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Německý orloj české politiky
15.6. 2018
Zmapovali jsme alarmující prorůstání chapadel
moci Berlína a německé lobbistické chobotnice do nejvyšších
struktur české politiky, ale i na všech úrovních společenského života v České republice!
Německo skrze své fondy a organizace v ČR má pod kontrolou všechno, od školství až
po zahraniční politiku české vlády!
Redakce AE News přináší ve spolupráci se Svobodným
vysílačem CS a Vítkem rozsáhlou investigativní reportáž o
vlivu německé státní moci na všechny úrovně společenského
a politického prostředí v České republice, která je tak
mohutná, že zde na AE News vyjde na pokračování celkem
ve 3 dílech. Dnes přinášíme první část. Podařilo se nám
zmapovat propojení politiků, činovníků, jednatelů a
zástupců desítek firem, organizací a subjektů, které v
pozadí a v zákulisí ovlivňují chod české domácí a
zejména zahraniční politiky. Zjistili jsme, že mnoho známých představitelů a osobností
českého veřejného života je bez mediální pozornosti a zájmu tisku velmi hluboko porpojeno a
zaháčkováno do činností německých fondů a nadací, které v tichosti působí na území ČR a
pomáhají obnovovat nejen na oficiální úrovni česko-německé vztahy, ale na té neoficiální usilují
o obnovené okupačního mocenského uspořádání vztahů mezi Berlínem a Prahou, které
existovaly během II. sv. války. Kostlivec na pražském orloji je varováním českému národu, ne
náhodou vedle něho stojí kupec, který si chce koupit českou zemi.
Mnoho čtenářů a občanů se diví, jak je možné, že česká vláda a její reprezentace hlasuje v
evropských unujních strukturách tak servilně v souladu s Berlínem, proč čeští ministři něco
jiného o migraci a kvótách řikají doma v Česku, ale úplně jinak mluví a hlasují v Bruselu a na
mezinárodních fórech. Tento článek odhlauje důvody a příčiny tohoto stavu, který je
podporován již od roku 1989, ale teprve poslední dvě vlády, Sobotkova a Babišova zcela a
bez odporu podlehly tomuto vlivu, i když obě vlády ze zcela odlišných důvodů. Nedá se přitom
říct, že předchozí vlády by byly proti tomuto německému vlivu imunní, ale tak silné a zjevné
zhroucení české zahraniční suverenity vidíme teprve až po roce 2013. Tento článek vysvětluje
kořeny a příčiny tohoto stavu a odkrývá chapadla německé chobotnice v Česku. Seznam lidí,
kteří pracují pro německé zájmy v Česku je tak doslova německým orlojem české politiky.
Seliger Gemeinde a německý orloj uvnitř ČSSD
Dnes si budeme vyprávět o tom, jak spolková republika Německo prostřednictvím masivních
finančních prostředků skrze skupiny německých neziskovek provádí otevřenou lobby v ČR
německých zájmů a multikulturní agendy. Povíme si o ekonomických vazbách, o projektech,
které německé neziskovky provádějí v českých školách, povíme si o českých neziskovkách,
které mají přímé napojení na tuto německou neziskovou
mašinérii, a rovněž si vykreslíme vazby několika
zásadních osob, které se na německé lobby zejm. tedy
sudetoněmeckého Landsmanschaftu podílejí. Na
začátku začneme ale trochu netradičně, a to ČSSD,
která má tradičně k notoricky lýsavé a podbízivé politice
k Německu značně blízko. To už pramení z organizace
Seliger Gemeinde.
Michaela Marksová-Tominová vedle Berndta Posselta,
šéfa Sudetoněmeckého landsmančaftu.
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Seliger Gemeinde je organizací, která rekrutuje členy z německých sociálních demokratů. A na
sjezdech této organizace Seliger Gemeinde se účastní lidé z ČSSD jako Michaela MarxováTominová s jejím manželem Arnoštem Marksem, Libor Rouček, bývalý místopředseda
Evropského parlamentu známý tím, jak se Němcům podbízivě omlouval za údajné vyhnání,
nebo je tu členem sám Vladimír Špidla. Vedle sociálnědemokratické Seliger Gemeinde tu
máme další pobočku, katolickou Ackermann Gemeinde, na kterou jsou zase napojeni čeští
politici z Top09, preláté, církev, lidovečtí politici, Zelení atd. Obě tyto organizace Gemeinde tedy
Seliger Gemeinde a Ackermann Gemeinde, ale také radikální Witikobund vzájemně
spolupracují a scházejí se pospolu na sudetoněmeckých srazech. Ke všem se postupně
dostaneme, ale abychom si v tom utvořili pořádek, systém a strukturu, pojďme se věnovat
nejprve ČSSD.
Vladimír Špidla a Collegium Bohemicum
Vladimír Špidla se nesmazatelně vryl do české politické historie. Premiér a předseda ČSSD,
potom Europoslanec, a nakonec šéf poradního sboru Bohuslava Sobotky. Vladimír Špidla po
návratu z Bruselu na jednom z jeho seminářů uvedl, že ČR by mohla řešit své ekonomické
problémy vstupem do spolkové republiky Německo jako 17. země. Načež dodal před
žasnoucími posluchači, že osobně by proti tomu nebyl.
Tento výrok, ačkoli se zdá být jen těžko uvěřitelný, dokumentuje, jakým způsobem predikují
někteří čeští vládní představitelé vývoj ČR ve směru k Německu. Nicméně systém struktury
poradců expremiéra Bohuslava Sobotky nám dává jasný signál, kam nás tlačí ČSSD, a
kam hnutí ANO, jehož Martin Stropnický podepsal s jeho kolegyní, německou exministryní
obrany Ursulou von der Leyen dohodu o tom, že se německý Bundeswehr stane vedoucí
armádou NATO v Evropě a jedna brigáda české armády se dostane pod přímé německé velení.
Konkrétně se k tomu dostaneme. Chci tím jen zdůraznit, že jak ČSSD, tak hnutí ANO, nesou
obě stejný podíl na vlichocování, lísání, podbízení a přimykání se ČR k Německu, kdy částečně
podléhají velení z Berlína.
Další poradkyní expremiéra Bohuslava Sobotky v oblasti zahraniční politiky byla Mgr. Blanka
Mouralová. Blanka Mouralová nějakou dobu pobývala v Berlíně jako vedoucí Českého centra,
aby nakonec byla jmenována ředitelkou Collegia Bohemica se sídlem v Ústí nad Labem.
Ředitelem českého centra Berlín je Tomáš Sacher. Mezi další poradce expremiéra Bohuslava
Sobotky byl zařazen i blízký známý Blanky Mouralové, kterým byl Mgr. Jan Šícha, kurátor
Collegia Bohemica, bývalý ředitel Českého centra v Mnichově, který působil na odboru Střední
Evropy na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Oba tito poradci expremiéra Bohuslava Sobotky,
čili Blanka Mouralová i Jan Šícha, mají blízké vztahy s představiteli sudetoněmeckého
landsmanschaftu. Když přičteme postoj Vladimíra Špidly, skládá nám to dohromady velmi
zvláštní skupinu poradců kolem expremiéra Bohuslava Sobotky.
Vladimír Špidla, ex-premiér a dnes poradce.
Collegium Bohemicum Masarykova 1000/3, Ústí nad
Labem-centrum, založila Česká Republika 22. června
2006, a k založení této muzejní expozice dopomohli dva
politici z Ústecka: Petr Gandalovič a Jan Kubata. Petr
Gandalovič byl politikem ODS, v roce 2002 primátor Ústí
nad Labem, 2006 zvolen poslancem ČR, půl roku dělal
ministra pro místní rozvoj, a působil jako velvyslanec v USA. Jan Kubata byl následujícím
primátorem v Ústí nad Labem, mimochodem členem dvou vodárenských společností,
ústeckého hokejového klubu a navíc Jan Kubata, bývalý ústecký primátor, pracoval na různých
pozicích pro firmy holdingu Setuza ovládané Petrem Sisákem. Tito dva, Petr Gandalovič a Jan
Kubata, se podíleli na vzniku Collegium Bohemicum.
Tato instituce Collegium Bohemicum se zaměřuje na dějiny Němců v českých zemích a
česko-německou kulturní interakci. Sám expremiér Sobotka ve svém dopise z roku 2014
ujistil, že financování muzejní expozice collegia vzhledem k důležitosti česko-německých vztahů
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a společenské poptávce nebude problémem. Zakladatelem tohoto česko-německého institutu
Collegium Bohemicum vedle snaživých angažovaných politiků Petra Gandaloviče a Jana
Kubaty bylo ministerstvo kultury ČR, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,
Společnost pro dějiny Němců v Čechách a Statutární město Ústí nad Labem. Ředitelem
institutu Collegium Bohemicum je historik a politolog PhDr. Petr Koura, Ph.D.
Bohuslav Sobotka, Lubomír Zaorálek a Česko-německé diskusní fórum
A s financováním, podle expremiéra Bohuslava Sobotky, skutečně nebyl problém. Podle
smlouvy ze 17. 1. 2018 přikleplo Statutární město Ústí nad Labem Collegiu Bohemicu dotaci na
celoroční provoz společnosti v částce 1,100,000 Kč, a také 10. 5. 2017 přikleplo Ústí nad
Labem na celoroční provoz Collegia Bohemica dotaci 950,000 Kč. Potom zase Muzeum Ústí
nad Labem přikleplo podle smlouvy ze 19. 2. 2017 Collegiu Bohemicu částku 48,400 Kč na
překlad a redakce překladů pro výstavy, nebo zase Goethe-Institut zaplatil 10. 10. 2016
Collegiu Bohemicu částku 595,350 Kč na podporu česko-německých kulturních akcí. Toť
zhruba tolik k instituci Collegium Bohemicum v Ústí nad Labem.
Další exponovaný člen ČSSD Lubomír Zaorálek, exministr zahraničních věcí, si jako svou
poradkyni na ministerstvo zahraničí přivedl Kristinu Larischovou. Kristina Larischová působila
jako vědecká pracovnice pražské kanceláře německé Nadace Friedricha Eberta, ale Kristina
Larischová je také místopředsedkyní správní rady Česko-německého fondu budoucnosti (k
němu se potom ještě dostaneme podrobněji). A tuto Kristinu Larischovou si vzal exministr
zahraničí Lubomír Zaorálek za svoji poradkyni. Jenomže tím to nekončí.
Lubomír Zaorálek jmenoval do české části Česko-německého diskusního fóra jako předsedu
Libora Roučka, který se účastní sjezdů Seliger Gemeinde, a který je známý svými omluvami
sudetským Němcům za údajné vyhnání. Dále exministr zahraničí Lubomír Zaorálek jmenoval do
Česko-německého diskuzního fóra členy Martina Dzingela, který je také prezidentem
Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, a rovněž i místopředsedou rady
vlády pro národnostní menšiny.
Dále je tam JUDr. Vladimír Handl, vědecký pracovník Ústavu mezinárodních vztahů v Praze,
Mgr. Daniel Herman, předseda Sdružení Ackermann-Gemeinde a exministr kultury za KDUČSL, dále Mgr. Michaela Marksová-Tominová, exministryně práce sociálních věcí ČSSD,
nebo JUDr. Helena Válková, exministryně spravedlnosti, která je podle vlastních slov částečně
německého původu, a která proslula jejím výrokem z března 2014, že se Čechům za
protektorátu tak moc nedělo. Jak to tak politici dělají, když zjistí, že přestřelili, tak hodí zpátečku,
začnou couvat, např. Helena Válková začla tvrdit, že tím měla na mysli celý kontext ve srovnání
s Polskem nebo Sovětským Svazem atd. Dalším členem Česko-německého diskuzního fóra je
MUDr. Luděk Sefzig, a nakonec RNDr. Miroslav Prokeš, člen KSČM.
Lubomír Zaorálek, Bohuslav Sobotka.
Jenom příklad aktivit Česko-německého diskuzního fóra:
Ve dnech 29. a 30. ledna 2017 se uskutečnila série akcí
k připomenutí 20. výročí podpisu Česko-německé
deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji
z 21. ledna 1997. Vyvrcholením dvoudenního programu
byla Jubilejní konference za účasti expředsedy vlády ČR
Bohuslava Sobotky, která proběhla 30. ledna 2017. Konferenci zahájili spolupředsedové Českoněmeckého diskusního fóra Libor Rouček, bývalý místopředseda Evropského parlamentu a
spolkový ministr Christian Schmidt.
Tak to máme bývalé poradce Bohuslava Sobotky i Lubomíra Zaorálka + nominace do Českoněmeckého diskuzního fóra, kde spolu za převážně české peníze diskutují sudetomilové se
sudeťáky, protože podobné kádry a harcovníky nominoval i tehdejší německý ministr zahraničí
Frank-Walter Steinmeier, současný spolkový prezident. Kromě Česko-německého institutu
Collegium Bohemicum, a Česko-německého diskuzního fóra tu máme ještě další iniciativu,
Česko-německý strategický dialog. Tvůrcem vize Česko-německého strategického dialogu byl
opět sám guru Bohuslav Sobotka. Ocitujme si pasáž z jeho dopisu:
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Sobotkův dopis o úloze Česko-německého strategického dialogu
“Cílem je propojit resortní ministerstva a další relevantní aktéry s jejich německými protějšky na
spolkové i zemské úrovni nad rámec běžné bilaterální agendy, ale také a především společně
definovat dlouhodobější, strategické cíle na pozadí současného dění v Evropě i ve světě. V
polovině minulého roku jsem proto pověřil ministra zahraničních věcí ČR Lubomíra Zaorálka
přípravou koncepčního materiálu ke strategickému ukotvení sousedských vztahů se Spolkovou
republikou Německo coby nejvýznamnějším partnerem a sousedem České republiky.
Toto strategické ukotvení vzájemných vztahů nezahrnuje pouze resort zahraničí, nýbrž
téměř veškerá resortní ministerstva a také Úřad vlády ČR. Vedle v rámci strategického
dialogu definovaných prioritních témat jako věda, výzkum, inovace, rozvoj společné
infrastruktury, boje proti příhraniční kriminalitě či spolupráce ve školství a kultuře či
zdravotnictví, je také jednou ze stěžejních oblastí zahraniční a unijní politika. Dialog je primárně
nastaven jako mezivládní spolupráce, ale ve své podstatě je otevřen všem aktérům relevantním
po česko-německé vztahy ve 21. století s cílem posilovat vzájemnou důvěru a budovat českoněmecké sousedství coby jeden z pilířů evropské stability.”
Nepřipomíná vám to přípravu na vývoj infrastruktury skrze celá ministerstva s cílem snah o
napojení částí ministerstev na agendu Německa? Jsou tu citovány veškeré resorty, které mají
být synchronizované paralelně s prosazovanou agendou Německa: Věda a výzkum, inovace,
rozvoj společné infrastruktury, boje proti příhraniční kriminalitě, viz. smlouva o možnosti
německé policie zasahovat na části českého území kolem hranic, také část české armády
spadající pod německé velení, nebo spolupráce ve školství a kultuře či zdravotnictví.
Frank-Walter Steinmeier
Exministr zahraničí Lubomír Zaorálek s
exministrem zahraničí Německa, současným
německým prezidentem Frankem-Walterem
Steinmeierem podepsal společné prohlášení k
tomuto
Česko-německému
strategickému
dialogu 3. července 2015. Vidíme tady drobné
posuny, různé dohody, prohlášení, vnitřní nebo
vnější politické změny, státoprávní změny, nebo
změny zahraničního charakteru, které společně
tvoří mozajku vytváření souladu mezi legislativou, agendou a koncepcí Německa, a s
nenápadnou změnou výše zmíněných rezortů, kdy skutečně budeme na té úrovni, ve které se
budeme moci, podle výroku Vladimíra Špidly, připojit k Německu jako jeho 17. spolkový stát.
Krátce se podíváme na Společnost pro dějiny Němců v Čechách. Tato společnost vznikla 26.
července 1999. Adresu má stejnou jako Česko-německý institut Collegium Bohemicu,
Masarykova třída 1000/3, Ústí nad Labem. Tento spolek, světe div se, nemá v žádném rejstříku
uvedenu ani jednu osobu, statutární orgány, ani jeden list ve sbírce listin, prostě vůbec nic.
Také to o lecčems vypovídá, že? Ale pojďme na další organizaci.
