Podnět číslo 20150211145349
1) Podnět č.j.

20150211145349

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

–

Vláda České republiky,předseda vlády, ministr zahraničí, poslanec, senátor, ČSSD, ANO2011, KSČM, TOP09, ODS, ÚPD,
KDÚ-ČSL,
5) Kdo by měl o podnětu vědět posta@vlada.cz, info@mzv.cz, posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz, info@socdem.cz, bsobotka@socdem.cz,
info2011@info2011,lucie.kubovic@seznam.cz info@top09.cz, info@kscm.cz, hk@ods.cz, info@hnutiusvit.cz,
predseda@kdu.cz; podnety@podnety.cz, arbed@wo.cz

6) Co je třeba udělat

Doporučit přestavitelům Spojených států amerických, aby z vybraných přístavů Středního východu a na
severním pobřeží Afriky začali do USA odvážet uprchlíky a poskytovali jim asyl.
Aktuálně je prý ve světě na útěku 50 milionů lidí a bylo by jich podstatně méně, kdyby Američané přestali "exportovat"
demokracii. Např. z Kadáfiho Libye by asi neutekl nikdo, protože obyvatelé měli (před invazí NATO) podstatnou část
životních potřeb téměř zadarmo. Podnět je motivován faktem, že při riskantních plavbach z Afriky do Evropy zahynuly již
tisíce emigrantů a největší zátěž nese Itálie.
Další podrobnosti jsou ZDE.
Přikládám ilustrační fotografii neznámého autora. Zdroj: FB
Klíčová slova: obezřetně

7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět
adresáty z odstavce č. 5

Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20150211145349

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
28. 03. 2019
Migranti u břehů Libye unesli loď, která je zachránila a donutili kapitána, aby je opravil do Evropy.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
25. 02. 2019
Africká unie nechce, aby EU umísťovala uprchlíky v táborech na severu kontinentu. EU by prý to usnadnilo „rabování
mozků“.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
15. 11. 2018
Politika vnějších sil ochromuje Libyi ještě sedm let po ubití Kaddáfího a zničení státu? Svrhnout aktuálně „legální“ vládu
by mohl proruský maršál Haftár?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
12. 11. 2018
Člen „Institutu Václava Klause“ došel k závěru, že masová migrace muslimů je pro dnešní západní mainsteam pozitivním a
chtěným fenoménem?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
29. 10. 2018
Od roku 2015 přišlo do Německa kolem 1,4 milionu žadatelů o azyl. Za péči o ně (do r. 2022) Němci zaplatí 2 biliony Kč a
návratnost není jistá?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
11. 09. 2018
Nemine den, aby nepřišla zpráva o útocích migrantů, o znásilněních, anebo dokonce vraždách Němců.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
31. 07. 2018
Italská loď zachránila migranty, ale odvezla je zpět do Libye.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
16. 07. 2018
Pohyb lodí podél severního pobřeží Afriky i jinde je dokumentován TÉTO radarové“ mapě.
Ohlásil:
13. 12. 2017
Čtyři středoevropské země z uskupení visegrádské čtyřky, jehož členem je také Česká republika a Slovensko, dají na
projekt posílení ochrany hranic Libye dohromady téměř miliardu Kč? Nový předseda české vlády Babiš by tam raději
poslal české vojáky.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:

14. 09. 2017
Thajská vláda nechala odtáhnout lodě s imigranty zpátky na moře a varovala, že použije sílu. No a rázem bylo po krizi a
„proudy chudáků“ uprchlíků okamžitě skončily.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
19. 08. 2017
Maršál Chalífa Haftár získává kontrolu nad stále větším územím Libye. Situace v této severoafrické zemi se však nevyvíjí
podle představ těch, kteří zavraždili Muammara Kaddáfího?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
02. 08. 2017
Itálie má nyní dohodu s libyjskou vládou i o tom, že může patrolovat v jejich teritoriálních vodách a může čluny s uprchlíky
vracet zpátky na libyjské území, což je výrazný krok vpřed.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
25. 07. 2017
V Lybii se opět bojuje a umírají i civilisté?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
27. 06. 2017
Masovou migraci lidí a expanzi drogové závislosti vyvolává politika USA?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
15. 04. 2017
K plavbě (nejenom?) z Libye do Evropy užívají afričtí migranti čluny, které jim dodávají státy EU?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
24. 03. 2017
Ve Středozemním moři se i letos utopily už stovky migrantů.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
23. 03. 2017
Američané chtějí v jimi destabilizovaných zemích vytvořit "dočasné zóny stability", aby se do svých domovů mohla vrátit
alespoň část uprchlíků? Hodlají porazit Islímský stát, který si založili Američany vycvičení a vyzbrojovaní Tálibánci?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
03. 02. 2017
Přestavitelé států EU (na Maltě) zvažují, jak bránit uprchlíkům v plavbě z Libye do Itálie.
Ohlásil:
02. 02. 2017
Donaldu Tuskovi, který je předsedou Rady EU (konečně) došlo, že by se měla uzavřít trasa migtrantů z "Libye do Itálie. :-)
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
29. 01. 2017
Do USA nesmí (dočasně) vstoupit lidé z několika afrických a arabských zemí.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
15. 01. 2017
50 km od libyjských břehů se utopilo 100 uprchlíků?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
09. 12. 2016
Američané omezují migraci z Mexika "politikou" brutálního "odstrašování", v jejímž důsledku beze stop umírají nebo mízí
stovky lidí?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
08. 12. 2016
Uprchlíky z afrických břehů do Itálie převáží i některé "neziskovky"? Např. Moas, Jugend rettet, Stichting Bootvluchting,
Lékaři bez hranic, Save the Children, Proactiv Open Arms, Sea-Watch.org, Sea-Eye and Life Boat.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
04. 11. 2016
Šéf azylového odboru Ministerstva vnitra tvrdí, že uprchlická vlna je řízená zbraň nepřátel Evropy.
Ohlásil:

