ÚVODEM:
První a poslední zpráva se týká dvou žen; Angela Merkelová uvádí nový rok 2016 představou o
šanci Evropě, kterou je pro nás invaze statisíců islámských uprchlíků. Vražda anglické
poslankyně Jo Coxové ukazuje každému, že s Evropou není něco v pořádku. Že to souvisí
s buzením nenávisti, posilováním rasismu a propagací násilí jako cesty k řešení problémů je
zřejmé.
Muslimská invaze Evropy dohodou Merkelová/Erdogan poněkud oslabila své ostří. Nezmizela
ale. Z Turecka se ozývá volání po věrnosti krvi, víře a národu. Že to Erdogan myslí vážně
dokazují zákony postihující ztrátou imunity členy parlamentu a samozřejmě novináře, kteří se
odváží k režimu směřujícímu k prezidentské diktatuře něco napsat a uveřejnit. Erdogan hrozí
postihem i německým poslancům Bundestagu, kteří odhlasovali, že vyvraždění milionu a půl
osmanských Arménů byla genocida. Merkelová se hlasování neúčastnila; Turecko Erdogana
dál podporuje, přestože byl odvolán její velký příznivec německy vychovaný premiér prof.
Davutoglu. Protagonista obnovy Turecka osmanské slávy, byl málo rasantní tak, jako Erdogan.
Z německých škol Davutoglu vzdělaný, ale už odvolaný premiér Edoganovy turecké říše ví, jak
volání po věrnosti krvi, víra a uctívání vůdce skončilo. Výrazně varovné v Evropě a i u nás je, jak
se vzedmula vlna rasismu.
Tvář vraha Tommy Maira připomene esesmana posílajícího matky s dětmi v Osvětimi do plynu.
Odebíral extrémně pravicový časopis. Jak dovede inspirovat jedů plná myšlenka, povýšená
diktátem slova na rasistickou bibli vidíme i jinde. Není překvapením, že je tomu tak i v Anglii, kde
rasismus vyznával premiér Chamberlain, otec Nevilleho, který nás prodal v Mnichově, lord
Halifax byl přítel Göringa, anglický král Edward VIII obdivovatel Hitlera.
Vrah, čtenář extrémně pravicové literaturu se stal zřejmě i vykonavatelem v nich propagovaných
idejí. Jedovaté slovo rasismu jako doprovodná reakce katastrofální politiky záchrany stárnoucí
Evropy infuzí přistěhovalecké krve z Asie a Afriky prosazované Merkelovou a byrokraty
z Bruselu, se šíří dál a i u nás. Není náhodou, že právě teď se objevil Hitler znovu v Chebu! Je
přítomen se svým Mein Kampf v knihkupectví právě na tom náměstí, kde ho po prvé na půdě
znásilněného Československa freneticky zdravily slovem vůdce zfanatizované davy ještě včera
občanů Československa. K vlastizradě je přivedlo slovo, jejich důvěra v nacistickou bibli, v
autora, který se stal jejich vůdcem.
Mein Kampf Hitlera dostanete zřejmě nejen v Chebu, ale i jinde. Pokud už se vám Mein Kampf
dostane do rukou, nenechte se odradit matoucím, lživým úvodem JUDr. Sokola. Nalistujte si
třeba str. 339, kde se dočtete, že … „marxistickému postoji „všichni lidé jsou si rovni“ je třeba
vyhlásit válku …“! Válku proti marxismu, který ztotožnil se Židy a bolševiky, používajíc označení
„židobolševici“ nabudil slovem své bible diktát násilí a slovem dovedl k válce a zhoubě těch, kteří
mu uvěřili.
Nenechejme proto bez povšimnutí Hitlera znovu v Chebu. Mein Kampf doporučuji přečíst a
zastydět se, pokud třebas byť jen v hloubi duše jste podlehli rasismu, který doprovází i vlnu
muslimské invaze Evropy. Rasismusje to především, co vede k tomu, co označujeme za
terorismus a co postihlo krutou smrtí sympatickou maminku dvou dětí Jo Coxovou,

S Novinkami novým rokem 2016
Merkelová: Uprchlíci jsou pro Německo šancí do budoucna
Příchod statisíců uprchlíků představuje pro Německo především příležitost do
budoucna. Tak znělo hlavní poselství novoročního projevu německé kancléřky Angely
Merkelové, který ve čtvrtek 1/01/2016 kancléřka pronesla. Německá média jeho znění
zveřejnila s předstihem. Německo podle ní výzvy spojené nejen s uprchlickou vlnou
zvládne, neboť je to silná země.