Josef Zieleniec, Radko Hokovský, Evropské hodnoty a Česko-německý fond budoucnosti
Česko-německý fond budoucnosti vznikl 25. března 1999 z registrace 31. prosince 1997, tedy
po roce 1997 po podpisu Česko-německé deklarace 21. ledna 1997. Důležité datum je tedy
datum samotné registrace 31. prosince 1997. Později se dostaneme k tomu, že zřizovatelem
Česko-německého fondu budoucnosti bylo ministerstvo zahraničních věcí ČR. V době přípravy
zřizování Česko-německého fondu budoucnosti byl ministrem zahraničních věcí Josef
Zieleniec. Josef Zieleniec působil na ministerstvu zahraničí od 4. července 1996 do 23. října
1997. Od 8. listopadu 1997 do 2. ledna 1998 působil na ministerstvu zahraničí Jaroslav Šedivý.
Poté vznikla úřednická vláda Josefa Tošovského, kdy Josef Tošovský od července 1998 do
května 2002 působil v Nadaci Dagmar a Václava Havlových vize 97. To jentak mimochodem,
jak si Václav Havel nominoval kámoše z vlastních neziskovek na nejvyšší místa parlamentu, tak
jen abychom nezapomínali. Ale zpět k Josefu Zieleniecovi.
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Z iniciativy členů Koordinační rady Česko-německého diskusního fóra vzniklo v roce 2001
Fórum mládeže. A toto fórum česko-německé mládeže zaštítil právě Josef Zieleniec. V
evropské kanceláři Josefa Zieleniece během studia působil v rámci čtvrtletní stáže
Radko Hokovský, pozdější ředitel think-tanku Evropské hodnoty, a co je velmi důležité,
Josef Zieleniec působil také v nadaci Bohemiae Karla Schwarzenberga. To už nám dává
dostatečně silný signál napojení Josefa Zieleniece na skupiny kolem kruhů německých skupin a
Karla Schwarzenberga. Čili nás ani nepřekvapí, že právě ministerstvo zahraničních věcí s
ministrem Josefem Zieleniecem, který zaštítil Česko-německé
fórum mládeže, napojeného na Karla Schwarzenberga přes
nadaci Bohemiae připravilo a vybudovalo infrastrukturu Českoněmeckého fondu budoucnosti právě pod taktovkou svého
proněmecky angažovaného ministra zahraničí Josefa Zieleniece.
Josef Zieleniec.
Zmínil jsem se, že Radko Hokovský, pozdější ředitel think-tanku Evropské hodnoty, absolvoval
čtvrtletní studijní stáž v kanceláři evropského parlamentu Josefa Zieleniece. Za působení
Josefa Zieleniece na ministerstvu zahraničí vznikl Česko-německý fond budoucnosti a Radko
Hokovský, ředitel Evropských hodnot, byl na stáži, studoval u Josefa Zieleniece napojeného v
rámci nadace Bohemiae na Karla Schwarzenberga. Německá spolková zpravodajská služba
BND v prosinci 2017 zařadila na svůj seznam sledovaných objektů v České republice think-tank
Evropské hodnoty jako lobbingovou organizaci, která nebezpečně proniká a prorůstá do
blízkosti diplomatických struktur německého velvyslanectví v Praze. Už chápete ta propojení?
Radko Hokovský, ředitel Evropských hodnot, studoval u Josefa Zieleniece a Josef
Zieleniec je napojený přes tehdejší nadaci Bohemiae na kruhy kolem Karla
Schwarzemberga, a najednou si Evropských hodnot všímají i německé tajné služby. Českoněmecký fond budoucnosti finančně podporuje Evropské hodnoty stejně jako třeba Konrad
Adenauer Stiftung, s ředitelem zastoupení v ČR Matthiasem Barnerem. To nám nabízí vcelku
věrný obraz o zpravodajské hře, kterou hrají Evropské hodnoty ve směru k německé ambasádě
v Praze a jakým způsobem je Radko Hokovský napojen na tyto struktury a kruhy tvrdě lobbující
za německé záležitosti jako je sudetoněmecký Landsmanschaft.
Nadace Bohemiae, Karel Schwarzenberg, Lobkowiczové a opět Josef Zieleniec
V tehdejší nadaci Bohemiae figuroval kromě spoluzakladatele Karla Schwarzemberga a Josefa
Zieleniece, a na něj napojeného Radko Hokovského, i další člověk jménem Michal Lobkowicz.
Když se podíváme na osoby z rodu Lobkowiczů, tak dojdeme k docela zajímavým
skutečnostem. Vladimír Lobkowicz se účastnil sudetoněmeckého kongresu v Plzni 9. září
2016 a Michal Lobkowicz zase podporoval v senátních volbách v roce 2016 Radima Špačka,
který se účastnil sjezdů sudetoněmeckého Landsmanschaftu a Michal Lobkowicz zároveň
figuroval v nadaci Bohemiae, kterou spoluzaložil Karel Schwarzemberg a opět Josef Zieleniec,
a na něj je napojený Radko Hokovský z Evropských hodnot, který u něj absolvoval studijní stáž.
Máme tu ale třetího ze šlechtického rodu Lobkowiczů. 1. května 2018 se konala v poutním
kostele navštívení Panny Marie ve Skokách takzvaná českoněmecká pouť porozumění. Tuto
českoněmeckou pouť porozumění resp. poutní mši svatou od 11:00 celebroval opat kanonie
premonstrátů v Teplé, páter Filip Zdeněk Lobkowicz. A čtvrtý ze šlechtického rodu
Lobkowiczů, konkrétně Johannes Lobkowicz zaslal 28. února 2018 rovných 20,000 Kč
iniciativě Milion chvilek studentského tria Mikuláš Minář, Benjamin Roll a Martin Vrba a tato
neziskovka Milion chvilek koordinovala celorepublikové protesty proti Babišovi a Ondráčkovi (z
KSČM) 5. března 2018. Mimochodem, Johannes Lobkowicz byl od června 1997 do února 1998
jednatelem Německé školy v Praze s.r.o. zahraniční škola a gymnázium, které vychovává
německé děti od mateřské školky, přes základní školu, až po gymnázium přímo v Praze. K této
škole se dostaneme, ale jen abychom si zmapovali aktivity Lobkowiczů.
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Johannes Lobkowicz.
Pojďme ale zpět k Česko-německému fondu
budoucnosti. Česko-německý fond budoucnosti
poskytuje dotace a granty jednotlivým českým a
německým neziskovkám pro osvětové programy na
podporu multikulturní inkluze. Německé neziskovky
ve spolupráci s vybranými školami v Německu jezdí
do Česka a pořádají s českými školami a gymnázii
workshopy a semináře, kde české mládeži programují
do hlav pozitivní náhled na soužití s jinými zejména
arabskými etniky. Česko-německý fond budoucnosti,
jak si za chviličku ukážeme, je skutečně tvrdý brutální převodník německé multikulturní agendy
Merkelovského typu.
Česko-německý fond budoucnosti vozí do Česka migranty a ukazuje je českým školákům
jako přínosné multikulturní obohacení pro národ
Česko-německý fond budoucnosti podprahově připravuje české děti ve školách k akceptaci
migrace a Islámu jako přirozeného prostředí pro budoucí Evropu. Pozoruhodná znepokojující je
skutečnost, že zakladatelem Česko-německého fondu budoucnosti je samotné ministerstvo
zahraničních věcí ČR, a náklady na zřízení tohoto fondu se z české státní pokladny
zaplatily ve výši 84,388,000 Kč. Tedy ministerstvo zahraničí ČR se aktivně podílí na
nasunování multikulturní agendy a na prosazování lobby relativizace následků po druhé
světové válce. Např. v roce 2014 přispěl Česko-německý fond budoucnosti think-tanku
Evropské hodnoty částkou 60,000 Kč.
Česko-německý fond budoucnosti, Železná 539/24, Staré Město, Praha 1. Tento fond spadá
pod ministerstvo zahraničních věcí, které ho pod Josefem Zieleniecem vytvořilo, jak jsme si
uvedli. Tedy aktuální skladbu vedoucích představitelů Česko-německého fondu budoucnosti
jmenoval exministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek, mějme to prosím na paměti.
Předsedkyní resp. ředitelkou je Petra Ernstberger, před ní byl ředitelem Tomáš Jelínek Ph.D.
Mimochodem, Petra Ernstberger je předsedkyní Česko-německé parlamentní skupiny v
německém Bundestagu. Jaké české pronárodní teze má hájit spolek, jehož ředitelka má přímé
napojení do německého spolkového sněmu?
Místopředsedkyní Česko-německého fondu budoucnosti je Ing. Kristina Larischová. Kristina
Larischová působila jako vědecká pracovnice pražské kanceláře německé Nadace Friedricha
Eberta a Kristina Larischová, jak jsme si prozradili, také působila jako poradkyně
exministra zahraničí Lubomíra Zaorálka. Vidíme, jaké propojení má exministr zahraničí
Lubomír Zaorálek s Česko-německým fondem budoucnosti, pod jehož ministerstvo tento fond
spadal? Svoji poradkyni šoupl do tohoto fondu. Dále tu najdeme osobu jménem Petr Brod. Ten
je publicistou, pracoval třeba pro rozhlasovou stanici Svobodná Evropa nebo Süddeutsche
Zeitung.
Martin Kastler a Dieter Olbrich na zasedání AckermanGemeinde.
Dále ve správní radě Česko-německého fondu
budoucnosti působí Mgr. Ondřej Matějka. Ten dříve
působil jako ředitel v prosudetské organizaci
Antikomplex. Od června 2014 se Ondřej Matějka stal
náměstkem ředitele Ústavu pro studium totalitních
režimů. Dále ve správní radě Česko-německého fondu
budoucnosti najdeme Dipl.-Pol. Janu Maláčovou, která
působila jako ředitelka odboru Koncepce rodinné politiky a politiky stárnutí, na ministerstvu
práce a sociálních věcí pod exministryní Michaelou Marxovou-Tominovou, která je členkou
Česko-německého diskuzního fóra.
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A dále už tu působí samí Němci. Martin Kastler je ředitelem zastoupení Hanns Seidel Stiftung v
ČR. Martin Kastler je také bývalým Europoslancem za bavorskou CSU a také německým
předsedou Ackerman Gemeinde. Hanns Seidel Stiftung, který Martin Kastler v ČR také
zastupuje, je jeden z obřích německých fondů vedle Friedrich-Naumann-Stiftung, Heinrich
Böll Stiftung nebo Konrad-Adenauer-Stiftung. Dále ve správní radě Česko-německého
fondu budoucnosti působí Albert Heinrich Schläger, který je předsedou německé Seliger
Gemeinde, také je bývalým členem bavorského zemského sněmu SPD a rovněž bývalým
starostou města Hohenberg.
Dále v Česko-německém fondu budoucnosti ve správní radě působí Peter Klaus Brähmig, jenž
je členem německého Bundestagu za CDU, tedy křesťanskou unii, a je také předsedou Skupiny
vyhnanců, uprchlíků a vysídlenců frakce CDU/CSU v německém Bundestagu. Předsedou
dozorčí rady Česko-německého fondu budoucnosti je Ing. Pavel Maštálka, místopředsedou
dozorčí rady je Dr. Rolf Hofstetter, členy dozorčí rady jsou Ing. Josef Kreuter a Markus
Muckenthlaer. Působí tu také Ing. Soňa Dederová, ke které se také dostaneme v souvislosti se
sudetoněmeckými dny v bavorském Augsburgu v roce 2017. V Česko-německém fondu
budoucnosti působil třeba také historik Miroslav Kunštát z Institutu mezinárodních studií fakulty
sociálních věd univerzity Karlovy, který je také členem Česko-německé komise historiků, ale
rovněž jako tajemník Česko-německého fondu budoucnosti zde působil Tomáš Kafka.
Chceš-li pokořit svého nepřítele, vychovej jeho děti! Německé fondy v českém školství
Když se podíváme na školy, gymnázia, univerzity, umělecké organizace, galerie, knihovny,
muzea, obchodní akademie, filharmonie, tak vidíme, jak systematicky pročesávají a podplácejí
dotacemi školy v severních a západních Čechách, tedy v oblastech, které jsou pro zlomení
nejkritičtější, protože právě severní i západní Čechy byly zabrané v obrovské míře po
Mnichovské zradě. Tady skutečně spatřujeme velmi sofistikovaně propracovanou architekturu,
systematicky technicky procházející a zaměřující se na školy zejména ze severních i západních
Čech. Ale máme tu samozřejmě i další oblasti, něco z Jižních Čech, potom klasicky Praha,
Brno, Olomouc, ale pojďme si to projít pěkně systematicky, kdy jsem všechno roztřídil pro
přehlednost, abychom v tom měli pořádek, a mohli jsme se detailně, do hloubky a podrobně
podívat, jak Česko-německý fond budoucnosti uplácí dotacemi české veřejné instituce v
prosazování vlastní agendy, migrace a multikulturalismu.
Podívejme se na první projekt:
RIKAMIFO – Průzkumníci migrace
Žadatel: Richard-Wagner Gymnasium, Wittelsbacher Ring 9-11, Bayreuth
Partner projektu: Gymnázium Nad Kavalírkou, Nad Kavalírkou 1, Praha 5
Cíl projektu: Žáci gymnázií z Bayreuthu a Prahy se zabývají tématem migrace a integrace.
Výsledkem jejich průzkumu bude brožura a kalendář s vyhodnocením rozhovorů s migranty v
obou zemích. V rámci výměnného pobytu žáků pražského gymnázia a bayreuthského gymnázia
došlo k prvnímu setkání 20. až 26. března 2017 v Bayreuthu. Protože bayreuthští žáci nemluví
česky, účastnili se jazykové animace, která jim měla pomoct odbourat jazykové bariéry.
Následně byly vedeny filosofické rozhovory na téma vlast, jinakost a identita. Zároveň byla
vyhodnocena přípravná práce pražských žáků, kteří pomocí dotazníku zjišťovali, jak se žije
Němcům v Praze.
Také v Bayreuthu běžely anketa a rozhovory s rodiči a prarodiči migrantů. Protože Bayreuth je
škola s vysokým podílem migrantů, byla tato situace probírána a srovnávána ještě s
dalšími státy světa. Přičemž hlavní věc, která zajímala žáky obou zemí, byla, jak migranti a
jejich spoluobčané vnímají tuto situaci a jak se v cizí zemi cítí. Několik rozhovorů se uskutečnilo
také s partnery Česko-německé společnosti ještě před návštěvou německých žáků v Praze.
Společný program byl zpestřen návštěvou Bamberka i samotného města Norimberk a
společným večerem s rodiči hostitelských rodin. Návštěva bayreutských žáků spojená s dalšími
pracemi na společném projektu se uskutečnila v Praze ve dnech 24. až 30. dubna 2017.
Podívejme se na další projekt, který organizuje, který pořádá Česko-německý fond budoucnosti:
Název projektu: Příběhy uprchlíků
Žadatel: We Can, z.s., Rožmberská 1628, Praha 9
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Partner projektu: Umweltzentrum Dresden, Schützengasse 16 -18 Drážďany
Cíl projektu: Projekt má zprostředkovat audiovizuální „setkání“ s uprchlíky, kteří přišli do
Německa, a napomoci tak oslovit lidi a otevřít jejich srdce pro vzájemné poznání. V České
republice lze aktuálně získat jen velice málo přímých zkušeností s uprchlíky, čemuž je v
Německu úplně naopak. I z tohoto důvodu od počátku roku 2016 navštěvují Drážďany mladí
lidé z Prahy. Na konci července 2016 přijeli do Drážďan i s týmem dokumentaristů WeCan
a ptali se uprchlíků, např. v rámci ABC-stolů pořádaných každodenně sdružením
Umweltzentrum Dresden, na příběhy jejich odchodu a příchodu. Takto vzniklé fotografie a
dokumentární filmy jsou předmětem výstavy prezentované v obou zemích. V Praze výstava
proběhla od 29. září do 19. října 2016. Zahájení výstavy fotografií doprovodilo promítání
rozhovorů a diskuse. V Drážďanech výstava probíhá od 1. prosince 2017. Vedle prezentace
fotografií a filmů došlo i na diskusi s těmi, kteří ve filmech vystupují.
Zde se jedná o agendu postupného obrušování hran a zvykání dětí na migraci, zvykání dětí na
Islám, zvykání dětí na multikulturalismus, jednoduše přeprogramovávání dětí na systému řízení
první priority. Pojďme se podívat dále, kam všude pumpuje Česko-německý fond budoucnosti
peníze, přičemž jsem to roztřídil přesně do krajů tak, abychom v tom měli precizní německý
pořádek.
Severní Čechy
- Střední škola technická, Most, příspěvek ve výši 120,600 Kč Projekt IT, bezpečnost a sociální
mediální platforma, přeshraniční prevence, bezpečně na internetu.
- Základní škola Tomáše Guariga Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny 78,650 Kč,
Mládež a školy:
- Česko-německé dny přátelství „Naučná stezka chmelařskou oblastí“ ve dnech 17.-.22.7.2017.
- Statutární město Chomutov, které zastupoval dokonce současný starosta Chomutova JUDr.
Marek Hrabáč z hnutí ANO, podle smlouvy ze 20. 4. 2017 obdrželo příspěvek ve výši 80,000 Kč
projekt Chomutovské krušení 2017, Připomenutí hornických tradic nejen v Krušnohoří. Tedy
dokonce samotný chomutovský starosta JUDr. Marek Hrabáč z hnutí ANO spolupracuje s
Česko-německým fondem budoucnosti. Máme tu dvě základky v Rumburce okres Děčín.
