti. Tak, aby si to návštěvníci mohli přečíst. Pravda – věřím tomu, že komu je
jasné, o co v celé invazi jde, nevyhodí peníze na podporu něčeho takového a ostatní by to stejně
ignorovali. A tak nezbývá než spoléhat na zdravý selský rozum, díky němuž se nám třeba povede si
uchovat základní hodnoty, na které se právě vede útok. Vzbuzování soucitu je tím nejspodnějším
poklesem, který se používá v českém školství při informování dětí o životních osudech uprchlíků. Více
v Dokumentu: Islamizace školství.
Ctěná „Národní“ galerie - napište, až bude akce: „Oběti migrantů“ nebo „Krev na rukou politiků
EU“ *) s tím, že výtěžek alespoň věnujete obětem. Je to chabá náplast. Trauma ze znásilnění po celé
západní Evropě tím zmizet nemůže. O ztracených životech nemluvě. Jestli pak se Merkelová jezdí
osobně omlouvat obětem, popř. rodinným příslušníkům? Za každé násilí spáchané v zemi nese
zodpovědnost. To však platí pro všechny ostatní politiky EU beze zbytku a poslanci, kteří vzejdou
z voleb na podzim 2017, by měli od nás občanů, dostat jasně najevo, že toto břímě si ponesou po
zbytek života, pokud svými kroky a hlasováním budou ohrožovat zdraví a životy nás, občanů České
republiky.
*)

POZNÁMKA: Malá a zdaleka neúplná encyklopedie „obohacení“ v Evropě je obsažena v Příloze 1, Hlavního Dokumentu.

Merkelové

“Wir schaffen das“ evidentně nefunguje. Dle

„umělce“ ztrácíme své hodnoty – ano, ztrácíme. Ztrácíme je s každým nepotrestaným trestným činem
migranta. S každým rozsudkem soudu na úrovni podmínečného trestu za znásilnění žen. A co je ještě
horší - za podmínečné tresty za sexuální zneužití dětí!!!
Zatímco reklamu si platí firmy, Národní galerie je příjemce peněz ze státního rozpočtu (tj.
z našich daní), konkrétně ministerstva kultury ve správě Daniela Hermana (KDU-ČSL), který je přímo
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napojen na sudetoněmecký Landsmannschaft. Podrobněji, včetně odkazů a usvědčení ze lži, je
v Dokumentu: Česká politická scéna, kapitola Daniel Herman. A jelikož, jak je uvedeno, jde o
„světově proslulého umělce“, bylo by dobré vědět, jaké byly náklady této akce.

11.2.

Národní divadlo Brno - divadlo Reduta

Představení “Strach jíst duši“ má v podtextu uvedeno: “Emmi je sama a stárne. Salem je

z Maroka a o generaci mladší. Je Salem koloušek Bambi?“ Na facebooku uvedla (screen vlevo).
Následně 29.3.2017 ve 23:00h bylo přidáno
doplnění, kde bylo uvedeno:
“Tato socha není vystavena ve veřejných
prostorách divadla a je použita v představení
„Strach jíst duši“.“

Samozřejmě, kdo chce, vidí v tom součást
kultury. Nyní je to tato “rekvizita“, příště to
bude jiná a postupně se bude testovat, kam
až je možné zajít.
Stejně tak – výběr repertoáru a autora, ke
kterému facebooková zpráva v doplnění uvádí:
„Programově

a

velice

účelně

bojuje

se

stereotypy a předsudky měšťácké společnosti a
upozorňuje na jejich podmíněnou provázanost s
kořeny rasismu, xenofobie a fašismu.“

Jak bylo uvedeno, každý to asi uvidí jinak. Ovšem s ohledem na současný stav a poměry?
Opravdu nelze nalézt příhodnější repertoár z existujících her? Ale, když si Brno odsouhlasilo program
interkulturní prostupnosti veřejných institucí (viz. kapitola 4.6), tak zřejmě na všech úrovních a se
vším všudy – boj proti xenofobii, rasismu, nesnášenlivosti atd. A občané? Inu, ti na tato představení
půjdou, stejně jako budou nakupovat v Lidlu…
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12. Spo lečno st
12.1.

