
V Evropě i ve světě prožíváme v  měsících roku 2016 kritické okamžiky. Odvíjejí se před námi 

v dramatickém střetu pokračující politiky studené války NATO., které za své nepřátele č. 1 a 2 označilo 

Rusko a Čínu, kdežto terorismus zařadilo až na poslední místo. Tomu klamu, ne-li podvodu podřídilo svoji 

politiku nejen NATO, ale do stejného houfu je jestřáby volána celá Evropa. Evropská unie je takto 

usměrňována bruselskými byrokraty a hlavně Německem.  To se znelíbilo Britům a v Brexitu podle jejich 

ministra zahraničí Borise Johnsonařekli ne „sjednocování Evropy podle mustru Hitlera“. O tom jsme se 

v Novinkách nedočetli a mediální kartel s pražskou kavárnou se pokusil vcelku úspěšně zatajit napříč 

médii i skutečný obraz prezidentské kampaně i samotného zvolení Donalda Trumpa prezidentem USA. 

V následujícím dialogu autorem obhajovaná stanoviska vám pomohou zbavit se závislosti na 

manipulacích mediálního kartelu (kartel - protiprávní sdružení k získání výhod potírající soutěž, usilující 

získat monopol) a nikým nevolených prominentů pražské kavárny osobujících si výsadu diktovat vůli na 

náměstích, na obrazovce České televize a v dotovaných publikacích. Vynikají Hospodářské noviny a 

Respekt tuneláře Bakaly, vévodí zpravodajští koryfejové z ČT; zvláště komentátoři MItrofanov s Péhem. 

Poskytují prostor převlékači kabátů Pithartovi s jeho novými druhy lidovci, kteří jako kdysi Agrární strana 

nás pomoci strýčků za mořem a „milých krajanů“ ministra Hermana z Bavor a Rakouska chtějí nechat 

rozplynout v Evropě sjednocované podle mustru už nacisty téměř úplně sjednocené Evropě. Tají vám, že 

Brexit je protestem proti této politice Frau Merkel tak, jak ji popsal v boji proti Mnichovanům v 30. letech 

Winston Churchill. Dnes se  ozvali v BREXITU Britové s premiérkou Mayovou a min. zahr. Borisem 

Johnsonem. V následujícím dialogu s Novinkami se dočtete o největším fiasku mediálního kartelu, které 

utrpěl se svojí favoritkou Clintonovou v klamu zpravodajství o volbách prezidenta USA. V pohledu na svět 

a Evropu však zjistíte, že to s námi v Česku není vůbec špatné a že máme tak jako v minulosti i v dnešní 

kritické době jako občané Česka být na co hrdi. A to je v předvánoční době i do Nového roku 2017 ta 

nejlepší zpráva od autora. 

 

 

 

S novým rokem 2016 !  
 

Merkelová: Uprchlíci jsou pro N ěmecko šancí do budoucna 

Příchod statisíců uprchlíků 
představuje pro Německo především 
příležitost do budoucna. Tak zní 
hlavní poselství novoročního projevu 
německé kancléřky Angely 



Merkelové, který ve čtvrtek přednese. 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  

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 Lázn ě  
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. 

Erdodgan hájil prezidentský systém poukazem na naci stickou T řetí 
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 nem ůžeme zajistit bezpe čnost, 
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. 

Nemůžeme zaru čit ženám bezpe čnost, do n ěkterých míst m ěsta necho ďte! 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Ondrouch  
6. ledna 2016, 16:20, +9 

Při silvestrovském veselí se na prostranství mezi dómem a nádražím shromáždilo na pět set 
alkoholem povzbuzených arabsky vyhlížejících bujaře oslavujících mladíků původem ze severní 
Afriky. Dav vytlačený policií z nádraží se stával agresivnějším; rakety pouštěli mezi přihlížející. 
Počet se rozrostl až na tisícovku a dle postižených došlo k sexuálnímu obtěžování. Policie 
přestala situaci zvládat. Teprve po četných stížnostech a výzvě kancléřky Merkelové k tvrdšímu 
postupu v uvedeném případě, začala šetřit 3 podezřelé. Výzva primátorky Kolína k ženám, aby  