- Základní škola Pastelka, o.p.s., kterou zastupovala Mgr. Soňa Pokorná která podle smlouvy
ze 19. 9. 2017 obdržela příspěvek ve výši 95,500 Kč za projekt Spolu nás to stále baví. V
tabulce pro dílčí náklady ve smlouvě čteme např. výlety partnerských tříd 7,500 Kč, společná
setkávání pedagogických pracovníků 5,000 Kč, nebo žákovské výměny 11,000 Kč.
- Potom druhá škola v Rumburce na Děčínsku, Základní škola Rumburk U Nemocnice 1132/5,
podle smlouvy ze 22. 6. 2017 180,000 Kč, projekt Komunikujeme, poznáváme se, a
spolupracujeme.
-Oblastní galerie Liberec, kterou zastupoval Mgr. Jan Randáček podle smlouvy ze 3. 2. 2017
projekt za 330,000 Kč, projekt Kulturní jaro Oblastní galerie Liberec 2017, nebo druhý příspěvek
180,000 Kč, projekt Rendez-vous umělců, sbírka Helmuta Klewana.
Západní Čechy
-Plzeň 2015, zapsaný ústav podle smlouvy z 19.10.2017 obdržel příspěvek ve výši 192,576 Kč
DE/CZ Design Startup Show.
- Obchodní akademie, Plzeň, náměstí T. G. Masaryka 13, podle smlouvy z 25.10.2017
50,900 Kč projekt Naše partnerské regiony se představují.
- Máme tu třeba Západočeskou univerzitu v Plzni, které podle smlouvy ze 6.12.2017 Českoněmecký fond budoucnosti přispěl částkou 1,331,000 Kč na projekt Němčina nekouše IV 201819, anebo 7.2.2018 příspěvek 84,700 Kč na projekt Česko-německý Barcamp, Mladí lidé a
politika/demokracie. Máme tu další příspěvek Západočeské univerzitě podle smlouvy ze 7. 12.
2017 ve výši 423,500 Kč v rámci projektu Odmalička Von klein auf 2018-2019. Nebo další
příspěvek podle smlouvy ze 22. 9. 2016 v částce 121,000 Kč projekt Zažíj Plzeň 2016. Také
bychom neměli vynechat smlouvu ze 27. 5. 2017 za 423,500 Kč a projekt nese název Českoněmecké jaro kultury a diverzity.
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Jižní Čechy
- Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka, Fráni Šrámka 23, České Budějovice, projekt s názvem
Dresjovice – because we are neighbours 96,950 Kč
- Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích podle smlouvy ze 17. 8. 2016 217,800 Kč projekt
Aktivní role učitele v 21. století.
- Gymnázium Jana Šimona Baara, Domažlice, Pivovarská 323 podle smlouvy ze 4. 7. 2017
obdržela příspěvek 50,000 Kč, projekt Po stopách společné historie.
Praha
- Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy, které Česko-německý fond budoucnosti podle
smlouvy ze 13. 11. 2017 poskytl příspěvek ve výši 108,900 Kč na projekt Mezinárodní
přátelství, aneb jak trávit volný čas jako místní.
- Dále tu máme Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5, kterou
zastupoval RNDr. Vilém Bauer, smlouva ze 13. 10. 2017 96,800 Kč Spolupráce a výměnný
pobyt Gymnázia Jaroslava Heyrovského s Gymnáziem ve Vechtě.
- Pak třeba Střední průmyslová škola na Proseku, Praha 9, kterou zastupoval Mgr. Jiří Bernát
96,800 Kč.
- Dále v Praze třeba LUCERNA – BARRANDOV, spol. s r.o., která od česko-německého fondu
budoucnosti podle smlouvy ze 20.7.2017 obdržela rovných 300,000 KČ na DaS Filmfest 12
(2017) Překlady (Titulky, technika, texty, transport filmových kopií, dále hosté, ubytování a
cestovní výdaje 15,000 KČ, také části výloh šly na reklamu v rozhlase a venkovní reklamu,
tiskové materiály, katalogy, letáčky nebo plakáty, webdesign, grafika, honoráře, moderátoři,
autoři textů a katalogů atd.
- V Praze nemůže chybět Karlova univerzita kterou zastupoval Prof. PaedDr. Michal Nedělka,
podle smlouvy ze 4. 5. 2017 za 50,000 Kč projekt s názvem Beze spánku v Praze i Hamburku,
Mezi Kafkovým kosmem a světovým občanstvím zuřivého reportéra. Nebo další příspěvek pro
Karlovu univerzitu podle smlouvy ze 5. 6. 2017 84,700 Kč projekt Echos, Germanobohemistika
2017.
Brno
- Česko-německý fond budoucnosti také poskytuje příspěvky poměrně vydatně brněnským
školám a různým dalším uměleckým organizacím.
- Základní škola Brno, Antonínská 3, projekt V mé rodině, ve tvé rodině. Poznáváme tradice,
zvyky a obyčeje našich hostitelských rodin. 70,000 Kč, smlouvu podepsal za školu Mgr. Libor
Tománek.
- Gymnázium Brno, Elgartova, které zastupovala Mgr. Petra Šperková podle smlouvy ze 28. 4.
2017 60,000 Kč projekt Kultura a architektura v našem životě.
- Dále Filharmonie Brno, rovných 100,000 Kč, z 18 ledna 2018, dále třeba Národní divadlo
Brno, podle smlouvy ze 27. 11. 2017 v částce 246,162 Kč, nebo další příspěvek ve výši
253,277 Kč na projekt Divadelní svět Brno 2017 linie německého divadla. Dále třeba Janáčkova
akademie múzických umění v Brně 211,750 Kč projekt Divadlo v nové Evropě. To zní celkem
nevinně, ale když se podíváme do tabulky ve smlouvě, najdeme tady třeba Doprava Brno Berlín
Brno (Workshop v Berlíně), Náklady na stravu (Workshop v Berlíně), Náklady na ubytování,
čeští účastníci (Workshop v Berlíně), výdaje na překladatele 27,500 Kč atd.
Ostatní regiony v Česku
- Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára Tylovo nábřeží 1140 Hradec Králové,
71,500 Kč projekt Setkání v Českém ráji.
- Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530, smlouva ze 4. 4. 2018 110,000 Kč, projekt
Společné kulturní a jazykové kořeny. Druhý projekt v téže škole podle smlouvy ze 7.4.2017 v
částce 120,000 Kč projekt Srdečně vítejte v regionu.
- Gymnázium, Příbram, Legionářů 402, kde se jednalo o projekt Digitální mládež, Čeští a
němečtí žáci mezi WhatsUpem a skutečností za 75,000 Kč, nebo druhý projekt Česko-německá
výměna studentských orchestrů Gymnázia Příbram a IGS Marienhafe-Moorhusen týden v
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Německu za 55,000 Kč, Třetí projekt příbramského gymnázia Náboženství jako společný faktor
ve spojené Evropě za 70,000 Kč.
- Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov, kde šlo o projekt Porovnání
duálního vzdělávání ve Fritzláru (Hesensko) se školním vzděláváním žáků v Kamenici nad
Lipou.
Morava a Slezsko
- Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava, které česko-německý fond budoucnosti
podle smlouvy ze 13. 2. 2018 poskytl příspěvek 79,175 Kč, kde se jednalo o Česko-německou
letní univerzitu energetiky.
- Základní škola Frýdlant nad Ostravicí náměstí Tomáše Guariga Masaryka 1260 64,000 Kč
smlouvu podepsala za školu Mgr. Lenka Matušková, projekt Budoucnost patří dětem.
- Město Moravská Třebová podle smlouvy ze 12. 9. 2016 obdrželo příspěvek ve výši
142,000 Kč za projekt Mezinárodní výměna mládeže 2017.
Olomouc
- Vědecká knihovna v Olomouci podle smlouvy ze 9. 5. 2017 obdržela příspěvek 60,000 Kč na
festival Olomoucké dny německého jazyka.
- Obchodní akademie, Olomouc, třída Spojenců 11, podle smlouvy ze 23. 2. 2017 obdržela
příspěvek v rozsahu 99,000 Kč na projekt Hledání identity česko-německé mládeže v kontextu
migrace a integrace cestou aktivního občanství u pramene Labe jako symbolického počátku
dialogu mezi mladými Čechy a Němci.
Konrad Adenauer Stiftung, Masarykova univerzita, Akademie věd a Jiří Drahoš
Máme tu další německé fondy známé podporou migrační politiky Hanns Seidel Stiftung,
Václavské náměstí 1306/55, Nové Město, Praha 1, s ředitelem Martinem Kastlerem, potom
velmi známý Konrad Adenauer Stiftung s ředitelem zastoupení v ČR Matthiasem Barnerem,
Friedrich-Naumann-Stiftung na stejné adrese jako Konrad-Adenauer-Stiftung, tedy Jugoslávská
620/29, Vinohrady, Praha 2, anebo Heinrich Böll Stiftung Opatovická 1901/28, Nové Město,
Praha 1, s ředitelkou Evou Andreou van de Rakt.
Např. Konrad-Adenauer-Stiftung je donorem a sponzorem třeba Asociace pro mezinárodní
otázky (AMO), Agora Central Europe společnost pro demokracii a kulturu Ivany Bursíkové,
nebo Evropských hodnot. Ovšem pozor, Konrad-Adenauer-Stiftung s ředitelem zastoupení v
ČR Matthiasem Barnerem podporuje nejen neziskovky, ale dokonce oficiálně české státní
instituce a vysoké školy. Např. 3. 3. 2017 dostal Sociologický ústav Akademie věd ČR dotaci
právě od Konrad-Adenauer-Stiftung v hodnotě 210,756 Kč deklarovanou jako finanční podporu
spolupracujícího partnera.
Jiří Drahoš, bývalý šéf AV ČR a také ex-kandidát na
prezidenta.
O pár měsíců později následoval další dar Akademii věd
ČR právě od Česko-německého fond budoucnosti, ale k
tomu se dostanu u Jiřího Drahoše, který Akademii věd ČR
dlouhá léta řídil. Dále Konrad Adenauer Stiftung poskytli
podle smlouvy ze 20. 3. 2017 dar v hodnotě 1,215,900 Kč
deklarovaný jako institucionální partnerství mezi Konrad
Adenauer Stiftung a Masarykovou univerzitou v Brně a
potom druhou, tentokrát dotaci podle smlouvy ze 3. 4. 2018 ve výši 760,950 Kč a jednalo se o
dotaci pro Mezinárodní politologický ústav fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity pro
rok 2018.
Konrad-Adenauer-Stiftung rovněž přispěl podle smlouvy ze 13 dubna 18 neuvedenou částkou
Vysoké škole ekonomické v Praze na konferenci Evropský den konané 19. dubna 2018.
Konrad Adenauer Stiftung dále rozvíjí úzkou spolupráci s Českou křesťanskou akademií.
Jejím předsedou je Profesor Tomáš Halík. Mimochodem Česká křesťanská akademie sídlí
na stejné adrese jako česká organizace Ackerman Gemeinde obě na adrese Vyšehradská
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320/49, Praha 2. Česká křesťanská akademie společně s Konrad-Adenauer-Stiftung pod
záštitou exministra kultury Daniela Hermana pořádali konferenci na téma Populismus v Evropě
a obranyschopná demokracie, která proběhla od pátku 10. listopadu 2017 od 16:00, končila v
sobotu 11. listopadu ve 14:00, a konala se v Emauzském klášteře.
Tomáš Halík, Erik Tabery z Bakalova Respektu, Ackerman Gemeinde a Konrad Adenauer
Stiftung
Kromě Prof. Tomáše Halíka tu vystoupil šéfredaktor Bakalova týdeníku Respekt Mgr. Erik
Tabery, politolog PhDr. Martin Mejstřík z institutu mezinárodních studií fakulty sociálních věd
univerzity Karlovy, historik a politolog Prof. Jacques Rupnik, který je také členem vědecké rady
Collegia Bohemica v Ústí nad Labem, vystoupil tu rovněž sociolog Dr. Jan Hartl, ředitel
agentury STEM/MARK, o nacionalismu a náboženství tu hovořil doc. Mgr. Jaroslav Šebek,
Ph.D., ze sociologického ústavu Akademie Věd ČR. Mimochodem 3. 3. 2017 dostal
Sociologický ústav Akademie věd ČR příspěvek právě od Konrad Adenauer Stiftung v
hodnotě 210,756 Kč deklarovaný jako finanční podpora spolupracujícího partnera, tedy
ten ústav Akademie věd, ze kterého pochází jeden z účastníků konference, kterou spolupořádal
Konrad-Adenauer-Stiftung, tak zároveň tento ústav Akademie věd sponzorují fondy KonradAdenauer-Stiftung. To prostě nevymyslíš. Navíc v sociologickém ústavu Akademie věd ČR
působil Dr. Václav Houžvička z nadace Bernarda Bolzana, který byl mezi lety 1998 až 2004
členem koordinační rady Česko-německého diskuzního fóra.
Na této konferenci České křesťanské akademie a Konrad Adenauer Stiftung vystoupil také v
panelové debatě PhDr. Václav Moravec, Ph.D z České Televize a celou konferenci moderoval
reportér Českého Rozhlasu Radko Kubičko. S Radkem Kubičkem se ještě setkáme u
konference Ackerman Gemeinde a nadace Bernarda Bolzana konané v Brně v srpnu 2009,
kterou Radko Kubičko z Českého Rozhlasu také navštívil.
Tedy Česká křesťanská akademie Tomáše Halíka spolupracuje jak s Konrad Adenauer
Stiftung, tak s katolickou Ackerman Gemeinde. Už v 90. letech byly knihy Tomáše Halíka a
samozřejmě i překlady jeho knih bohatě dotovány zejména z Německa, protože Tomáš Halík už
od dob 90. let ostře hájí zájmy sudetských Němců i EU. Českou kancelář Ackerman Gemeinde
založil katolický kněz a sudetoněmecký rodák, Anton Otte nar. 15. srpna 1939 v Norimberku,
Německo. Anton Otte byl také revizorem Nadace Bernarda Bolzana, Vyšehradská 320/49,
Praha 2, ale také byl Anton Otte jmenován vyšehradským kanovníkem, stal se také
místopředsedou komise pro vyhnance, kterou zřídila německá biskupská konference, a v roce
1996 byl vyznamenán řádem Tomáše Garigua Masaryka.
Tomáš Halík.
Název Ackerman Gemeinde je odvozen od literárního díla
ze 14. století Ackerman aus Böhmen, tedy Oráč z Čech,
který napsal Jan ze Žatce, rodák ze západních Čech a
notář Nového města pražského. Ackerman Gemeinde jako
první z německých organizací po listopadovém převratu
projevila zájem o tzv. česko-sudetoněmecký dialog, a
jejím protějškem se stala právě Česká křesťanská
akademie. Je to celkem logické, když si uvědomíme, že Česká křesťanská akademie sídlí
na stejné adrese jako česká organizace Ackerman Gemeinde, obě na adrese
Vyšehradská 320/49, Praha 2. To už leccos napoví. Česko snáší totiž fšecko. Tak vznikla
tradice Mariánskolázeňských rozhovorů, kterých se potom účastnili evangelíci z obou stran. V
červenci 2006 například Helena Faberová z Českých Budějovic obdržela Kříž za zásluhy o
Spolkovou republiku Německo. Šlo o jakési vysoké státní vyznamenání za zásluhy o
porozumění mezi Čechy a Němci, které vedlo až k založení sdružení Ackerman-Gemeinde v
Praze.
V příštím pokračování odhalíme jednotlivé metody, praktiky a akce německých organizací na
území České republiky, abychom viděli konkrétní příklady práce jednotlivých chapadel německé
chobotnice na chod českého státu. Už z tohoto prvního článku je myslím jasné, že německá
státní moc systematicky a s německou precizností přepisuje historii a výsledek procesů po II.
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sv. válce a hlavním cílem tohoto působení jsou školy, mládež a kultura, tedy procesy řízení na I.
prioritě. Nejen o tomto prorůstání se budeme bavit dnes od 19:00 hodin v pravidelném pořadu
na Svobodném vysílači CS. Probereme aktuální témata z domova i ze světa za uplynulý týden,
všichni jste srdečně zváni k poslechu.
Německá neziskovka Ackermann-Gemeinde a její propojení na Člověka v tísni, KDU-ČSL,
ČSSD, ODS a podivné transfery peněz od politiků do neziskového sektoru a zpět skrze
nájemní smlouvy a další triky ziskovek. Německé fondy si zavčas zaháčkovaly Fialu z
ODS, Hermana i Bělobrádka z KDU-ČSL a celý Lidový dům!
Redakce AE News přináší druhou část investigativní reportáže ve spolupráci se Svobodným
vysílačem CS, která se pokusila zmapovat prorůstání německého neziskového a lobby sektoru
do nejvyšších struktur české politiky na regionální i celostátní úrovni.