Kontrola občana

12.1.1.

Hate speech a neziskový sektor: Multikulturní centrum Praha

Stručně shrnuto – to, co bylo možné dosud, bude systematicky potlačováno. Zde jen odkazuji na
autentický popis, jak k tomu bude docházet. Asi málokoho překvapí, že to budou opět neziskové
organizace, které naši společnost mají hlídat, před kdo ví čím. Je třeba přečíst. Zdroj
DavinciPrague.cz, záloha Zdroj, nebo Zdroj, záloha
zdroj.
Pozvánka na akci zmíněnou výše. Pořádáno na
Skautském institutu 30.8.2017. Pokud budete věnovat
pozornost Dokumentům Islamizace školství a Junák,
nemělo

by

být

pak

místo

konání

již

žádným

překvapením. Bohužel, organizace Junák, je pod
silným vlivem neziskového sektoru!

12.2.

LGBT agenda: pohádka o pro děti o gay králích, co se vzali…
Vypráví příběh krále Bertíka a krále Krasomila, kteří se do sebe
zakoukali a vzali. Příběh dál pokračuje tím, že adoptovali holčičku.

FB Lukáš Houdek příspěvek, 7.9.2017
Článek na HateFree.cz
Článek1 expres.cz, záloha zdroj, článek2 expres.cz, záloha zdroj, článek aeronet.cz, záloha zdroj
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Komentář: Předně pokud jde o Klause ml. – nedejte se zmást jeho postoji. Je to jedna osoba a parlamentní volby
nejsou volby senátorské, kde volíme konkrétní osobu. Je třeba se podívat na stranu ODS jako celek a za těch skoro 30let
nese obrovský podíl na současném stavu. Více je v Dokumentech, např. Česká politická scéna aj. a videodokumentech
např. Proč nemáme referendum ani po čtvrtstoletí?, dále Armáda, bezpečnost občana a otočka Blažka(ODS), který hovořil
jménem postoje celé strany ODS k směrnici EK na držení zbraní nebo třeba hru na přijetí eura
Pokud si říkáte, že je to přece věc každého z rodičů, bouře ve sklenici vody, že Vás osobně se to vlastně netýká. Je to
začátek toho, aby se tak za nějaký čas stalo. K pochopení celé této věci a dosahu celé agendy LGBTQ by bylo dobré
vědět, že pochází z OSN, konkrétně se zajímat o Jakartské principy (2007). Nejde tu o něco jako toleranci homosexuálů
ve společnosti ač se to vždy v této souvislosti zmiňuje. Jde o celkové narušení vývoje společnosti a zejména útok na
tradiční rodinu. Jistě si každý všiml, jak se víc a víc mediálního prostoru věnuje problematice LGBTQ. Je tato „komunita“
jedinou, že se jí věnuje taková pozornost a protěžování? Nejen Prague Pride, ale také sňatky osob stejného pohlaví,
adopce dětí takovými páry, zavedení polyamorie do společnosti – to vše je zastřešeno touto agendou a tzv. tolerancí,
“nediskriminací“.
Pro ty, kteří již pochopili a jsou v informovanosti o něco dále (tedy pochopili organizaci jménem OSN a k ní připojené
organizace jako IOM, UNHCR, tak jistě vědí i o WHO), je dobré to propojit s materiálem WHO (“Světová zdravotnická
organizace“): Standards for sexuality education in Europe a nemůže ani překvapit, že do agendy LGBTQ se zapojují
nadnárodní korporace formou vytváření “genderově pozitivního pracovního prostředí pro tuto komunitu“.
Přemýšlivým spoluobčanům připomenu snahu Systému (která je mnohdy považována za „konečně něco rozumného,
užitečného“) umožnit, aby mohly děti docházet do mateřských škol od co nejranějšího věku a rodiče se vrátit do
zaměstnání. Tím bude umožněno Systému působit na děti od brzkého věku, je to jako psát na nepopsaný list papíru.
V rámci ideologie svobodné volby vlastní genderové a sexuální orientace, se může stát, že chlapec bude chtít nosit holčičí