Josef Ondrouch
31. prosince 2015, 09:02, +14
Merkelová dává znát původ dcery pastora s příznaky pragmatického idealismu. Politika ji
transformovala do pozice nejmocnější ženy a druhého nejvlivnějšího politika světa (po Putinovi).
Tím si je možné vysvětlovat směs humanismu a pragmatismu i k uprchlické tsunami zaplavující
Evropu. Její „zvládneme to“ a gesto vítání uprchlíků vyjádřené selfi se sympatickým Syřanem
tuto směs protikladů nadneseného optimismu vyjadřuje. Realita je ale jiná. I v Německu jsou
ghetta Turků, vyloučení občané. Frustrovaní mladíci nejen z Belgie, Francie, Británie, ale i z
Německa, odešli do Sýrie a jako fanatičtí hrdlořezové bojují v řadách teroristů ISILu. Jako
politička podlehla Merkelová tlaku globalizovaného kapitálu, který chce mít nejlacinější pracovní
sílu co nejblíže v moderních humanisticky se tvářících koncentrácích s asimilací, která budíc
iluzi multikulturalismu, není ničím jiným než tlakem na domácí pracovní sílu k větší podřízenosti
kapitálu, tlakem na vysokou intenzitu práce za skromnou mzdu.

Do elitní skupiny lázní UNESCO se dostaly jen Vary a Mariánky
Nás v Mariánkách čekala mezitím potěšitelná, ale i zavazující zpráva. Pouze sedm
evropských lázeňských měst z původních šestnácti má být zapsáno na seznam
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Navrhla to pracovní skupina, která
měla za úkol vypracovat srovnávací studii kvalit a hodnot jednotlivých kandidátských
lázeňských měst v Evropě.

Josef Ondrouch, Mariánské Lázně
31. prosince 2015, 10:56, +1
Karlovy Vary nesoucí jméno českého krále a císaře Karla IV. spolu s observatoří anglického
panovníka Edwarda VII. si privilegium být na seznamu UNESCO právem zaslouží a český
zástupce by k tomu neměl z falešné solidarity k rakouským pohrobkům Habsburků mít vůbec
žádné připomínky. Výběr elitní sedmičky spravedlivě rozdělený teritoriálně, národně podle
významu i přitažlivosti by měl zůstat tak, jak tomu je. Věřme, že se to Mariánkám povede a že se
jim s radnicí, kde jsou v radě dva architekti, kde je jediná „pirátská“ radnice s mladým vedením,
kdy starosta se dvěma místostarosty má třicet let, podaří. Lázeňské město jinak plné seniorů jim
„drží palce“!

Erdodgan hájil prezidentský systém poukazem na nacistickou Třetí
říši
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan se při obhajobě své snahu zavést v zemi
prezidentský systém odvolával mimo jiné na příklad Německa z doby Adolfa Hitlera.
Erdoganova slova citovala v pátek turecká média, prezidentská kancelář ale jejich
podání označila za „dezinterpretaci”.

Josef Ondrouch
2. ledna 2016, 00:44, +5
Podle ČTK a Novinek, používajících podobný, často shodný slovník, jsou hrdlořezi z Islámského
státu jen „radikálové“. A Erdoganovo Turecko upírající základní práva Kurdům, které jako
národnost potlačuje a likviduje, je jen „umírněné“. Ale Turecko, jež popírá svůj holocaust
Arménů, vyhnání Řeků, zakrývá svoji podporu IS, což koordinuje se Saúdskou Arábií. Zatímco
Německo jih Evropy a najmě Řecko nevybíravě kritizuje a krutě lichvářsky přes svůj diktát v
Bruselu krutě postihuje, Erdoganovo Turecko je hýčkáno a miliardami Eur do EU lákáno. Pro
NATO, jež s výrazně převažujícím vlivem jestřábů USA o všem podstatném, včetně podpory
uprchlické tsunami do Evropy, rozhoduje, Turecko získává kredit podobně jako nahnědlý režim v
Kyjevu, svým protiruským postojem. Jde to až tak daleko, že se omluví i obdiv Hitlera. Média, i
ta naše, úslužně přispěchají, aby vyjádření Erdogana „umírnila“ a jeho původní význam
vydávávající Hitlera za vzor, kamufláží popřela nebo aspoň zatemnila.

V některých oblastech v centru vám nemůžeme zajistit bezpečnost,
vzkazuje radní Kolína nad Rýnem
Radní Kolína nad Rýnem Judith Wolterová v reakci na násilné incidenty ze silvestrovské
noci vydala prohlášení, v němž zejména ženám nedoporučuje pobývat v některých
částech města. Doporučení se týká hlavně nadcházejících masopustních oslav.
Primátorka města slíbila masivní bezpečnostní opatření.