Historicky první kongres mezinárodní Ackerman Gemeinde se konal v srpnu 2009 přímo v
Plzni. Toto setkání neslo název Sousedé, přátelé, Evropané. Na toto setkání pozval všechny
křesťanské krajanské organizace Ackerman Gemeinde římskokatolický biskup František
Radkovský. Ten později abdikoval na svou funkci, ale politicky se angažuje dále, třeba se
účastnil sudetoněmeckých dní v bavorském Augsburgu v červnu 2017. Navíc monsignor
František Radkovský obdržel v srpnu 2009 nejvyšší ocenění a vyznamenání Ackerman
Gemeinde medaili smíření. Tu obdržel třeba i kardinál Miloslav Vlk půl roku před Františkem
Radkovským, v neděli 1. března 2009 v Centru Mariapoli ve Vinoři.
Tohoto plzeňského mezinárodního setkání Ackerman Gemeinde v roce 2009 se účastnil např.
bývalý bavorský premiér Günter Bekstein, poradce bývalého spolkového kancléře Helmutta
Kohla Horst Telczik, Pavel Svoboda, významný člen Lidovců, v Topolánkově vládě od ledna
do března 2009 ministr pro legislativu. Dále se tu účastnil bývalý ministr zahraničí Karel
Schwarzenberg Prof. Jan Sokol a další.
Herman von Rompuy,
bývalý předseda Evropské komise, na sjezdu
Panevropského sdružení v Rakousku, které je
napojené na Habsburskou rodinu.
Tohoto mezinárodního setkání Ackerman
Gemeinde v Plzni v srpnu 2009 se účastnila i
Helena Faberová z Českých Budějovic, o které
jsem se v minulém článku zmínil, že obdržela ono
ocenění Ackerman Gemainde. Dále v Jihlavě a
také v Brně se pořádala tzv. českoněmecká
setkání, která spolupořádá jak sdružení
Ackerman-Gemeinde, tak nadace Bernarda
Bolzana, Vyšehradská 320/49, Praha 2. Třeba v dubnu 2001 v Jihlavě vystoupil tehdejší
předseda senátu Petr Pithart, který se rovněž účastnil sjezdů sudetoněmeckého
Landsmanschaftu. Bodejť by ne, když byl Petr Pithart sám předsedou této nadace Bernarda
Bolzana, Vyšehradská 320/49, Praha 2. Pro-německá lobby, jak vidíme, sahá až do nejvyšších
pater české politiky.
V srpnu 2009 uspořádala Ackerman-Gemeinde společně s nadací Bernarda Bolzana českoněmecké setkání v Brně, na kterém vystoupil např. Doc. Stanislav Balík, učitel politických
věd na Masarykově univerzitě v Brně a člen občanského sdružení Centrum pro studium
demokracie a kultury, a stejně jako v Plzni, i tady v Brně vystoupil Pavel Svoboda, významný
člen Lidovců, v Topolánkově vládě od ledna do března 2009 ministr pro legislativu. Účastnil se
tu třeba i tehdejší primátor města Brna Roman Onderka, stejně jako tehdejší jihomoravský
hejtman Michal Hašek (ČSSD).
Petr Uhl a jeho napojení na Ackermann-Gemeinde
Dále se této konference Ackerman Gemeinde ve spolupráci s nadací Bernarda Bolzana konané
v Brně v srpnu 2009 účastnila třeba i Emilia Müller, tehdejší bavorská ministryně pro evropské
záležitosti, vystoupil tu třeba i Peter Altmeyer, tehdejší první náměstek ministra vnitra v Berlíně,
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což jsou velmi zajímavé vazby s napojením přímo na německou vládu, ale účastnil se tu i
redaktor Českého Rozhlasu Radko Kubičko.
S Radkem Kubičkem jsme se už setkali, pokud si vzpomínáte na konferenci konanou 10. a 11.
listopadu 2017 v Emauzském klášteře, kterou pořádala Česká křesťanská akademie společně s
Konrad-Adenauer-Stiftung, kdy Radko Kubičko z Českého Rozhlasu tuto konferenci dokonce
moderoval. Radko Kubičko už pilně navštěvoval česko-německé konference Ackermann
Gemeinde a nadace Bernarda Bolzana už minimálně od roku 2009. Také se této konference v
Brně v srpnu 2009 účastnil levicový aktivista Petr Uhl. S rodinou Uhlových se ještě setkáme v
souvislosti s Pavlem Čižinským, protože Pavel Uhl je nejstarší syn Petra Uhla a Anny Šabatové.
Aktivista Petr Uhl.
Možná si někdo vzpomene na incident s oranžovým
kolečkem, které namalovali aktivisté na zemi před
poslaneckou sněmovnou v roce 2015, kdy Pavel Čižinský
hájil člověka, který vyskočil z okna, protože mu nebyl
doplacen doplatek na bydlení a Pavel Uhl hájil aktivistu,
který to oranžové kolečko na chodník namaloval, tedy rodina
Uhlů je napojená nejen na Ackerman Gemeinde nebo
nadaci Bernarda Bolzana, čili jejího předsedu Petra Pitharta, ale zároveň i na bratry Pavla a
Jana Čižinské, ovšem k těm se dostaneme.
Kromě donací a sponzorství některých českých neziskovek, státních institucí a státních
univerzit je Konrad-Adenauer-Stiftung partnerem Otevřené společnosti v ČR, tedy Open Society
fund – Praha George Sorose, což by nás ani nemělo překvapit. Konrad-Adenauer-Stiftung –
zastoupení v České republice vzniklo už 16. října 1991 se sídlem na adrese Jugoslávská
620/29, Vinohrady, Praha 2, ředitelem je MATTHIAS BARNER.
Posuňme se kousek dál, abychom zmapovali další působení lobby spřátelených a navázaných
organizací na sudetoněmecký landsmanschaft.
Velký „komunální kongres“ sudetoněmeckého landsmanschaftu 9. září 2016 v Plzni
financovaný Česko-německým fondem budoucnosti, “člověčí tíseň” v Chomutově a
izraelský velvyslanec ve zprivatizované synagoze v Žatci
Na jednání přijel například starosta sedmého pražského obvodu a aktuálně poslanec za KDUČSL Jan Čižinský, asistent Cyrila Svobody, šlechtic Vladimír Lobkowicz, novinářka Lída
Rakušanová, dále se tu účastnil exprimátor Chomutova Ing. DANIEL ČERNÝ, Chomutov, za
Hnutí pro Chomutov. Tomu se chvilku pověnujme. Daniel Černý, chomutovský exprimátor,
vlastní synagogu v Žatci, kterou si byl prohlédnout izraelský velvyslanec Daniel Meron a
zároveň tento izraelský velvyslanec majiteli synagogy Danielu Černému věnoval finanční dar.
Daniel Černý, (PRO Chomutov)
Hnutí pro Chomutov, za který byl Daniel Černý zvolen jako
exprimátor Chomutova, úzce spolupracuje s neziskkovkou
Člověk v tísni. Vlastní totiž několik nemovitostí, kromě
synagogy v Žatci i objekt v Nerudově ulici, nedaleko
náměstí 1. Máje. V Nerudově ulici sídlila pobočka Člověka v
tísni, které Daniel Černý zasílal své odměny městského
zastupitele deklarované jako charita. Chomutovská pobočka
Člověka v tísni se přestěhovala na ulici Školní 1294,
Chomutov. Pracuje tu několik pracovníků Člověka v tísni, které Daniel Černý finančně
podporuje.
Jako první jmenujme Michaelu Lakatošovou, která v chomutovském Člověku v tísni působí
jako Motivační pracovnice pro práci s rodinou předškolního klubu Človíček. Michaela
Lakatošová z Člověka v tísni je družkou zeleného zastupitele za koalici Pro Chomutov jménem
David Ištok. DAVID IŠTOK podporuje Hatefree Culture, autonomní sociální centrum
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Klinika, Evropské hodnoty, samozřejmě spolupracuje s Romea.cz, a David Ištok je bývalým
předsedou Národnostních menšin v Chomutově. David Ištok je jednatelem zámečnické firmy J
+ D Metal s.r.o. společně se svým otcem jménem JAROSLAV IŠTOK. Oba jsou velmi nadaní,
zruční a šikovní k tomu, aby dokázali odemknout vaše srdce i dveře od vašeho bytu. Oni však
odemknou vaše srdce i bez klíčů. Není to nádhera?
David Ištok, druh Michaely Lakatošové z Člověka v tísni, je ohromný bojovník za lidská práva,
ovšem s milionovou exekucí, se kterou by mu určitě mohla poradit Petra Olahová, insolvenční a
dluhová poradkyně, která s jeho družkou Michaelou Lakatošovou pracuje také v chomutovském
Člověku v tísni. Dále v chomutovském Člověku v tísni figuruje Markéta Macalová a Simona
Metálová, Motivační pracovnice pro práci s rodinou předškolního klubu Džanel, dále Markéta
Dolejší, koordinátorka vzdělávacích služeb, Martin Adam, koordinátor služeb pro dospělé,
Monika Bartušková, pracovnice podpory vzdělávání v rodinách a Lenka Hozáková,
administrátorka pracoviště Bílina a pokladní pracoviště Bílina a Chomutov.
Albánské Česko na severu v Chomutově
Jenomže chomutovská pobočka Člověka v tísni vyplatila Danielu Černému mezi lety 2015
až 2017, tedy ještě se sídlem v Nerudově ulici přes 400,000 Kč jako nájemné. Smlouvu
podepsal ředitel neziskovky v Chomutově Miroslav Koranda. A právě Miroslav Koranda, který s
Danielem Černým uzavřel smlouvu o nájmu ještě v Nerudově ulici, je dnes důležitou postavou
v iniciativě Nechceme žít v Palermu, která dlouhodobě podporuje Hnutí Pro Chomutov, tedy
Daniela Černého. Inu zásluhy se počítají. Tedy Daniel Černý zasílal své zastupitelské odměny
chomutovské pobočce Člověka v tísni, ovšem za nájem nemovitosti, ve které Člověk v tísni
sídlil, takže se penízky vracely oklikou hezky zpět ke svému původnímu majiteli. Hezky
vymyšlené.
Budete předstírat charitu a začnete zasílat peníze nějaké neziskovce, ale zároveň vám tatáž
neziskovka bude platit peníze za nájem ve vaší nemovitosti, ve které sídlí. Tomu se skutečně
říká nefalšovaná charita po Česku. Jednou cestou peníze dobnitř, druhou ale hned ven. Proč
tedy neposkytnout neziskovce nájem rovnou zdarma, pokud chci dělat charitu? To přece
nedává smysl. V cizině se tomu říká “Albánská pračka”, příjem fyzické nebo právnické osoby
se daruje neziskovému subjektu jako dar, ale neziskový subjekt ho vykáže obratem jako náklad
(platba nájmu), takže příští rok opět může neziskovka žádat o dotace od státu, protože má
prokazatelný náklad v podobě nájmu v dané výši.
Pokud by neziskovka neměla náklad na nájem, měla by třeba nájem zdarma od sponzora,
nemohla by potom ani žádat donátory o peníze. Nebylo by k čemu je žádat, chápete? Pokud
má neziskovka vysoké výdaje, opravňuje jí to pořádat rozsáhlé sbírky a čím větší sbírky, tím
větší peníze se mohou “přerozdělit”. A stejným způsobem Daniel Černý podporuje i další
subjekty, kterým posílá peníze ze svého zastupitelského platu jako charitu. V USA se tomuto
pro změnu říká “fixed figures”, což je dvojsmysl, který znamená jak “pevný rozpočet výdajů”, tak
i “zfalšované náklady” s cílem prokázat vysoké náklady ospravedlňující následně další sbírku.
Není to protizákonné, ale patří to do oblasti tzv. “kreativního účetnictví”. Neziskovky tím umělě
zvyšují své náklady, aby následně vybraly více peněz na své další aktivity.
David Ištok (PRO Chomutov)
Kromě Člověka v tísni je dalším příjemcem darů také
chomutovský zoopark, PRO handicap, nebo jesle a mateřská
škola Raduška v Kadani. A právě některé z těchto nemovitostí
Daniel Černý údajně vlastní, komerční budovy nedaleko
chomutovského náměstí a vícegenerační vily v Kadani. Např.
mateřská školka Raduška v Kadani se sídlem v Černého
nemovitosti platí Danielu Černému nezanedbatelné nájemné
stejně jako Člověk v tísni. Takto se to dělá. Pošlete peníze
jako charitu ze státního platu, tu do neziskovky, tam na

14

školku, ale zároveň tyto neziskovky a školky vám platí nájemné, protože sídlí v nemovitostech,
které vy vlastníte nebo spoluvlastníte. A právě tento Daniel Černý, abychom se vrátili zpět na
hlavní linii programu, navštívil sudetoněmecký kongres v Plzni 9. září 2016.
Daniel Černý, bývalý chomutovský primátor, kromě mnoha jiných firem, figuruje například ve
spolku s názvem Ústav Oráče z Čech pro Česko-německo-židovský a evropský dialog, z. ú.,
Dukelská 3400/32, Chomutov. Zde je ředitelem a zároveň jedním ze zakladatelů spolku Mgr.
PETR ŠIMÁČEK, členem správní rady je jeden ze zakladatelů spolku OTOKAR LÖBL, nar. ve
Frankfurt am Main, Německo, a členy správní rady jsou právě Ing. DANIEL ČERNÝ a Mgr.
ZLATA DRBALOVÁ. Potom už se nelze divit, proč izraelský velvyslanec přijel právě do Žatce,
aby se podíval na rekonstrukci Sinagogy ve vlastnictví Daniela Černého, kterému věnoval
štědrý dar. Ústav Oráče z Čech, kde Daniel Černý figuruje, je určitě spřízněný spolek s
katolickou Ackerman-Gemeinde, jednou z frakcí sudetoněmeckého Landsmanschaftu, která je
právě inspirovaná dílem Oráč z Čech, Ackerman Aus Behmen, Jana ze Žatce ve 14 století.
Jana ze Žatce, kde v Žatci stojí zároveň ona synagoga, jak symptomatické. To má přímou linii,
přímou souvislost na tyto kruhy kolem Ackermanovy obce, Daniela Hermana apod.
Sudetoněmecké krajanské sdružení v Česku a výroba hraček
Ale pojďme dále, protože se také sudetoněmeckého kongresu v Plzni 9. září 2016 zúčastnil
starosta chodských Poběžovic Hynek Říha, brněnský primátor Petr Vokřál, exministr kultury
Daniel Herman (KDU-ČSL), předseda sdružení Ackermann-Gemeinde a zároveň člen
Česko-německého diskuzního fóra. Dále tu máme sudetoněmecké krajanské sdružení v
Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku, zapsaný spolek, vzniklo 17. března 2015, v čele tohoto spolku stojí tříčlenný
výkonný výbor: WOLFGANG HABERMANN, TOMÁŠ PECINA a JAN ŠINÁGL. Jan Šinágl se
zúčastnil v říjnu 2011 výroční schůze nejradikálnější frakce sudetoněmeckého
Landsmanschaftu s názvem Witikobund, ale k tomu se ještě dostaneme podrobněji v příští
závěrečné části našeho investigativního seriálu.
WOLFGANG HABERMANN je jeden z výkonného výboru tohoto Sudetoněmeckého
krajanského sdružení a vlastní firmy na výrobu hraček s názvem XINOX s.r.o. a PENALTY
SPORTS s.r.o., obě na adrese jeho bydliště v Lanškrouně. Toto sudetoněmecké krajanské
sdružení proslulo žalobou na kancelář Senátu, konkr. předsedu Senátu Milana Štěcha za jeho
skvělý trefný projev přednesený 15. května 2016 na terezínské tryzně. Podle Sudetoněmeckého
krajanského sdružení měl Milan Štěch zlehčovat a relativizovat zločiny spáchané během
vyhnání sudetoněmeckého obyvatelstva z Československa. Předseda senátu Milan Štěch má
zaplatit 6,776 Kč k rukám právní zástupkyně JUDr. Evy Ondřejové, LL.M.. Ovšem první kolo
řízení dopadlo v neprospěch sdružení.
Účel tohoto sudetoněmeckého krajanského sdružení je uveden následující: Podpora
porozumění mezi národy, s důrazem na porozumění mezi Čechy a Němci. Ocitujme si několik
odstavců ze stanov tohoto sudetoněmeckého krajanského sdružení které snad ani netřeba
komentovat, a které přímo útočí na samotnou integritu českého území bráno do důsledků.






(3) Sdružení odmítá násilí a vystupuje proti jakékoli formě diskriminace na základě
ethnického původu nebo jazyka, zejména odsuzuje vyhnání, genocidium a ethnické
čistky, k nimž došlo po druhé světové válce na území střední a východní Evropy.