oblečení. Rodiče se postaví proti, „co je to za nesmysl“, nebo si řeknou „kde to ten kluk vzal?“. Chlapeček se o tom zmíní
ve školce a pak už nastane úřední proces. A na co rodiče narazí? Na definici „zájem dítěte“, kterou určuje Výbor pro
ochranu práv OSN (vláda.cz). A pokud bude celospolečensky přijata genderová ideologie OSN, uzpůsoben výklad §,
rodiče budou muset buď respektovat tzv. „zájem dítěte“ a jeho zdravý vývoj nebo se dostanou do střetu s Veřejnou
ochránkyní práv dětí („ombudsmanskou pro děti“), kterou v tuto chvíli nemáme (7/2017), za což nás kritizuje – hádejte
kdo – přece OSN… Audio [01:36min] 3.6.2017, 7h; BBC.co.uk (záloha), ČTK 30.5.2007 (záloha) – v textu je zmíněna
např. Šimáčková, pracující v neziskové organizaci placené od Sorosovy pobočky OSF Praha… důkaz: Dokument Islamizace
školství, část „Nadace OSF Praha“, která jak je uvedeno – je šéfka vládního výboru pro práva dítěte. Další důkaz o
prorůstání neziskového sektoru k nejvyššímu vedení země. Chápou lidi, kdo vlastně směruje naši zemi?!?
K tématu se váže např. možnost dětí si měnit své pohlaví dle vlastního uvážení – doplňující článek europoslance
Zdechovského (KDU-ČSL, v Evr.parlamentu frakce EPP – Evropská lidová strana): zdroj (záloha zdroj), převzato na zdroj.
A opět jako Klaus ml. - nedejme se zmást jednotlivostí či obsahem blogu. KDU-ČSL jako vládní strana byla přítomna
přijetí Istanbulské úmluvy. Oficielní název materiálu zní: Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči
ženám a domácího násilí, schválena vládou 8.2.2016 usnesení 114. Ač to není z textu vůbec zřejmé, takto nazvaný
dokument přikrývá genderovou ideologii zaváděnou do české společnosti! Konkrétní ukázky, zdroje a další je
v Dokumentu Česká politická scéna, část „Istanbulská úmluva“. Vzhledem k četnosti psaní p.Zdechovského, je na
zamyšlení každého, proč třeba také nenapsal o Zprávě A8-390/2016, o které se hlasovalo v evropském parlamentu,
včetně p.Zdechovského. Její obsah je tak zásadní, že o ní je vlastně celý Dokument Das neue Europe + vznikl blok
Videodokumentů: Co obnáší integrace Evropy [1:Západní společnost], [2:Ztráta suverenity], [3:Souvislosti], najdete také
na webu ObcaneCR.cz. Proč neinformuje občany na blogu o plánu EU na zánik suverenity národních státu?! Tato otázka
je zásadní a hodna zodpovězení každým.
Upozornění: Celá problematika značně překračuje možnosti rozsahu jedné podkapitoly v rámci tohoto Dokumentu.
Uvedené informace jsou jakousi kostrou, vodítkem, zdánlivě jednotlivostí, které ve skutečnosti do sebe zapadají a
bezprostředně souvisí. Problematika by vydala na samotný Dokument. Spojte si uvedené body a souvislosti.
Doporučuji knihu G.Kuby!
Více je uvedeno v Dokumentu Islamizace školství, část “Genderová ideologie (výchova)“, část „Úmluva o právech
dítěte“ a zejména pak v knize Globální sexuální revoluce (autorka: Gabriela Kuby), která konkrétně popisuje
průběh celého procesu do německé společnosti díky této LGBTQ agendě. Obsahuje celou řadu odkazů na materiály,
zapojení akademické obce k obhajobě např. toho, že masturbace u malých dětí prospívá jejich vývoji a to již od věku
docházky do mateřských škol. Kdo chápe tzv. “salámovou metodu“, tak uvedená kniha s pohádkou plní přesně onu roli
v počátku.
K pochopení celé této zdánlivé „drobnosti“ je třeba jít mnohem, mnohem více do hloubky, nelze skončit na úrovni
