Kdo je vlastníkem českých bank?
Největší česká banka (z pohledu počtu klientů) je Česká spořitelna, která je
vlastněna skupinou Erste Group, která sídlí v Rakousku. Její akcionáři pochází z cca
čtvrtiny z Rakouska, další čtvrtina je z kontinentální Evropy a přibližně pětina
akcionářů je ze Severní Ameriky.
ČSOB vlastní KBC Bank N. V., která sídlí v
Belgii a spadá do KBC Group N. V., tato
skupina je vlastněna z pětiny Belgičany.
Její akcie jsou z 45 % volně
obchodovatelné na burzách.
Komerční banka je vlastněna mnoha
objekty, největší část akcii (cca 60 %) drží
společnost Société Générale S. A., s
jejímiž akciemi se volně obchoduj e z cca
88 % na burze v New Yorku, další
skupinou jsou zaměstnanecké akcie, které
tvoří téměř 7 % z celkové hodnoty akcií.
Ryze českou bankou je pouze Fio
banka, kterou vlastní dvojice českých
podnikatelů: Petr Marsa a Romuald
Kopún.
Air Bank patří do skupiny PPF Group,
majoritně vlastněnou nejbohatším Čechem
Petrem Kellnerem. Nicméně Air Bank
koupí Moneta Money Bank (dříve GE
Money Bank), ta převezme od Petra
Kellnera také českou a slovenskou odnož
Home Creditu, který poskytuje krátkodobé
spotřebitelské úvěry. Pod Home Credit
patří i společnost Kamali, jež také poskytuje krátkodobé úvěry. Počet klientů Monety
kvůli převzetí Air Bank stoupne z jednoho na dva miliony. Ovšem Home Credit,
Moneta Money Bank i Air Bank budou vystupovat pod názvem Air Bank, které je díky
reklamě s hodným a zlým bankéřem jednou z nejznámějších a nejrychleji rostoucích
bank v České republice.
J & T Banka má vlastnictví čínsko-slovenské a její sídlo se nachází v Praze. Čínská
investiční skupina CEFC by ráda z J & T Banky udělala významného hráče na
bankovním poli v rámci střední a východní Evropy, a proto do ní čile investuje.
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V uvedeném přehledu o bankách, které okrádají naši vlast chybí ještě ING Bank,
kterou vlastní holandský.kapitál.
Když je řeč o tzv. sovětské okupaci 1968 tak odpovídám, že šlo o
internacionální pomoc, která zabránila tomu, co se stalo s ČSSR po r. 1989.
Sovětská armáda si naše národní bohatství domů neodvezla. Teprve potom, když
byla Havlovými demokraty vyhnána, došlo fakticky k okupaci naší vlasti západním
kapitálem, jak svědčí níže uvedený přehled. A ten ještě nevypovídá nic o tom, že
rozhodující české výrobní prostředky , továrny a voda jsou dnes z 80% v rukách
zahraničního kapitálu, nic o tom, že zlatý poklad českého národa, moderní námořní
flotila a také část půdy i některá důležitá media vlastní nebo ovlivňují novodobí
okupanti.
Přitom každou hodinu roste zadlužení naší vlasti a lidu, který národní bohatství
vytvořil.. Takže se zdá, že o jeho budoucnosti je rozhodnuto. Je za této situace
Česká republika suverenním státem, který může svobodně rozhodnout o své
budoucnosti?
Zákonitým východiskem z této situace bude, dříve nebo později, revoluční
změna současného uspořádání světa ve prospěch lidí, kteří vytvářejí duševní a
materiální hodnoty. Možnou cestu ukazuje aktuální příklad společensko - ekonomického systému, jaký např. rozvíjí Čínská lidová republika v protikladu vůči
živelnému liberálnímu systému kapitalismu, který je nepřetržitě těhotný krizemi. Ty
trvale narušují politickou a ekonomickou rovnováhu ve světě, přátelství mezi národy
a světový mír.. Platí zde téze pruského generála, významného vojenského stratéga a
teoretika Carl von Clausewitze, že " VÁLKA JE POUZE POKRAČOVÁNÍ POLITIKY
JINÝMI PROSTŘEDKY!" O objektivní pravdě tohoto výroku nás přesvědčují zatím
jen lokální války vyvolané Spojenými státy a jejich spojenci po druhé světové válce.
Lidé, kteří si zachovali národní hrdost při obhajobě historické pravdy o boji
našeho národa za svobodu a za státní suverenitu nesmí jen přihlížet pokračující
zkáze. Není všem dnům konec. Naděje zůstává, neboť svět je v neustálém pohybu.
Kapitalismus není ani ve fázi imperialismu schopen zvládnout problémy automatizace
a robotizace, aniž by vystavil miliardy lidí nezaměstnanosti, bídě a nedůstojnému
způsobu života. Na tomto světě nebude klid a mír, pokud se výsledky práce vědců,
techniků, dělníků a pracujících v dalších oborech lidské činnosti nebudou vracet k
těm, kteří je vytvořili a nikoliv k těm, kteří na výsledcích práce parazitují.
Klub českého pohraničí a další vlastenecké organizace kritizují realitu do které
se dostala naše vlast po roce 1989 na veřejných vystoupeních a ve svých
programových dokumentech. Jsou za to označovány za extremistické. Všichni
vlastenci musí odmítnout takové označení a najít své místo v některé z těchto
organizací. Ty se musí ve své vlastenecké činnosti sjednotit a koordinovat ji.

Nejlépe, podle mého názoru, v rámci Vlasteneckého fóra, jehož aktivní činnost je
nutné co nejdříve obnovit.
Jsme Slované, kteří po staletí čelili pokusům o germanizaci a po roce 1989 o
amerikanizaci naší země. Jsme národ Husitů a podle toho musíme také mluvit a
jednat. Životní krédo T. G. Masaryka PRAVDA VÍTĚZÍ prokázalo trvalou platnost,
stejně jako dovětek jeho syna Jana: " ALE DÁ TO FUŠKU !"
Oslavme důstojně 75. výročí osvobození naší země především Rudou armádou,
která zachránila nejen náš národ, ale celý svět, před nacistickou genocidou. Položme
květy na hroby a k pomníkům všech hrdinů, kteří bojovali a padli za naši
budoucnost a nedopusťme, aby jejich krev byla prolita nadarmo. Ruský národ nikdy
nebyl a ani dnes není nepřítelem míru a našeho národa. Braňme mír proti válečným
přípravám NATO v čele s USA a mysleme přitom na výchovný význam naší cti a
lidské důstojnosti pro naše potomky. V jejich mysli a rukách leží budoucnost našeho
národa !
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