(4) Sdružení pokládá osoby, jež se v předchozím odstavci popsaného jednání dopustily,
jakkoli se na něm podílely nebo k němu daly podnět, za válečné zločince, kteří měli být
postaveni před soud. Sdružení proto odmítá a odsuzuje zákon č. 115/1946 Sb. o
právnosti jednání souvisících s bojem o znovunabytí svobody Čechů a Slováků a
pokládá ho za legalisaci zjevného bezpráví.
(5) Stejně tak sdružení považuje za projev bezpráví ty z dekretů presidenta republiky, jež
se staly právním základem pro zločiny popsané v odstavci 3 shora, zejména dekret
presidenta republiky č. 5/1945 Sb.
o o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o
národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a
některých organisací a ústavů, dekret presidenta republiky č. 12/1945 Sb. o
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konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i
zrádců a nepřátel českého a slovenského národa, dekret presidenta republiky č.
28/1945 Sb.
o o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými,
slovenskými a jinými slovanskými zemědělci, ústavní dekret presidenta republiky
č. 33/1945 Sb.
o o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a
maďarské, dekret presidenta republiky č. 71/1945 Sb.
o o pracovní povinnosti osob, které pozbyly československého státního občanství, a
dekret presidenta republiky č. 108/1945 Sb.
o o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy.
 (6) Sdružení je přesvědčeno, že shora uvedené dekrety presidenta republiky, stejně jako
některé další právní předpisy, by měly být zrušeny, tak aby aspoň pro futuro přestaly
tvořit součást právního řádu České republiky, neboť se neslučují s těmi principy, k nimž
se Česká republika přihlásila ratifikací mezinárodních úmluv o lidských právech, a jsou v
naprostém rozporu se zásadami respektovanými Evropskou unií, k níž Česká republika
přistoupila, stejně jako s jejím vlastním ústavním řádem.
Už chápeme, co je tento spolek Sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a
Slezsku vlastně zač? Jaký další trojský kůň vznikl v ČR podkopávající národní suverenitu opět
zpochybňováním odsunu Němců, které bylo realizováno v souladu s mezinárodně platnými
dohodami vítězných mocností v Postupimy 2. srpna 1945 konkr. v odstavci 12 a v paříži 23.
října 1954? Zpochybňování Benešových dekretů navzdory usnesení české vlády z 25. dubna
2002? Totiž 25. dubna 2002 česká poslanecká sněmovna přijala usnesení, ve kterém označila
právní a majetkové vztahy plynoucí z Benešových dekretů za nezpochybnitelné, nedotknutelné
a neměnné.
Brněnské dominium Hollanovy rodiny a stopy vedoucí k StB a vile za 40 milionů korun
To ale není všechno, protože toto Sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a
Slezsku úzce spolupracuje s hnutím Žít Brno, což by nás ani tak nemělo překvapit. 28. května
2016 toto Sudetoněmecké krajanské sdružení společně s hnutím Žít Brno vyrazilo na jakousi
Pouť smíření. To si ale musíme rozebrat.
Představuje jednu z nejdůležitějších osob, která spoluzaložila hnutí Žít Brno. Yvonna Gaillyová
se už od 90. let úzce přátelí s předsedou sudetoněmeckého Landsmanschaftu Berndem
Posseltem. Synem Yvonny Gaillyové je první místopředseda hnutí Žít Brno, a zároveň třetí
náměstek brněnského primátora, Matěj Hollan. A právě prostřednictvím Matěje Hollana
prosazuje Yvonna Gaillyová agendu sudetoněmeckého Landsmanschaftu ve formě spolupráce
s hnutím Žít Brno, které Yvonna Gaillyová spoluzaložila, a která pěstuje desítky let trvající
přátelství s Berndem Posseltem.
Yvonna Gaillyová, matka Matěje Hollana, působila dříve ve Straně Zelených a v roce 2014
kandidovala neúspěšně do parlamentu za Liberálně ekologickou stranu, tedy LES Martina
Bursíka, dříve předseda Strany Zelených. Mimochodem tuto stranu LES vedle Martina Bursíka
spoluzakládal právě Matěj Hollan, její syn. Jak říkají Američané, family first, family matters.
Matěj Hollan (Žít Brno)
K rodině Hollanů se za chviličku ještě vrátíme, ale
udělejme si miniodbočku: Bývalou manželkou Martina
Bursíka, než měl za partnerku Kateřinu Jacques, byla do
roku 2008 RNDr. Ivana Bursíková. Ivana Bursíková je od
21. července 2004 ředitelkou spolku Agora Central
Europe společnost pro demokracii a kulturu, Petra Rezka
12/12, Nusle, Praha 4 a mezi sponzory a donory tohoto
spolku najdeme právě německé fondy Konrad-AdenauerStiftung. Vidíte tady to další personální provázání?
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Ivana Bursíková, bývalá manželka Martina Bursíka, kdy Martin Bursík se přátelí s Matějem
Hollanem, se kterým spoluzakládal stranu LES, tedy napojení Bursíkových na rodinu
Hollanových, kromě Matěje Hollana tím pádem i na jeho rodiče, Jana Hollana a Yvonnu
Gaillyovou, která pěstuje vřelé přátelské vztahy s předsedou sudetoněmeckého
Landsmanschaftu Berndem Posseltem, tím pádem i tvrdou německou lobby. Tedy žádné
překvapení, když bývalou manželku Martina Bursíka Ivanu Bursíkovou a její neziskovku Agora
European Center sponzoruje jeden z největších německých fondů Konrad-Adenauer-Stiftung.
Zkonfiskovaný dům po odsunutých Němcích předali komunisté Matějovu dědečkovi, ten
dokonce spolupracoval s StB
Pojďme se ale ještě vrátit, jak jsem slíbil, k rodině Hollanů, protože rodina Hollanů má velmi
temnou historii. Máme tu potomky Klementine Stuchlík, rozené Renesch a prof. Ing. Karla
Stuchlíka, kterým byl 20. dubna 1946 konfiskován dům na Lipové 550/19 podle zákona
108/1945 (takzvané Benešovy dekrety). Tento dům v hodnotě 40 milionů dne 12. října 1951 (č.j.
R101-723-1009) přidělil Krajský národní výbor Karlu Hollanovi staršímu a Karlu Hollanovi
mladšímu (pradědeček a dědeček Matěje Hollana). Od 30. března 2007 má tento objekt ve
vlastnictví otec Matěje Hollana, RNDr. Jan Hollan, Ph.D. Tedy tvrdý komunistický režim v 50
letech přidělil dům v hodnotě 40 milionů rodině Hollanových. Rodina Hollanova tak zjevně byla
po únoru 1948 dobře zapsána u komunistického režimu.
Zde předkládáme důkazy přímo z protokolu registrace svazků agenturního a kontrarozvědného
rozpracování 16860-17349. Karel Hollan, nar. 1. září 1921, u SNB Brno je veden dokonce
dvakrát ve dvou svazcích, archivní číslo svazku 17009 a 41896. Zde Karel Hollan figuruje pod
krycím jménem “Jenda”. Tyto rodinné klany se umí přimknout k režimu nebo ideologii,
která zrovna sype. Dříve to byli soudruzi komunističtí, dnes to jsou soudruzi probruselští nebo
chceme-li prounijní. Kdyby sypala mongolská propaganda, nebo lobby Guinea Bissau, tyto
rodinné klany by nás přesvědčovali o tom, jak právě Mongolsko nebo Guinea Bissau jsou ty top
elity.
Nebuďme naivní. Tváříme se, že žádná aristokracie neexistuje a mnozí tomu věří, protože
aristokracie na sebe už neupozorňuje tituly. Ano, nejsou knížata, nejsou hrabata, jinak jde ale
všechno postaru, přesně podle lidské přirozenosti. Kdo dosáhne na úspěch, snaží se ho zúročit
a umocnit v dalších generacích své rodiny. Ti, co jsou chytří, a to oni jsou, dobře vědí, že dějiny
rovná se změna, a že žádný režim netrvá na věčné časy. A přesně tyto rodinné klany tzv.
aristokracie stojí obvykle u startu každé revoluce, jsou oporou režimu v době jeho nástupu a
jsou zároveň hrobaři režimu v momentě, kdy se vyčerpá.
Daniel Herman, Jaromír Talíř a všichni dobří rodáci
Pojďme postoupit dále. Podíváme-li se na německou organizaci Ackermann Gemeinde,
najdeme její českou pobočku v seznamu jejích regionálních organizací. Sdružení
Ackermann-Gemeinde, z.s. vzniklo 28. ledna 1999. Všiměme si té časové chronologie,
Ackermann-Gemeinde, z.s. 28 leden 1999, Česko-německý fond budoucnosti zhruba o pouhé 2
měsíce později 25. březen 1999, Společnost pro dějiny Němců v Čechách o zhruba 4 měsíce
později, 26. červenec 1999. Vidíme, jak s perfektní precizností jedna po druhé se budovala
základní infrastruktura na podporu německé lobby v ČR?
Účelem Ackermann-Gemeinde, z.s. je přispívat ke konstruktivnímu utváření Evropy. Činí tak při
vědomí staletí trvajících společných dějin Čechů a Němců. Proto se svojí prací zasazuje o
uchování společného kulturního dědictví a o smíření obou národů. Při své práci vychází z
křesťanských zásad. Podstatným úkolem organizace je také sociální a charitativní činnost jako
jeden ze základních postojů křesťana. Ackermann-Gemeinde zve ke členství nejen křesťany,
ale i ty občany, kteří se chtějí zasazovat o mírové soužití v Evropě. Ackermann-Gemeinde úzce
spolupracuje se spolkem Ackermann-Gemeinde v Německu i s jinými sobě blízkými
organizacemi v České republice a v zahraničí. Jednatelkou je Mgr. EVA ENGELHARDT,
předsedou české pobočky katolické Ackermann Gemeinde je DANIEL HERMAN z KDUČSL a bývalý ministr kultury v Sobotkově vládě. Daniel Herman je také členem Českoněmeckého diskuzního fóra, druhým předsedou je Martin Kastler M.A.
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Karel Schwarzenberg přebírá cenu od Martina
Kastlera, Ackermann-Gemeinde.
Dále si sem zařaďme např. kardinála Miloslava
Vlka. Mimochodem, bývalý kardinál Miloslav Vlk
převzal cenu od Ackerman Gemeinde v neděli 1.
března 2009 v Centru Mariapoli ve Vinoři. Tu po
něm obdržel třeba i římskokatolický biskup z Plzně
František Radkovský v srpnu 2009. Jednalo se o
nejvyšší
vyznamenání
německé
Ackerman
Gemeinde medaili smíření. Předání se zúčastnil také náměstek ministra kultury Jaromír
Talíř. Dříve působil Jaromír Talíř jako ministr kultury za KDU-ČSL od července 1996 do ledna
1998, Jaromír Talíř byl dokonce předsedou Ackermann gemeinde. Jako příklad úsilí kardinála
Miloslava Vlka o smíření a zlepšení česko-německých vztahů připomeňme především jeho
dopis, který ještě jako budějovický biskup adresoval odsunutým sudetským Němcům. V tomto
dopise se na sudetské Němce obrací jako na své diecézany a prosí je jménem své diecéze o
odpuštění za někdejší odsun.
Také si sem zařaďme mnohé z českých biskupů, Petra Pitharta, který se ještě jako předseda
Senátu účastnil třeba v dubnu 2001 jihlavského českoněmeckého setkání pořádaného
sdružením Ackerman Gemeinde a nadací Bernarda Bolzana a najdeme tu i další preláty, a
církevní hodnostáře. Sjezdů sudetoněmeckého landsmanschaftu se zúčastňoval Karel
Schwarzenberg (TOP09), Ondřej Liška (bývalí Bursíkovi Zelení), bývalí ministři
zahraničních věcí Cyril Svoboda (KDU-ČSL), jeho asistentem byl dříve Jan Čižinský,
starosta Prahy 7 a aktuálně poslanec za KDU-ČSL, zmiňuji to proto, že se Jan Čižinský
účastnil Sudetoněmeckého kongresu v Plzni 9. září 2016, bodejť by ne, když se jeho tehdejší
šéf Cyril Svoboda sám účastnil sjezdů sudetoněmeckého Landsmanschaftu.
Bělobrádkovy politické a geografické Sudety
Dále se těchto sjezdů účastnil Alexandr Vondra (ODS) nebo Jan Kavan (1998 – 2002),
bývalý náměstek ministra životního prostředí Radim Špaček (1997-1998), mimochodem
Radim Špaček se v roce 2016 pokoušel kandidovat do Senátu a podpořily ho osoby jako Hana
Marvanová, Oldřich Kužílek (Otevřená společnost, resp. Open Society – George Sorose,
dříve zástupce Michala Kocába), Daniel Korte, nebo Michal Lobkowicz, dále se
shromáždění Ackermann Gemeinde účastnil třeba bývalý ministr kultury KDU-ČSL
Jaromír Talíř. Dále tu figuroval bývalý ministr školství Petr Piťha, od července 1992 do
dubna 1994, bývalý ministr životního prostředí František Benda, také od července 1992
do července 1996, dále Daniel Kroupa, bývalý místopředseda ODA (1998-2001, Daniel
Kroupa je také vedoucím katedry politologie a filosofie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v
Ústí nad Labem a člen vědecké rady Collegia Bohemica v Ústí nad Labem), a další.
Většina z výše jmenovaných jsou dále také členy v německo-českém diskusním fóru a také v
německo-českém fóru mládeže. Pavel Bělobrádek, předseda KDU-ČSL, jim posílal zdravici.
Mimochodem, Pavel Bělobrádek, předseda KDU-ČSL, za které Daniel Herman působil jako
ministr kultury, uvedl do života slovní termíny “geografické Sudety” a “politické Sudety”. K nim
přiřadil Šumavu i Brno a dokonce sám sebe označil za sudetského Čecha.
Pavel Bělobrádek (předseda KDU-ČSL)
Sdružení Ackermann-Gemeinde, z.s. každoročně
pořádá česko-německé konference. Ta poslední
proběhla od pátku do neděle od 9. do 11. února 2018 v
Praze, HOTEL IRIS EDEN, Vladivostocká 2, Praha,
Vršovice. Tématem konference byl politický (ne)klid v
Evropě a jednalo se o český a německý pohled na
současný vývoj evropské politiky, a na této konferenci
chtěli reflektovat aktuální politické dění z českého i
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německého pohledu. A rovnou v pátek od 9. února od 18:00 tu začaly defilovat ty nejtěžší váhy,
jako první přišel na řadu s proslovem Mgr. Daniel Herman, předseda Sdružení AckermannGemeinde, exministr kultury za KDU-ČSL a zároveň člen Česko-německého diskuzního fóra,
po něm vystoupil Martin Kastler M.A., předseda německé centrály Ackermann-Gemeinde, dále
Tomáš Jelínek Ph.D., ředitel Česko-německého fondu budoucnosti a jako poslední z úvodních
čtyř řečníků vystoupil Matthias Barner, ředitel zastoupení Konrad-Adenauer-Stiftung v ČR a
SR.
Česká televize je důležitým spojencem německé lobby v ČR, viz. reportáže o zlých
Češích a o vyhánění Němců po konci války
Následně od 18:30 vystoupil na téma programu Prof. Dr. Norbert Lammert, předseda KonradAdenauer-Stiftung a také bývalý předseda Německého spolkového sněmu. Následnou diskuzi
na téma moderovala Hana Scharffová, redaktorka a novinářka, z České televize. Už jsme tu
měli Václava Moravce z ČT, který se účastnil panelové debaty na konferenci pořádané Českou
křesťanskou akademií společně s Konrad-Adenauer-Stiftung 10. a 11. listopadu 2017 a nyní tu
máme Hanu Scharffovou z ČT účastnící se konference pořádané Ackermann-Gemeinde od 9.
do 11. února 2018. Docela slušný úlovek angažovanosti reportérů ČT, že?
Další den v sobotu 10. února 2018 vystoupil od 9:00 ráno PhDr. Petr Koura, ředitel Collegium
Bohemicum z Ústí nad Labem. Jeho téma bylo: Zlomové okamžiky českých dějin dvacátého
století z dnešní perspektivy aneb jaké poučení si vzít z října 1918, září 1938, února 1948 a
srpna 1968. Následně tu opět vystoupil Daniel Herman a od 15:00 návštěvníci konference
absolvovali pražskou pouť, kdy postupně navštívili instituce a aktuální výstavy vztahující se k
roku osmiček. Jako první navštívili Knihovnu Václava Havla (kterou vybudoval a
zafinancoval Zdeněk Bakala), poté výstavu Pavel Tigrid: Hlas svobody a potom výstavu
Charta Story a Charta 77 ve fotografiích. Následně se v 17:30 konala Česko-německá
bohoslužba v kostele sv. Jana Nepomuckého na Skalce, kterou celebroval P. Dr. Martin
Leitgöb.