tolerance a rovnoprávnosti menšin. A v tom tkví ona nebezpečnost, protože ti, co toto prosazují mnohdy věří tomu, že
konají dobro a o to víc jsou pro konání nadšeni. Bohužel netuší, čemu fakticky pomáhají a jaké zájmy pomáhají prosadit
do společnosti. To samé platí o mnohých kandidátech na kandidátkách politických stran, kteří věří frázovitým heslům
vedení strany, proslovům na schůzích apod. Pochopení však nelze nalézt na takových akcích, informace je třeba hledat
jinde.
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A MUSÍM důrazně upozornit na Pirátskou stranu, která vše výše zmíněné prosazuje. Má to ve svém programu.
Podrobnosti, stanovisko Pirátů, citace z programu najdete v Dokumentu Česká politická scéna, část “Pirátská strana“.
K HateFree.cz např. články: expres.cz 17.2.2017, záloha zdroj, expres.cz 11.9.2017, záloha zdroj aneb volby se blíží…
Další kousek z ukázky genderu – další kousek salámové metody, jak narušit společnost a identitu jedince, zda je chlapec
nebo holčička. Pak si Honzík začne hrát s panenkami ve školce a v 6 letech začne řešit změnu své identity… Pokud se to
nezastaví – ne tak vzdálená realita! Velcí příznivci genderu? Piráti, Zelení… Občané, zajímejte se!
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1 3 . Vo lb y 2 0 1 7 – vá ž n á s itu a c e Če sk é r e p u b li k y!
Kapitola byla přesunuta do samostatného Dokumentu Důležitost voleb 2017. Dokument obsahuje
pohled na hru politiků “budeme prosazovat národní zájmy v EU“, bez obalu v realitě poměrů a
velikosti postavení ČR v rámci ostatních zemí EU. Po zveřejnění k tomuto tématu najdet i videodokument na kanálu ObčanéČR nebo na webu.
Přehled důležitých voleb 2017 v Evropě s připojenými komentáři čelních představitelů české
politiky, což je důležité pro závěrečnou část – věnovanou výčtu nebezpečí, která nikoliv že
mohou nastat, ale nastanou, pokud naši zem povede stávající politická garnitura. A ta jej
povede tak dlouho, dokud občané nepochopí, kdo je KDO na české politické scéně, dokud nepochopí,
že se musí zajímat, dokud nebude pochopeno, že Ti co již nějak vědí, se MUSÍ zapojit do rozšiřování
informačního pole ve svém okolí. Psaní komentářů je fajn kratochvíle, která ovšem nevede
k požadovanému – rozšiřování informačního pole.
Soudě dle odhadů volebních preferencí, většina obyvatel bude volit ANO, ČSSD, ODS, KDU-ČSL,
TOP09. Všechny zmíněné strany chtějí více Evropy, více semknutí a orientace na Německo+Francii
(stačí číst volební programy), tzv. jádro EU. Macron otevřeně podporuje pokračování migrace,
Merkelová zrovna tak, navíc odmítla v televizním přenosu volební debaty v Lübecku stanovit
horní limit počtu přijímaných migrantů (volební aréna L (Zdroj ČTK, záloha zdroj, doplňující text
ČTK, záloha zdroj, oba 12.9.2017). Česká společnost je proti migraci, zároveň ale volí strany, které ji
vedou do samotného chřtánu islamizující se Evropy. Jedno vylučuje druhé. Obojí dlouhodobě nelze.
Uvědomují si to občané vůbec?! Podle odhadů nikoliv. Důsledky musí a zákonitě také – přijdou.
Bohužel bude aplikován princip kolektivní viny a odnesou to i ti, kteří na to upozorňovali a svým
hlasem ve volbách to nepodporovali. Snad i tímto způsobem si občané, co vědí, uvědomí a pochopí,
že není jiné volby než začít něco dělat. Jinak nás čeká neveselá budoucnost… Západ je již ztracen!
Uvědomme si, že Systém skrze školství si svoje informační pole rozšiřuje již dlouhodobě a my –