Následně v neděli 11. února 2018 v 9:30 ráno vystoupil prezident České křesťanské akademie
Prof. Tomáš Halík. Od 11:00 se konala panelová diskuze, kde kromě pokračování
křesťanského defilé profesora Tomáše Halíka vystoupil Doc. Jaroslav Šebek Ph.D., dříve
sociologický, potom také Historický ústav Akademie věd ČR, (býv. předseda Jiří Drahoš a opět
německé fondy dotující projekty Akademie Věd ČR), dále tu vystoupil Stanislav Přibyl,
generální sekretář České biskupské konference a tuto panelovou debatu moderoval PhDr.
Jan Stříbrný, historik z České křesťanské akademie. Konference se konala za podpory
Česko-německého fondu budoucnosti, Konrad-Adenauer-Stiftung, Sozialwerk der AckermannGemeinde a RENOVABIS Freising.
Kromě toho můžeme na stránkách Ackermann-Gemeinde najít nabídky jazykového kurzu
němčiny pro kněze, řeholní osoby a bohoslovce v roce 2018, ale stejně jako si USA v rámci
amerického vládního programu International Visitors Leadership vychovává své proškolené
kádry, sympatizanty a podporovatele, stejně tak činí i Němci. Aktion West-Ost a Junge Aktion
der Ackermann-Gemeinde srdečně zvou mládež ve věku 16-26 let na mezinárodní školení
leaderů, které se konalo od 2. do 5. března 2018 v Praze.
Tuto frakci sudetoněmeckého landsmanschaftu, katolickou Ackermann Gemeinde v ČR
podporují Hum.org, Adra, Církev adventistů sedmého dne nebo Asociace kaplanů ČR, např.
Vítězslav Vurst. Členy této organizace jsou především čeští a němečtí církevní preláté. Právě
oni mají podle mého názoru na svědomí církevní restituce. S touto organizací Ackermann
Gemeinde spolupracují politici TOP09, KDU-ČSL, Zelení (a s nimi i Piráti).
Seliger Gemeinde, soc-dem větev Sudetoněmeckého landsmančaftu a Petr Fiala ODS s
Otto Habsburským a Berndem Posseltem na počátku 90. let v projektu Panevropy z dílny
rodiny Coudenhove-Kalergi
Druhou pobočkou sudetoněmeckého landsmanschaftu vedle Ackermann Gemeinde je
sociálně-demokratická Seliger Gemeinde. Seliger Gemeinde byla založena 4. června 1951 v
Mnichově. Seliger Gemeinde byla pojmenována po prvním předsedovi Německé sociálně
demokratické dělnické strany (DSAP) v Československu Josefu Seligerovi. Výjměme ale
například německého sociálního demokrata Ludvika Čecha, který se ostře vymezoval vůči
19

Henlainovým stoupencům, byl také v roce 1942 odvlečen do Terezína. To je jedna z vyjímek,
která, bohužel, potvrzuje pravidlo, protože 89,57% Němců v Československu před Mnichovem
volilo právě Sudeten Deutschland Partai. Ale zpět k Seliger Gemeinde. Tato organizace
rekrutuje členy z německých sociálních demokratů. Spolupracuje s ní ČSSD. Má napojení
přímo na členy německé sociální demokracie SPD a bývalého předsedy Martina Schulze.
Jmenujme členy jako Richard Reitzner, Ernst Paul, Wenzel Jaksch, nebo Peter Glotz. Ti jsou
členy jak v německé sociální demokracii SPD, tak i v Seliger Gemeinde, frakci
sudetoněmeckého Landsmanschaftu.
Sjezdů této frakce Seliger Gemeinde, tedy sociálnědemokratické frakce sudetoněmeckého
landsmanschaftu, se zúčastňoval Libor Rouček, bývalý místopředseda Evropského
parlamentu, známý třeba tím, že se sudetským Němcům omlouval za údajné vyhnání. Libor
Rouček je také členem české části Česko-německého diskusního fóra, kam ho jmenoval
exministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Dále je tam Vladimír Špidla, šéf sboru poradců
expremiéra Bohuslava Sobotky, citovali jsme tu v minulém článku jeho výrok o připojení ČR
jako 17. státu k Německu, nebo Michaela Marksová-Tominová se svým německým
manželem, sudetským Němcem, Marksem, také členka Česko-německého diskuzního fóra a
další.

Petr Fiala s Ottou
Habsburským, Berndem
Posseltem a dalšími českými
politiky s vlajkou Panevropy na
počátku 90. let. Panevropa je
projektem rodiny CoudenhoveKalergi.
Obě tyto organizace Gemeinde vzájemně spolupracují a scházejí se pospolu na
sudetoněmeckých srazech. Současný vůdce landsmančaftu Bernd Posselt je zároveň vůdcem
německé pobočky organizace Panevropa, resp. PANEVROPSKÁ UNIE ČECH A MORAVY se
sídlem Žerotínova 47, Praha 3. Tato německá frakce Paneuropa-Union má názorově blízko k
vyhnaneckým organizacím. Je odpůrcem nacionalismu a chce zastupovat zájmy vysídlenců
pokud možno v rámci evropského sjednocování.
Současný vůdce Sudetoněmeckého landsmančaftu Bernd Posselt je zároveň vůdcem německé
frakce hnutí Panevropa. A předsedou tohoto Moravského zemského výboru Panevropa
spadajícího pod sudetoněmecký landsmančaft je předseda ODS Petr Fiala. A právě Petr Fiala
má velmi úzké vazby na agendu této frakce Panevropy spadající pod sudetoněmecký
landsmančaft. Panevropa je jedním z procesních plánů klanu Coudenhove-Kalergi na
federalizaci Evropy na pilířích rozbití států a přenosu řízení do rukou finančních odborníků,
bankéřů, kteří nahradí parlamenty, vlády a politické strany ve všech zemích Evropy.
Jenomže, když půjdeme dále do historie v našem bádání, tak zjistíme, že tohle není zdaleka
všechno. Petr Fiala působil také jako zástupce šéfredaktora katolicko-konzervativního časopisu
Proglas, do kterého kromě něj samotného psali a měli otiskované články Bernd Posselt nebo
Otto Habsburk. Petr Fiala napsal článek v roce 1990, číslo 9/10, ve kterém mj. cituje z projevu
Otty Habsburka, který přijel do Brna přesvědčovat, že Češi mají na Západě své největší přátele
v sudetských Němcích. Článek obsahuje i tři fotografie, na kterých Petr Fiala pózuje s
Berndem Posseltem, Otto Habsburkem, politikem KDU-ČSL Pavlem Tollnerem a
praporem “Moravské zemské Panevropské unie”, jejímž byl předsedou. Pavel Tolner,
poslanec KDU-ČSL, se kterým se fotografoval Petr Fiala, byl poslancem od června 1998 do
října 2001, a mimo jiné působil v podvýboru pro prezentaci ČR v zahraničí, a také v podvýboru
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pro národnosti. Už chápete souvislosti návštěv čelních představitelů Daniela Hermana a Pavla
Bělobrádka z KDU-ČSL na slavnostech sudetoněmeckého Landsmanschaftu? Vždyť poslanci
KDU-ČSL i ODS, jak vidíme, se s Berndem Posseltem fotografovali už v roce 1990!
V příštím a zároveň posledním pokračování našeho seriálu se zaměříme na jednu z
nejnebezpečnějších německých nevládek, která operuje na území České republiky a
představuje největší hrozbu pro územní integritu ČR po 2. sv. válce. Vážení čtenáři, pokud se
vám líbí naše práce, přispějte prosím, podle svých možností, jakoukoliv částkou našemu
projektu na zachování jeho provozu, abychom mohli i nadále přinášit tyto a podobné články,
které nikde jinde nenajdete. Náš server funguje pouze z darů a příspěvků našich čtenářů. Pět
dní před koncem měsíce jsme zatím vybrali jen necelých 60% potřebné sumy pro
zachování našeho provozu na další měsíc. Bez vás nemůže náš projekt pokračovat. Každé
málo pomáhá a přispět nám můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem nebo poštovní
poukázkou na účet, všechny informace najdete na naší obvyklé darovací stránce zde.
Děkujeme za Vaši neutuchající podporu! Naše práce a úspěchy jsou umožněny jen díky Vaší
podpoře.
Extrémistická sudetoněmecká organizace Witikobund a její chapadla v Česku!
Německo spustilo plán na germanizaci českých a moravských zemí, mnoho českých
politiků v tom jede společně se Sudeťáky! Tolik sudetských neziskovek a fondů v Česku,
až jde z toho hlava kolem!
Redakce AE News ve spolupráci se Svobodným vysílačem CS přináší poslední díl seriálu o
prorůstání německého neziskového sektoru do nejvyšších pater české politiky.
Dnes si představíme ostře protičeskou organizaci, která se nazývá Witikobund. Jedná se o
jednu ze složek sudetoněmeckého landsmanschaftu, která byla založená v roce 1950 řadou
sudetoněmeckých Nacistů. Od roku 2001 je německou tajnou službou BfV považována za
extremistickou. Jenomže tato ostře protičeská sudetská organizace působí pod tajným krytím i v
ČR. Pojďme ale popořádku. Ministerstvo vnitra ČR o této sudetské organizaci Witikobund ve
své zprávě o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České
republiky v roce 2004 uvádí: “Pozornost si rovněž zaslouží organizace bývalých
sudetoněmeckých nacistů Witikobund, která v prostředí landsmanschaftů šíří protičeské názory.
Programem organizace je odstranění takzvaných „zločinných Benešových dekretů“ a odčinění
údajných válečných zločinů Spojenců a jejich stoupenců na německém národě.
Dále program obsahuje vymýcení takzvaných lží o zločinech Němců za druhé světové války a
pranýřování takzvané holocaustové kultury jakožto projevu neněmeckého způsobu myšlení.
Kromě Bavorska je na německém
území jeho nejsilnější složkou
organizace v Severním Porýní–
Vestfálsku. Od roku 2001 je
Witikobund považován ze strany
německé zpravodajské služby BfV za
extremistickou organizaci. Působí též
v Rakousku, kde provádí patrně
nejostřejší protičeskou propagandu.
Vliv Witikobundu ve Spolkové
republice Německo v poslední době
vzrostl.”
Štíty sudetoněmeckých měst při
Sudetoněmeckém sjezdu v
Augsburgu v roce 2017
Witikobund jako nejagresivnější sudetoněmecká klika v Česku
Tato organizace Witikobund spadající pod sudetoněmecký Landsmanschaft působila v ČR pod
krytím Centra Adalberta Stiftera v lokalitě Horní Planá, okres Český Krumlov v Jihočeském
kraji. Tato nezisková organizace Centrum Adalberta Stiftera vznikla 26. května 1997, a
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sídlila ve dvoupodlažním domě Jiráskova 168. Její místopředsedou byl Dr. Raimund
Paleczek, druhá místopředsedkyně Lenka Hůlková a členka spolku Miroslava Prokopová.
Jenomže tento dvoupodlažní objekt na adrese Jiráskova 168 Horní Planá vlastní společnost
Bohemia Komunikation s.r.o.
V této společnosti působí např. Horst Löffler, který je největším společníkem v této firmě s
vkladem 590,000 KČ a zároveň je členem a funkcionářem Witikobundu. Aktuálně je jednatelem
této společnosti politolog a advokát Mgr. PAVEL ČIŽINSKÝ z Prahy. Mimochodem,
starostou Prahy 7 a aktuálně poslancem parlamentu ČR za KDU-ČSL je jeho o dva roky
mladší bratr Jan Čižinský, který se účastnil setkání sudetoněmeckého kongresu v Plzni 9. září
2016. Vidíte, a Pavel Čižinský, bratr Jana Čižinského, prostřednictvím firmy Bohemia
Komunikation s.r.o. vlastní dům na ulici
Jiráskova 168 Horní Planná, okres
Český Krumlov, Jihočeský kraj, kde
dlouhá
léta
působilo
Centrum
Adalberta Stiftera, v podobě krytí
radikální
extrémistické
frakce
sudetoněmeckého Landsmanschaftu
organizace Witikobund.
Sudetoněmecký sjezd: “Lidská práva
bez hranic!”
Tedy ještě jednou, protože dané vazby mohou pro někoho působit trochu komplikovaně:
Současný poslanec za KDU-ČSL Jan Čižinský se účastnil sudetoněmeckého kongresu v Plzni
9. září 2016, a jeho o dva roky starší bratr Pavel Čižinský vlastní firmu Bohemia Komunikation
s.r.o., prostřednictvím které vlastní dvoupodlažní objekt na adrese Jiráskova 168, Horní Planá,
kde sídlilo Centrum Adalberta Stiftera, coby krycí organizace pro extrémistickou organizaci
Witikobund, protože v tomto Centru Adalberta Stiftera působí největší společník Horst Löffler,
který je členem a činovníkem Witikobundu.
Mimochodem, Mgr. Pavel Čižinský v současné době působí jako advokát v Praze, specializuje
se také na migrační právo, úzce spolupracuje např. s nevládní organizací Poradna pro
občanství / Občanská a lidská práva, Ječná 548/7, Nové Město, Praha 2. Pavel Čižinský je
členem Výboru pro práva cizinců při Radě vlády ČR pro lidská práva. Ve svých článcích se
věnuje brutální lobby importu cizinců do ČR, řeší nový zákon o státním občanství ve vztahu k
imigrantům, další článek třeba nese nadpis “Zrovnoprávnění cizinců v přístupu k podpoře v
nezaměstnanosti a zdravotnímu pojištění”, a v dalším článku kritizuje český přístup k cizincům,
prý “vysát a odkopnout”.
“Bakalova” klika napojená na sudetoněmecké fondy
Tak tedy nevím, kdo koho vysává, když by měli cizinci pobírat dávky podpory v
nezaměstnanosti stejně jako čeští občané, kteří roky předtím pracovali, na rozdíl od cizince,
který k nám přimigruje, a první, o co se mu Pavel Čižinský stará je, jak by měl pobírat dávky
podpory v nezaměstnanosti. Pavel Čižinský absolvoval rozhovor v Bakalově týdeníku Respekt
5. srpna 2015 na téma migrace. Musíme uvést, že Bakalův týdeník Respekt je spřízněný s
těmito skupinami, protože jsme tu probírali konferenci pořádanou Českou křesťanskou akademií
a Konrad-Adenauer-Stiftung 10. a 11. listopadu 2017, na které vystoupil i šéfredaktor tohoto
Bakalova týdeníku Respekt, Erik Tabery. Tedy nedivme se, že Pavel Čižinský dostane
prostor v týdeníku Respekt, jehož šéfredaktor je zván na proněmecké konference.
To se samozřejmě odvíjí dále, protože manželka Erika Taberyho, Paulina Taberyová, je
vedoucí agentury CVVM (Centrum pro výzkum veřejného mínění) a předsedkyní správní
rady Člověka v tísni je matka Erika Taberyho, KRISTINA TABERYOVÁ rozená Štěpánová.
Vidíme tu síť, jak je veškerá tato propaganda a lobby pospojovaná skrze personální vazby
obsazování klíčových pozic ve vlivových periodikách, agenturách, nadacích, firmách, institutech
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atd. protože Pavel Čižinský zná zase Pavla Uhla, a
Pavel Uhl sedí ve správní radě Transparency
International ČR.
Erik Tabery, šéfredaktor Respektu.

Jen pro připomenutí, Pavel Uhl je
nejstarší syn Petra Uhla a Anny
Šabatové, viz onen zmíněný incident s
oranžovým kolečkem, které namalovali
aktivisté na zemi před poslaneckou
sněmovnou v roce 2015, kdy Pavel
Čižinský hájil člověka, který vyskočil z
okna, protože mu nebyl doplacen
doplatek na bydlení, a Pavel
A jak si kupují vliv Evropské hodnoty?
Viz. loga na pozvánce…
Uhl hájil aktivistu, který to oranžové kolečko na chodník namaloval. Vedle Pavla Uhla, který zná
Pavla Čižinského napojeného na sudetské Němce tu máme jeho otce Petra Uhla, který se
účastnil konference pořádané Ackerman Gemeinde a nadace Bernarda Bolzana v Brně v srpnu
2009.
Tedy další napojení rodiny Uhlů na spolky a frakce sudetoněmeckého Landsmanschaftu,
nejen na Pavla Čižinského, ale i přímo na Ackerman Gemeinde, Nadaci Bernarda
Bolzana, čili jejího předsedu Petra Pitharta a další.
Tedy angažovaní advokáti i aktivisté, středního i staršího věku, kteří sakra dobře vědí, že
migrace sype, tzv. lidská práva sypou, výrazná a oficiální afinita se spolky sudetoněmeckého
Landsmanschaftu sype, přátelství a dobré vztahy se známými osobami vlivných periodik,
agentur, nadací, institucí vytvářejí příznivé podmínky pro přihrávání lukrativních kšeftů pro
právníky hájící výše zmíněné skupiny. Hájit ty správné lidi, znát ty správné lidi, zvát je na
konference, dávat jim pocit důležitosti, umělé autority, předávat si různé medaile, ceny,
vyznamenání za zásluhy o sbližování, za podporu vzájemných česko-německo-sudetských
sousedských vztahů, což tyto osoby sdružující se v těchto kruzích a skupinách stmeluje, a
navzájem spoluvytváří provázanou architekturu stejně ideologicky myslícího organismu,
struktury, chobotnice. Hezky to mají angažovaní bratři Čižinští podchycené, že?