občané – mu to ještě platíme. Stejně tak z našich daní přispíváme na provoz neziskových organizací,
které jsou v drtivé většině ve službách cizích zájmů. Pokud toto nebude pochopeno a zastaveno včas,
čeká nás zcela obdobné obohacení jako západní země Evropy. Neschovávejme hlavu do písku před
jasnou realitou a důsledkem nic nedělání. Navíc s doprovodným efektem – ztráty suverenity země. O
tom je celkově Dokument Das neue Europe a blok videodokumentů “Co obnáší evropská integrace“,
který vychází z přijaté Zprávy Evropského parlamentu, o které kupodivu nikde ani slovo!
Prosím, věnujte velkou pozornost následujícímu bloku videodokumentů:
[1:Západní společnost], [2:Ztráta suverenity], [3:Souvislosti], najdete také na webu
ObcaneCR.cz. Nejde tu zdaleka jen o migraci. V závěru pak Dokument Důležitost voleb 2017 přichází
se zamyšlením i výzvou pro zbývající čas do voleb.
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1 4 . Sl ovo n a z á v ě r
Tento dokument je určitě neúplný, zdaleka neobsahuje vše podstatné, co se stalo na našem
území a Dokument bude rychle „stárnout“. Přesto si myslím, že uvedené informace jsou dostatečné
k tomu, aby ukázaly, že rozhodně neplatí: u nás se „nic neděje“. Bagatelizace, uspávací metoda,
salámový způsob zavádění a narušování hodnot občanské společnosti – tak lze souhrnně pojmenovat
kroky (zejména) vládních stran ČSSD, ANO, KDU-ČSL.
Jak bylo zmíněno v tomto dokumentu – je třeba rozlišovat migranty na základě kvót (tj. ty o
kterých mluví vláda a o kterých nás ujišťuje, že tu nejsou) a pak ty, tzv. mimo kvóty. Mohu jen
zopakovat – hranice s Německem jsou nehlídané, volně prostupné. Servilita nejen Sobotky, ale celé
vlády, postoje Merkelové či dokonce Schulze k migraci – nevěští nic dobrého. Nad to čím dál víc
vystupují mocenské zájmy Německa (+Francie) řídit celou EU, k tomu snaha politických stran o to
být v jádru, více se integrovat… (tj. předání pravomocí suverénního státu bruselské byrokracii) jasně
naznačují jakým směrem se EU, chce dál ubírat.
Bohužel, jak vidno, z historie jsme se mnoho neponaučili. Když jsme se kdy v minulosti spolehli na
další subjekt, dříve či později došlo následně ke zneužití či přímo na zradu. Kdy pochopíme, že
některé zákonitosti se prostě v čase opakují?! Kdy převezmeme do svých vlastních rukou správu
země? Ne náhodou se objevila zpráva (Zdroje: Zprávy.E15.cz, Patria.cz – záloha zdroj) jedné
z největších světových bank J.P.Morgan o přeřazení České republiky mezi rozvojové země. Tato
zpráva by neměla nikoho překvapit. Je přirozeným důsledkem 3,5leté devalvace české koruny (proti
USD o cca 30%). Pokud to někomu připadá jako paradox, když naše hospodářství dle HDP roste a
vláda provozuje sebechválu – pak odkazuji na Dokument „Česká politická scéna“, část “Hospodářský
růst“. Dříve či později muselo dojít na konfrontaci vládou hlásaných poloinformací s realitou.
Závěrem této kapitoly, bych rád vyzval každého, kdo má konkrétní, relevantní další informace
k lokalitám v ČR (různá usnesení, jednání, písemnosti, fotky s ověřitelnou lokalizací) napište na
info@obcanecr.cz Informace budou pak průběžně doplňovány k tomuto základnímu
dokumentu pro všechny ostatní občany ČR.
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1 5 . Po d p o r a p r o j e k t u
Nejjednodušší je nevědět, nadávat a nechodit volit. Nejtěžší pak vymanit se ze systémových lží,
vystoupit z davu, chodit volit a stát se aktivním. Je každého věc k jakému konci spektra chce být
blíže a to i v této době. Rozhodnutí každého nemá však vliv na následující pravdu: Čím víc občanů
setrvá blízko toho nejjednoduššího, tím spíše se nejenže nic nezmění, ale dále zhorší.
Stav pokročil tak daleko, že ani postoj “já vím“ nepovede k požadovanému. Proč? Z celkového
pohledu je zcela jedno, co vím já, co víte Vy. Rozhodující je, co ví většinová společnost, mediálně
udržovaná v nevědomosti či „realistickém klamu“, že zavedené strany jsou konkurenti. Ano jsou –
v drobnostech a pokud jde o rozdělení vlivu své moci, rozdělování zdrojů a nároků na státní finanční
zdroje pro svoji stranu. Pokud jde o celkové směrování (záměr), o “národní zájmy“ - u těchto stran
panuje vzácná až podivná jednota a to včetně strachu dát lidem právo se vyjadřovat v závazném
referendu k zásadním věcem ovlivňující podmínky v České republice. Od roku 1989 se ve vládě
střídali zavedené strany (zejména ODS a ČSSD + třetí do počtu) a podívejte se, kde jsme. S takřka
třicetiletou historií lze stěží mluvit o nahodilosti. Nic, dostal bych se tématicky mimo kapitolu.
Je každého věc, jak se rozhodne pro zbývající čas do říjnových parlamentních voleb 2017. Nejde
tu o mě ani o portál občanéČR. Jde tu o nás o všechny (kteří nechtějí následovat situaci
v západních zemích). Naše země patří nám! Pokud nás přijde k volbám obvyklé množství (60%)
s obvyklým poměrem občanů „nadopovaných pravdou“ z volebních letáků, z ČT, ČRo a některých
hlavních informačních serverů v ČR napojených skrze své vlastníky na politiky, výsledek tomu bude
odpovídat. Finanční či mediální boj se systémovými stranami nepřipadá v úvahu. Nám zbývá
odvaha, aktivita a sjednocení. Psát po volbách komentáře či blogy o nespokojenosti s výsledky je
popisem důsledku. Co se však již nyní zamyslet nad příčinou a položit si osobní otázku: “Co udělám
pro to, aby výsledky byly co nejlepší?“ A nejlépe s takovou odpovědí, kdy na otázku po volbách:
„Mohl jsem udělat více?“ zbyl co nejkratší výčet.
Dokumenty vznikly jako “nástroje“ a nástroje jsou určeny pro práci. Snaha byla popsat uceleně
jednotlivá témata, informace ověřovat, používat ty, které pochází ze zdrojů vlády, sněmovny
(hlasování, stenozáznamy), z ministerstvech, z výročních zpráv organizací a k informacím dávat zdroj.
Každý si tak může ověřit uvedené. Někde jsou připojena videa (u sněmovny – nejčastěji interpelace).
Vznik Dokumentů je jedna věc, druhá je povědomí o jejich existenci mezi občany ČR. A to je
náplní této kapitoly. O podpoře najdete více zde – od rozeslání dalším lidem na principu „pošli to
dál“ či sdílení až k jiným činnostem propagace na webu či osobně. Taktéž - pokud víte o občanských
spolcích sdružujících aktivní občany, napište prosím na mail info@obcanecr.cz kontakty. Zkusím
přímo oslovit k jejich zapojení. Předem děkuji. Případně tak učiňte sami. Aktivitě se meze nekladou.
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Žijeme v domnění, že co máme teď, budeme mít nadále. A teď není myšlen technický pokrok.
Nikdo nezaručí, že to, co je možné dnes sdílet, uveřejňovat na internetu, bude možné i za dva, čtyři
či více let. Možná to někomu přijde nemožné, ale to současný stav Evropy (r.2017) by např. v roce
2012 byl považován také.
Varováním by mělo být dění v Německu a
kroky ministra spravedlnosti Heiko Maase
(zdroj,