Centrum Adalberta Stiftera a propojení na Witikobund
Toto Centrum Adalberta Stiftera je od 8. července 2016 v likvidaci. Likvidátorkou je LENKA
HŮLKOVÁ, která byla mimochodem členkou předsednictva Centra Adalberta Stiftera, a zároveň
je také společnicí firmy Pavla Čižinského Bohemia Komunikation s.r.o.. se dvacetitisícovým
vkladem. Mimochodem, manželka Horsta Löfflera, činovníka a člena Witikobundu Helga
Löfflerová uzavřela 29. dubna 2016 kupní smlouvu s městem Horní Planá na dvoupodlažní dům
Jiráskova 168. Město plánuje v horním patře zřízení bytu a také dvou místností v podobě
knihovny a galerie. Tato knihovna a galerie by měla být vedle historie Horní Plané využívaná v
duchu myšlenky navazující na působení Centra Adalberta Stiftera. Tedy zánik centra se měl
přetavit ve finanční podporu aktivit osob, které dříve působily v Centru Adalberta Stiftera přímo
napojeného prostřednictvím personálních vazeb na extrémistický Witikobund.
Také existuje Jungbauerův šumavský vlastivědný spolek, Palackého 21, Horní Planá, který
se zabývá historií a národopisem Šumavy, a tento spolek se také ucházel o převzetí vybavení
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po zániku Centra Adalberta Stiftera. Dokonce do tohoto spolku měli přestoupit dnes už bývalí
členové Centra Adalberta Stiftera, kteří jsou personálními vazbami napojeni na Witikobund,
nejradikálnější frakci sudetoněmeckého Landsmanschaftu. Stanovy tohoto spolku Jungbauerův
šumavský vlastivědný spolek byly schváleny 18. října 2014, a předsedou je Martin Bürger, a
figuruje tu rovněž Lenka Hůlková, která působila jak v Centru Adalberta Stiftera, tak působí
dodnes ve firmě Pavla Čižinského Bohemia Komunikation s.r.o.
Pojďme se posunout dále. Jak jsem se zmínil, v ČR vzniklo Sudetoněmecké krajanské
sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, zapsaný spolek, které vedle WOLFGANGA
HABERMANNA a Tomáše Peciny založil i Jan Šinágl. Na počátku října 2011 se konala
dolnofranckém Hassfurtu v Německu výroční schůze Witikobundu, kde vystoupil např. předseda
Roland Schnürch. A na této schůzy Witikobundu, jak německou tak i českou tajnou službou
hodnoceného jako extrémistická organizace se účastnil jako host právě Jan Šinágl.
Tedy, abychom v tom opět měli systém a pořádek: Máme Sudetoněmecký Landsmanschaft,
pod který spadají následující 4 frakce:





Ackermann-Gemeinde (KDU-ČSL, Top09, Zelení)
Seliger-Gemeinde (ČSSD), ti dodávají sudetoněmeckému Landsmanschaftu nové
proškolené kádry
Witikobund, který má největší vliv na program Sudetoněmeckého Landsmanschaftu
Moravský zemský výbor Paneuropa Union (Petr Fiala – ODS a další)

Nicméně k dokreslení celé situace se v červnu 2017 konaly sudetoněmecké dny v bavorském
Augsburgu, které předcházely samotnému sjezdu sudetoněmeckého landsmanschaftu. Tyto
sudetoněmecké dny se v Augsburgu konají rok co rok. Třeba v roce 2005 byl za dlouholeté úsilí
o česko-německé smíření vyznamenán sudetoněmeckou evropskou cenou Karla IV.
litoměřický biskup Josef Koukl. Josef Koukl proslul svými výroky o tom, že je proti vyhnání
Němců po druhé světové válce v té podobě, v jaké k němu po válce došlo. Navíc se jeden z
minulých bavorských premiérů Edmund Stoiber nechával opakovaně na těchto
sudetoněmeckých dnech v Augsburgu slyšet, že Benešovy dekrety nejsou v souladu s
hodnotami EU. Minulého bavorského premiéra Edmunda Stoibera dokonce tehdy v roce 2005
pobouřilo, že byla 16. května 2005 na pražském Loretánském náměstí odhalena socha Edvarda
Beneše, která byla podle něj prohřeškem proti dobrému sousedství.
A to nebyl pouze Edmund Stoiber, ale i další minulý bavorský premiér Horst Zehofer, byť se
proslavil ostrým vystupováním proti migraci, tak se sudetoněmeckým Landsmanschaftem také
sympatizoval, a pěstoval s nimi přátelské vztahy. Tyto sudetoněmecké dny v bavorském
Augsburgu se konají každoročně, a ty předposlední proběhly v červnu 2017. Na tyto
sudetoněmecké dny v bavorském Augsburgu zavítali další české osoby jako brněnský
místostarosta Dr. Martin Andler, dále tu zavítal Karel Vavřinec Mareš, což je starosta Prahy
7, kde působil také Jan Čižinský dříve starosta Prahy 7, také asistent Cyrila Svobody nebo
Mariána Jurečky, aktuálně poslanec za KDU-ČSL, jež se účastnil sudetoněmeckého kongresu v
Plzni 9. září 2016, dále se sudetoněmeckých dní v Augsburgu v červnu 2017 účastnili Jan
Korytář, místostarosta Liberce, bývalý liberecký primátor a někdejší předseda nevládní
organizace Čmelák. Jan Korytář se účastnil amerického vládního programu International visitors
leadership.
Dále existuje Sudetoněmecká rada, která pořádá Německo-český komunální kongres. Zde
opět figuruje brněnský místostarosta Dr. Martin Andler, Jan Korytář z Liberce, Karel Vavřinec
Mareš starosta Prahy 7, anebo starosta z Nejtku Lubomír Vítek. Zdravici tu přednesl
Stanislav Děd, který působil na pozici ředitele Oblastního muzea v Chomutově. Ing.
STANISLAV DĚD jako ředitel oblastního muzea Chomutov působil do 30. září 2017, tedy ještě
zhruba 3 měsíce po konání Sudetoněmeckých dnů v bavorském Augsburgu, a následně byl ze
své funkce sesazen vedením kraje KSČM.
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Nekonečná plejáda českých spolupracovníků sudetoněmeckých neziskovek
Během těchto sudetoněmeckých dní v bavorském Augsburgu v roce 2017 se pořádala výstava
s názvem brněnské divadlo v čase protektorátu mezi lety 1939 až 1944. Kurátorem této výstavy
byl PhDr. Vojen Drlík z Brna, za Česko-německý fond budoucnosti na těchto
sudetoněmeckých dnech v bavorském Augsburgu v roce 2017 vystoupila Ing. Soňa Dederová,
za blok sudetoněmecké mládeže, mládež pro střední Evropu, tu vystoupil někdejší předseda
cikánského spolku Společenství Romů na Moravě “Romano jekhetaniben pre Morava“, Ing.
Karel Holomek. Ten působil ve funkci předsedy Společenství Romů na Moravě do 10.
listopadu 2017, po něm tu působí předseda Bc. MARTIN DAŇHEL, DiS. Mimochodem, vedle
Martina Daňhela tu působí
jako vedoucí pobočky v
Rýmařově Milan Daňhel a
po Karlu Holomkovi tu
zůstává ekonomka Ing.
Zuzana
Holomková.
Ředitelkou
Společenství
Romů na Moravě je Bc.
JANA VEJPLACHOVÁ.
Diskusní panel Evropských
hodnot a hlavní sponzor je
Konrad Adenauer Stiftung.
Dále na těchto sudetoněmeckých dnech v bavorském Augsburgu v roce 2017 vystoupila
filmová režisérka Dr. Lenka Ovčáčková (pozn. nemá nic společného s mluvčím prezidenta
Jiřím Ovčáčkem). Na těchto sudetoněmeckých dnech se promítal mimojiné film s názvem
Generacion End Deutsch Behme, který prezentovala režisérka Veronika Kupková. Za
německojazyčný tisk LandesEcho se tu představila šéfredaktorka Alexandra Mostýn. Za
německý kulturní spolek Region Brno Jana Uhra 170/12, Veveří, Brno, poslala gratulaci
kurátorka Mgr. Hana Kraftová, a Dr. Eleonora Jeřábková. Mimochodem účel tohoto
Německého kulturního spolku region Brno je tu uvedeno následující: Hlavním úkolem spolku je
přispívat k uspokojování kulturních a společenských potřeb občanů německé národnosti.
Předsedkyní tohoto spolku v Brně je HANNA ZAKHARI, Esslingen am Neckar, Německo, a
místopředsedou německého spolku v Brně je PhDr. ZDENĚK MAREČEK. Kromě Německého
kulturního spolku region Brno existuje v Brně ještě další spolek s názvem Německý jazykový a
kulturní spolek Brno, z. s.
Na svatodušní neděli v rámci těchto sudetoněmeckých dní v bavorském Augsburgu v roce 2017
se konala ve zdejším kostele romskokatolická pontifikální mše, kterou celebroval v Plzni velmi
široce známý monsignor František Radkovský, římskokatolický biskup, který sice abdikoval na
svou funkci, ale v rámci sudetských Němců se angažuje dále. Mimochodem tento
římskokatolický biskup František Radkovský pozval křesťanské krajanské organizace Ackerman
Gemeinde k mezinárodnímu setkání v Plzni v srpnu 2009, a navíc monsignor František
Radkovský obdržel v srpnu 2009 nejvyšší ocenění a vyznamenání Ackerman Gemeinde
medaily smíření. Tu obdržel třeba i kardinál Miloslav Vlk půl roku před Františkem Radkovským,
v neděli 1. března 2009 v Centru Mariapoli ve Vinoři. Dále se tu konala evangelická bohoslužba,
kterou celebroval farář Andrej Hlibocký z Prahy. Během svatodušní neděle sudetoněmeckých
dní v Augsburgu v roce 2017 vystoupil během tohoto programu Josef Medek z Chebska, dále
tu vystoupil rovněž v Plzni dobře známý Richard Šulko s jeho dcerou Terezií, kteří se
mimochodem účastnili společné mše v plzeňském kostele Sv. Bartoloměje, a osobně se tu
loučili s Berndem Posseltem.
Mimochodem, tento v Plzni dobře známý Richard Šulko má pravidelné vysílání na Českém
rozhlase Sever každý pátek od 19:45 do 20:00 společně s Veronikou Kindlovou. Jde o pořad
Sousedé, a jde, jak už asi sami tušíte, o česko-německý magazín pro německou menšinu v
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Čechách. To je další aktivita Richarda Šulka. Dále na Sudetoněmeckých dnech v bavorském
Augsburgu v červnu 2017 vystoupil český soubor Pramínek a mnoho dalších osob. Tady
vidíme, do jaké hloubky skutečně můžeme mapovat a monitorovat provázanost českých
vrcholových politiků až na regionální i komunální úroveň ve směru k sudetoněmeckému
landsmanschaftu.
Zmiňme například badatele, historika a ředitele nakladatelství Academia jménem Jiří
Padevět. Jiří Padevět byl mimochodem ideovým poradcem Jiřího Drahoše v prezidentské
kampani 2018, a Jiří Padevět dokonce Jiřího Drahoše podpořil v ČT v rámci vystoupení ohledně
nového vedení Akademie věd ČR. Jiří Padevět vydal knihu o odsunu Němců v Čechách a na
Moravě. Další vazby německé lobby s Jiřím Drahošem můžeme spatřovat nejen přes Jiřího
Padevěta, ale třeba i přes samotnou akademii věd ČR. Jak víme, Jiří Drahoš byl dlouholetým
předsedou akademie věd ČR. Proto by nás ani nemělo překvapit, že 3. 3. 2017 dostal
Sociologický ústav Akademie věd ČR příspěvek právě od Konrad-Adenauer-Stiftung v hodnotě
210,756 Kč deklarovanou jako finanční podpora spolupracujícího partnera. Dále 20.6.2017
dostal ústav pro českou literaturu té samé Akademie věd ČR příspěvek 52,000 KČ z prostředků
česko-německého fondu budoucnosti.
Akademie věd ČR, kterou dlouhá léta řídil Jiří Drahoš, a jehož ideovým poradcem v jeho
volební kampani byl Jiří Padevět, který na jedné straně programově zveličuje pár excesů při
odsunu Němců po druhé světové válce, a na druhé straně zcela mlčí o mezinárodně platných
smlouvách vítězných mocností z Postupimy 2. srpna 1945 a pařížských reparačních dohodách
23. října 1954. Workshopy, přednášky, mediální výstupy, konference, setkání, a hlavně tzv.
bádání historiků, kteří píší knihy, ve kterých relativizují zvěrstva nacistické německé třetí říše, a
zveličují pár excesů, které se odehrály po konci druhé světové války. Tady máme jeden střípek
této lobby. Kromě workshopů, přednášek, diskuzních platforem je to v neposlední řadě i
literatura v médiích, zejména ve veřejnoprávním Rozhlasu.
Zmiňme třeba další osobu Mgr. MARTIN DZINGEL. Martin Dzingel je prezidentem
Shromáždění německých spolků v České republice, náměstí 14. října 1278/1, Smíchov, Praha
5, a kromě toho je Martin Dzingel členem Česko-německého diskuzního fóra, kam ho jmenoval
exministr zahraničí Lubomír Zaorálek, a rovněž je Martin Dzingel i místopředsedou rady vlády
pro národnostní menšiny. Tento Martin Dzingel vystoupil na ČRo Plus v pořadu Čeští Němci, ve
kterém kritizoval kolektivní vinu a prosazoval odškodnění tří milionů Němců, kteří byli prý
potrestáni. Jenomže Martin Dzingel vystoupil na ČRo Plus před návštěvou Angely Merkelové v
srpnu 2016. To je ale načasovaná náhoda, že?
Angela Merkel a Bernd Posselt
V souvislosti s Angelou Merkelovou si ocitujme několik výroků. V roce 2012 na 63. sjezdu SL
prohlásil mimo jiné pan Posselt: “Jsem velice vděčen, strašně šťasten, že spolková kancléřka
před několika týdny při pouze čtyřhodinové návštěvě Prahy, kde se muselo především jednat o
otázkách Eura a měny, přesto vyslovila naše přání o přímých rozhovorech.” Další citace z
dopisu pana Posselta: “Spolková kancléřka nám sdělila, že vidí nadějně, že v příštích letech
budou uskutečněny kroky směrem k dialogu. Za to děkuji spolkové kancléřce, že v tomto
poskytla podporu bavorskému patronovi.” Tady jasně vidíme, jak Angela Merkelová otevřeně
podporuje sudetoněmecký Landsmanschaft a prosazování jeho agendy v ČR.
Kroky směrem k dialogu pozorujeme dnes a denně, potomci odsunutých i neodsunutých
Němců, kteří převzali názory SL učí na českých školách a univerzitách, jsou v parlamentu ČR,
pracují jako krajští politici, točí filmy, pořádají akce pro českou mládež, píší knihy, publikují v
českém tisku, a stávají se z nich vykladači pokřivené
historie podle jejich pokřiveného pohledu. Jako je Jiří
Padevět, ideový poradce Jiřího Drahoše, jako je Martin
Dzingel, kterému se dostalo výsady vystoupit ohledně
odškodnění Němců na ČRo Plus shodou okolností před
návštěvou Angely Merkelové v ČR v srpnu 2016, což jistě
byla náhoda.
Bernd Posselt, šéf Sudetoněmeckého landsmančaftu.
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Kromě všech výše zmíněných proněmeckých organizací, nadací a institutů existuje další spolek
v ČR s názvem Spolek Němců a přátel německé kultury v ČR. Do února 2015 se tento spolek
jmenoval Kulturní sdružení občanů německé národnosti ČR o.s., ale to bylo zřejmě příliš
očividné, tak se přejmenovali na Spolek Němců a přátel německé kultury v ČR. Tento spolek
sídlí na adrese Vocelova 602/3, Vinohrady, Praha 2. Účel spolku je následující: Spolek obyvatel
německé národnosti a jejich přátel se zabývá historií a tradicemi Němců na našem území,
nářečím a jazykem především v pohraničí.
Financování Spolku Němců a přátel německé kultury v ČR je zajištěno spolufinancováním přes
Shromáždění německých spolků v České republice. Na dotacích v roce 2013 získali 393,186
KČ, v roce 2014 byly přijaté peněžní dary 271,429 KČ, přijaté členské příspěvky 205,581 KČ, a
přijaté dotace 191,000 KČ. Ve stanovách tohoto Spolku Němců a přátel německé kultury v ČR
přijatých 14. prosince 2016 se například můžeme dočíst: “Spolek usiluje o takovou národnostní
politiku, která má za cíl rozvíjení národní identity Němců Čech, Moravy a Slezska. Usiluje o
rehabilitaci těch německých občanů, kteří v minulosti na území ČR byli jakýmkoli způsobem
pronásledováni nebo diskriminováni, ale rovněž o rehabilitaci těch příslušníků jiných národností
v ČR, kteří byli postiženi stejným způsobem.”
Potom tu máme ještě další sdružení Nadace Bernarda Bolzana, Vyšehradská 320/49, Praha 2.
Jedná se o tu nadaci, která spolu se sdružením Ackerman Gemeinde spolupořádala každoroční
českoněmecké setkání. Sídlí na stejné adrese jako Ackerman Gemeinde a jako Česká
křesťanská akademie. Účel této nadace je následující: “Shromažďování finančních prostředků a
jiných majetkových hodnot za účelem podpory: rozvoje česko – německých, česko –
rakouských a česko – slovenských vztahů, zejména v oblasti kultury, historie a vzdělávání.
Prohlubování porozumění mezi lidmi různých národností a národnostních skupin.”
Předsedou této nadace Bernarda Bolzana, Vyšehradská 320/49, Praha 2, byl samotný Dr.
PETR PITHART, místopředsedou a zároveň zakladatelem nadace Bernarda Bolzana byl
novinář a spisovatel JUDr. PETR PROUZA, druhým místopředsedou správní rady byl FRANZ
OLBERT, Mnichov, Německo, který pracoval v německé Ackerman Gemeinde, a také v Českoněmeckém fondu budoucnosti. Členy nadace byli sociolog a politolog Dr. VÁCLAV
HOUŽVIČKA, který rovněž působil v Česko-německém fondu budoucnosti, ale kromě toho 15
let vedl výzkumný tým České pohraničí v Sociologickém ústavu Akademie věd ČR a také byl
mezi lety 1998 až 2004 členem Koordinační rady česko-německého diskusního fóra, dále ve
správní radě nadace Bernarda Bolzana působí REINHOLD MACHO. Jedná se o německého
regionálního politika a starostu města Furth im Wald, Německo. Revizorem této nadace
Bernarda Bolzana byl katolický kněz a sudetoněmecký rodák, ANTON OTTE, Norimberk,
Německo. Právě Anton Otte založil českou kancelář Ackerman Gemainde a zároveň byl
revizorem Nadace Bernarda Bolzana, spolu s Petrem Pithartem. Propojení se nám utužují a
zpevňují s každým jménem. Anton Otte byl také jmenován vyšehradským kanovníkem, stal
se také místopředsedou komise pro vyhnance, kterou zřídila německá biskupská konference a
v roce 1996 byl vyznamenán řádem Tomáše Garigue Masaryka.
Další spolek, který působí v ČR, je Německý školní spolek v Praze, Skuteckého, Řepy, Praha 6.
Dále tu máme Německý mládežnický klub v ČR se sídlem v Praze, dále Německá školská
jednota v Čechách, Moravě a Slezsku Smetanovo náměstí 1857, Havlíčkův Brod, potom v ČR
působí Německá škola v Praze s.r.o.zahraniční škola a gymnázium s příznačnou adresou
Schwarzenberská 700/1, Praha 5. Mimochodem jeden z předmětů podnikání je následující:
provoz zahraniční mateřské školy, základní školy a gymnázia s výukou v německém jazyce.
Takže, když chcete mít německou výchovu od tří do 19 let kompletně izolovanou v německém
jazyce, nemuset se obtěžovat s češtinou, máte tuto možnost přímo v ČR. Jednatelkou je JITKA
ŠPETOVÁ a společníkem je Stiftung Deutsche Schule Prag z Hamburku v Německu, nebo
třeba Deutsch-Tschechische Gesellschaft, čili německo-česká obchodní společnost sídlící
rovněž v Německu. Zajímavé ale je, že ještě dříve, konkrétně od června 1997 do února 1998,
byl jednatelem této německé školy šlechtic JOHANNES LOBKOWICZ. Tentýž Johannes
Lobkowicz, který zaslal 28. února 2018 rovných 20,000 KČ iniciativě Milion chvilek
studentského tria Mikuláš Minář, Benjamin Roll a Martin Vrba a tato neziskovka Milion
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chvilek koordinovala celorepublikové protesty proti Andreji Babišovi a Zdeňku Ondráčkovi 5
března 2018. To jsou věci, že?
Jako poslední tu máme ještě společnost SKS – Informační středisko Praha s.r.o. Tomášská
21/14, Praha 1, která má na starosti reklamní činnost a marketing ohledně mediálních výstupů a
tzv. průzkumů veřejného mínění, stejně tak má tato společnost v předmětu podnikání
vydavatelské a nakladatelské činnosti, čili materiály, publikace, knihy, brožury, příručky,
tiskoviny, noviny, periodika vše kolem sudetoněmecké lobby v ČR, ale také další předmět
podnikání této společnosti je činnost informačních a zpravodajských kanceláří. Jednatelem této
společnosti SKS – Informační středisko Praha s.r.o. je PETER BARTON s trvalou adresou v
Mnichově v Německu, druhým jednatelem je RUDOLF KUČERA. Společníkem je společnost
Sudetendeutsche Verlags-Gesellschaft mit beschränkter Haftung z Mnichova v Německu.
Evropsky hodnotná sudetoněmecká nezisková klika v Praze
Neziskový sektor se v tomto procesu rovněž výrazně podílí. Zmiňme např. Evropské hodnoty
Radko Hokovského, Jakuba Jandy a dalších protagonistů. Spolková zpravodajská služba
BND v prosinci 2017 zařadila na svůj seznam sledovaných objektů v České republice think-tank
Evropské hodnoty jako lobbingovou organizaci, která nebezpečně proniká a prorůstá do
blízkosti diplomatických struktur německého velvyslanectví v Praze.
Když si vezmeme organizace, které Evropské hodnoty podporují, např. Česko-německý fond
budoucnosti Evropským
hodnotám v roce 2014 věnoval
60,000 Kč nebo Konrad Adenauer
Stiftung 172,557 Kč, tak nám to
nabízí vcelku věrný obraz o
zpravodajské hře, kterou hrají
Evropské hodnoty ve směru k
německé ambasádě v Praze.
Propojení Josefa Zieleniece na
Radko Hokovského jsme probrali
dříve.
Evropské hodnoty s podporou
Konrad Adenauer Stiftung.
A jako další utužování česko-německého dialogu jako další hřebík do rakve jsme se dočkali 15.
února 2017, kdy v Bruselu ministři obrany Martin Stropnický a Ursula von der Leyen podepsali
na schůzce NATO v Bruselu novou dohodu. Německý Bundeswehr se stane vedoucí armádou
NATO v Evropě a jedna brigáda české armády se dostane pod přímé německé velení. Stejnou
smlouvu podepsalo kromě nás i Rumunsko. Za příklad nám Němci dávají Holandsko, které má
pod německým velením již dvě třetiny své armády. 4. brigáda rychlého nasazení Žatec je tak
pod přímým velením německého Bundeswehru, konkrétně 10. ozbrojené divize. Jde konkrétně
o tyto prapory: 41. motorizovaný prapor Žatec, 42. motorizovaný prapor Tábor, 43. výsadkový
motorizovaný prapor Chrudim a 44. lehký motorizovaný prapor Jindřichův Hradec.
Můžeme citovat i další příklad postupného salámového přibližování a slaďování českých resortů
jednoho po druhém s těmi německými, protože po armádě tu máme policii. Od 1. října 2016
platí mezi českými a německými policisty nová dohoda o spolupráci. Nově například získají
smýšené hlídky v případě nutnosti stejné pravomoci na území obou států. Dohoda také
upravuje možnost operativního nasazení policistů na území druhého státu. Například umožňuje
zásah na území druhého státu bez předchozího upozornění. Novinkou je také to, že pokud
budou třeba němečtí policisté někoho pronásledovat až do Česka, můžou ho u nás i zatknout.
Smlouva také vymezuje 10 km pásmo od hranic na kterém mohou policisté v případě nutnosti
zasáhnout, samozřejmě bez předchozího upozornění kolegů ze sousedního státu.
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České salámové poněmčování? Wunderbar!
Už vidíme, co znamená postupné salámové sbližování k Německu? Tu armáda, pak chvilku nic,
abychom skutečnosti vstřebali, zanadávali si, pak za rok policie, zase chvilku nic, ať to strávíme,
potom Česko-německý fond budoucnosti vozí k nám migranty a stejně naše školáky do
Německa, kde jim předvádí migranty, což se děje průběžně, potom neziskovka Sdružení pro
integraci a migraci v čele s ředitelkou Magdou Faltovou začne vybízet a nabádat Čechy k
pronajímání vlastních ubytovacích kapacit pro migranty přesně tak, jak se to děje v Německu s
penziony, hostely, nebo i samostatnými pokoji v rodinných domech.
A zase postupně salámově, abychom to vstřebali, strávili, zanadávali si, chviličku si dají pohov,
než příjdou zase s nějakým jiným resortem, který bude tzv. spolupracovat s německými kolegy
z téhož resortu, což bude slavnostně vydávané za spolupráci, ale fakticky jde o slaďování české
legislativy k německé, o synchronicitu, o kopírování procesů německého modelu. Ať jde o
armádu, ať jde o policii, ať jde o ministerstvo kultury, ať jde o vládní poradce expremiéra a
exministra zahraničí, ať jde o fondy a nadace, ať jde o neziskovky přebírající tentýž německý
model. Takto postupně, krůček po krůčku probíhá v praxi ono takzvané přibližování k Německu.
Vykreslili jsme si konkrétní vazby, uvedli jsme si spolky, organizace, nadace, instituty, které
lobbují za německou otázku odškodnění, které vštěpují nám Čechům pocit viny za jakési
odsunutí Němců, které ale bylo dohodnuto na základě platných mezinárodních smluv, a
vykreslili jsme si také přesné personální vazby a napojení na exponované české politiky, nebo
přímo samotné politiky, univerzitní reprezentace přijímající štědré peníze z německých fondů,
preláty, církevní hodnostáře, představitele neziskového sektoru, a v neposlední řadě i politiky.
Pokud bychom si to měli sumarizovat a zrekapitulovat, v ČR působí následující
proněmecké nadace, organizace, spolky a instituty:
1. Ackermann-Gemeinde,
2. Seliger Gemeinde,
3. Česko-německý fond budoucnosti,
4. Společnost pro dějiny Němců v Čechách,
5. Česko-německý institut Collegium Bohemicum v Ústí nad Labem,
6. Německý kulturní spolek Region Brno,
7. Německý jazykový a kulturní spolek Brno, z. s.
8. Sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,
9. Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,
10. Centrum Adalberta Stiftera v likvidaci,
11. Jungbauerův šumavský vlastivědný spolek,
12. Spolek Němců a přátel německé kultury v ČR,
13. Nadace Bernarda Bolzana,
14. Ústav Oráče z Čech pro česko-německo-židovský a evropský dialog, z. ú.,
15. Německý školní spolek v Praze,
16. Německý mládežnický klub v ČR,
17. Německá školská jednota v Čechách, Moravě a Slezsku,
18. Německá škola v Praze s.r.o. zahraniční škola a gymnázium,
19. SKS – Informační středisko Praha s.r.o.,
20. Nadace Friedricha Eberta,
21. Goette institut.
Zaznamenáváme ale i státní instituty v Německu např.:
1. Institut pro kulturu a dějiny Němců ve východní Evropě na Univerzitě Heinricha Heineho v
Düsseldorfu
2. Spolkový institut pro kulturu a dějiny Němců ve východní Evropě v Oldenburgu a mnoho
dalších, ale setrvejme u ČR.
3. České centrum Berlín
4. České centrum Mnichov
5. Česko-německé diskuzní fórum
6. Česko-německý strategický dialog
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Také zaznamenáváme celou škálu německých fondů, které prostřednictvím na ně
navázaných českých neziskovek protlačují do hlav dětí ve školách tvrdou brutální
multikulturní agendu německého typu:
1. Hanns Seidel Stiftung Václavské náměstí 1306/55, Nové Město, Praha 1, s ředitelem
MARTIN KASTLER, nar. 18. června 1974 Penzendorfer Strasse 15, Schwabach, Německo,
2. Konrad-Adenauer-Stiftung Jugoslávská 620/29, Vinohrady, Praha 2, s ředitelem zastoupení v
ČR Matthiasem Barnerem
3. Friedrich-Naumann-Stiftung na stejné adrese jako Konrad-Adenauer-Stiftung, tedy
Jugoslávská 620/29, Vinohrady, Praha 2, anebo
4. Heinrich Böll Stiftung Opatovická 1901/28, Nové Město, Praha 1, s ředitelkou EVA ANDREA
VAN DE RAKT,
5. Friedrich-Ebert-Stiftung, e.V. – zastoupení v České republice Zborovská 716/27, Smíchov,
Praha 5, ředitelkou je ANNE SEYFFERTH
6. Evropská nadace R.M.R. – EUROPÄISCHE R.M.RILKE STIFTUNG Drbohlavy 24, Vlásenice,
Pelhřimov, předsedou správní rady je Dr. JIŘÍ KOSTELECKÝ
7. Nadace Brücke/Most – Stiftung, organizační složka Rašínovo nábřeží 383/58, Nové Město,
Praha 2, s adresou sídla v Drážďanech, Reinhold-Becker-Strasse 5. Oprávněnou osobou jednat
je Dr. STEPHAN NOBBE. Účel nadace je následující: Podpora spolupráce mezi Německem a
Českou republikou v oblasti kultury; podpora vzdělávání občanů a profesní vzdělávání včetně
pomoci studentům; podpora setkávání Němců a Čechů, výměna informací o jejich zemích
stejně jako vzdělávacích míst s účelem podporovat porozumění mezi německým a českým
národem; podpora výzkumu v oblasti německo-českých vztahů a jejich vědeckého zpracování.
Tyto německé fondy sponzorují řadu českých neziskovek třeba Asociaci pro mezinárodní
otázky (AMO), Agora Central Europe společnost pro demokracii a kulturu, nebo Evropské
hodnoty. Konrad-Adenauer-Stiftung podporuje i české státní instituce jako sociologický ústav
Akademie Věd ČR, nebo ústav pro českou literaturu Akademie Věd ČR, ale tyto německé fondy
podporují také české univerzity, jako je Masarykova univerzita, Karlova univerzita nebo řadu
projektů Západočeské univerzity, hovořím o Česko-německém fondu budoucnosti. KonradAdenauer-Stiftung se potom větví do vyšších pater, protože je partnerem Otevřené společnosti
tedy Open Society Fund Praha George Sorose.
Open Society Fund Praha George Sorose každoročně pořádá soutěž Novinářská cena, kde
kromě hlavní komise fungují tří nebo čtyřčlenné poroty hodnotící jednotlivé kategorie, za které
jsou novinářské ceny udíleny. Jedna z takovýchto kategorií nese název Nejlepší reportáž. A v
porotě pro tuto kategorii najdeme třeba Silja Schultheis, která působí v Česko-německém fondu
budoucnosti, a zároveň hodnotí novinářské ceny v jedné z porot Open Society Fund Praha
George Sorose. Kromě Česko-německého fondu budoucnosti tu máme další kategorii Cena za
regionální žurnalistiku (ve spolupráci s Konrad Adenauer Stiftung). Opět totální střet zájmů, kdy
jsou ceny udělovány novinářům nebo historikům jako David Kovařík v roce 2015, o odsunu
Němců z Brna, když v porotě soutěže Novinářská cena Open Society Fund Praha sedí Silja
Schultheis z Česko-německého fondu budoucnosti spolupráce je vedena s Konrad Adenauer
Stiftung, a udílejí ceny novinářům a historikům píšící příznivě o odsunu Němců z Brna!
https://aeronet.cz/news/nemecky-orloj-ceske-politiky-i-cast-zmapovali-jsme-alarmujiciprorustani-chapadel-moci-berlina-a-nemecke-lobbisticke-chobotnice-do-nejvyssich-strukturceske-politiky-ale-i-na-vsech-urovnich/
https://aeronet.cz/news/nemecky-orloj-ceske-politiky-ii-cast-nemecka-neziskovka-ackermanngemeinde-a-jeji-propojeni-na-cloveka-v-tisni-kdu-csl-cssd-ods-a-podivne-transfery-penez-odpolitiku-do-neziskovek/
https://aeronet.cz/news/nemecky-orloj-ceske-politiky-iii-cast-extremisticka-sudetonemeckaorganizace-witikobund-a-jeji-chapadla-v-cesku-nemecko-spustilo-plan-na-germanizaci-ceskycha-moravskych-zemi/
-VK- Šéfredaktor AE News
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