zdroj).

Německo

míří

k tvrdé

cenzuře. A snaha je tyto „pokrokové
metody ochrany jediné pravdy“ přenést
skrze Evropskou komisi do legislativy
ostatních zemí EU!
Facebook se cenzuruje již nyní (zdroj),
od

1.1.2017

vzniklo

CTHH

(alias

„Ministerstvo Pravdy“), které se „rozkoukává“. Po volbách o sobě začne dávat více a více vědět. I
proto jsou dokumenty formou pdf souborů, pro možnost šíření i v případě kdyby… cokoliv. Zapojil se
také Google, který bude podle nějakého klíče (jakého?) odsouvat „nevhodné nalezené stránky“ na
nižší pozice v pořadí (zdroj). Varováním jsou výsledky ve spolkových zemích Německa, Dokument
“Důležitost voleb 2017“, část “Evropa: Volby 2017“. Připomenu přijetí směrnice k omezení držených
zbraní… nebezpečí projektu Nová Evropa (Dokument Das Neue Europe). Již neskrývaná snaha EU o
migranty - volební televizní debata v Lübecku (Německo), kde Merkelová odmítla stanovit horní
limit počtu přijímaných migrantů (Zdroj ČTK, záloha zdroj, zpráva ze dne 12.09.2017).
Další volby (za 4roky?) už může být pozdě. Podívejme se, jak se změnili západní země jen během
let 2015-16 a to teprve bude následovat slučování rodin (např. Bild.de, zdroj_N (záloha zdroj),
zdroj_CZ)! Jak budou asi vypadat za další čtyři? Situace je vážná. Jsme stále bez uzákoněného
všeobecného referenda, které bude pro parlament a vládu závazné a umožní se vyjadřovat
k zásadním věcem v ČR (např. setrvání v EU). Strany ANO, ČSSD, KDU-ČSL, ODS, TOP09, STAN,
ZELENÍ nemají o všeobecném referendu v programech pro volby 2017 ani slovo! Zákon o referendu
se „nepovedlo“ přijmout již 24let. Čtvrtstoletí! Opravdu ještě někdo věří tomu, že je to jen
nenalezením konsenzu? A není to třeba záměr? (Dokument Česká politická scéna, Kapitola “Boj o

referendum“) Opravdu doporučuji k přečtení!!! Nebo shlédněte video-dokument na toto téma.
Referendum je pojistka pro případ, že se vláda a parlament zpronevěří zájmům většiny
občanů ČR. Od r. 1993 jej „systémové strany“ nebyly schopny uzákonit. Přip omeňme
Lisabonskou smlouvu, odpor politiků k referendu v této věci, ztrátu suverenity, povinné
kvóty, migranty v Havířově a dnes ti samý politici si berou do úst “prosazování národních
zájmů…?!“. Prochází jim to, protože lidi neví, zapomněli. Pojďme zkusit něco dělat!
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Sledujte videa na
kanálu ObčanéČR

► Přihlásit odběr

info@obcaneCR.cz

OB Č A N SK Á I NI C I A TI V A

více ZDE

SLEDUJTE VIDEODOKUMENTY

Upozorn ění na závěr !
To, co bude nyní následovat do voleb – bude obvyklý scénář –
sliby, nálepkování nepohodlných (populista, radikál, xenofob),
pomluvy
v
diskusích.
Omílání
“úspěchů(?)“
hospodářství,
přebytkového rozpočtu (uvedeno na pravou míru v Dokumentu: Česká politická
scéna). Silné řeči proti - migraci, odzbrojení, kvótám, možná se do toho
zaplete zákon o referendu. To vše zejména od členů vládních, ale i
systémových stran (ODS, TOP09). Jeden by si mohl myslet, že
prozřeli… NE!!! Uplynulých tři a půl roku působení ve vládě a ve
sněmovně je vysvědčením pro strany.
A stávající NE-demise, která budí a odvádí pozornost? Jak bylo
uvedeno, ani ČSSD, ani ANO neprosazuje primárně národní zájmy a
podle toho by s nimi mělo být naloženo u voleb. A to platí, i kdyby se
žádná NE-demise nerozběhla. Na uvedená fakta v Dokumentech to
nemá žádný vliv. Navíc, jsme v předvolebním čase… plném intrik, kde
velkou roli budou hrát média vytvářející „obraz reality“, který se však
dost často neshoduje s pravdivou skutečností.
Nenechme se koupit koblihami, růžemi a hlavně ne sliby! Proti
nim stojí fakta, hlasování poslanců, stenozáznamy, usnesení vlády –
stačí přečíst Dokumenty portálu ObčanéČR. Utáhnou nás politici
ZASE svými sliby, médii a díky neinformovanosti a krátké paměti? Hra
je vysoká – v banku je totiž už bezpečnost země a tím i bezpečnost
každého občana…! Snad nechceme čekat až to přijde.