01. 11. 2016
Varování zavražděného Libyjského "diktátora" Kaddáfího se naplnila. V zemi je chaos a d Evropy přes ni proudí statisíce
euprchlíků.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
06. 10. 2016
Uprchlici, které EU přidělila Litvě jsou nespokojeni s sociálními dávkámi a prchají do Německa?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
21. 09. 2016
Uprchlíci na řeckém ostrově Lesbos spálili 60% svého tábora a pochodují do přístavu.
PODROBNOSTI.
Ve francouzském městě Calais a v Rakousku se staví zdi a ploty, které mají bránit pohybu ekonomických uprchlíků a
islámských teroristů.Evropská pobřežní stráž je však i nadále "zachraňuje", převáží do Itálie a evropští státníci se (po dvou
letech váhání) dohodli, že s tím do konce roku cosi udělají.
Ohlásil:
30. 08. 2016
"Ochránci" vnějších hranic EU přepravili do itálie letos už více než 100 tis. afrických uprchlíků. Včera to bylo např 6?5 tis.
lidí, převážně mladých mužů. Téměř 3 tis. lidí se však utopilo.
Ohlásil:
17. 08. 2016
Lidé z Afriky a Středního východu se do USA dostávají přes státy Jižní Ameriky a Mexiko?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
09. 08. 2016
V prvním pololetí r. 2016 se ve Středozemním moři utopilo 3127 imigrantů.
Ohlásil:
14. 07. 2016
V první polovině r. 2016 se utopilo 3700 uprchlíků. Z toho 2900 ve Středozemním moři.
Ohlásil:
12. 07. 2016
Za deportaci jenoho uprchlíka (zločince) zaplatí daňoví poplatníci více než milion Kč?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
12. 06. 2016
Evropská pohraniční stráž by měla být plně funkční "UŽ" na podzim r. 2016. Lepší vizitku akceschopnosti Unie a NATO
snad ani vyrobit nelze!
Ohlásil:
01. 06. 2016
Do Švédska dorazilo v r. 2016 160 tis. migrantů. Přestože mohou získat zaměstnání i před udělením statutu uprchlíka, do
pracovního procesu se zapojilo je 494 (0,31% ) z nich. Ostatním zjevně sociální dávky (20 tis. Kč měsíčně) stačí. :-)
Ohlásil:
31. 05. 2016
Ze Sýrie a Iráku vytlačovaní radikální islámisté (ISIL) se přesunují do Lybie, od jejichž břehů vyplouvají do Evropy tisíce
uprchlíků týdně. V Libyii se právě snaží "zakotvit" i USA a možná právě tam "porazí" ISIL. Američané pak asi nepřipustí,
aby se Libye v budoucnu vrátila pod vliv Francouzů a Italů.
Ohlásil:
26. 05. 2016
Evropská pohraniční "stráž" dnes (od břehů Libye) přivezla do Itálie 4 tis. afrických uprchlíků, jejichž problematická
plavidla se v blízkosti zachránců "náhodně" potopila.
Ohlásil:
15. 05. 2016
Lodě pod americkou vlajkou prý uprchlíky již převážejí. Ne však do USA, ale do Itálie?
Podrobnosti
Ohlásil:
02. 05. 2016
V r.2015 imigrovalo do Evropy více než 88 tis. nezletilců bez doprovodu. U libyjských břehů se za podlední dva dny utopilo
nejméně 100 imigrantů. Německo má nyní 750 tis. nevyřízených žádostí o asyl a tisíce uprchlíků ji dosud nepodalo.
Ohlásil:
25. 04. 2016
Kapitáni lodí evropské stráže (Frontex), mající za úkol chránit mořské hranice jižní Evropy, jsou v podstatě nuceni
spolupracovat s pašeráky na dopravě ilegálních migrantů do schengenského prostoru?
Ohlásil:

22. 04. 2016
Po dvou letech nákladného školení jen zlomek holandských imigrantů prošlo povinným občanským integračním testem?
Ohlásil:
21. 04. 2016
V prvních 4 měsících roku 2016 se ve Středozemním moři utopilo 700 migrantů?
Ohlásil:
18. 04. 2016
Převážně z Libye připlouvá do Itálie denně až 2000 imigrantů. Dnes se 400 lidí utopilo. Uprchlíky nelze pobřeží vracet,
protože při vyloďování po nich Libyjcí střílí.
Státní hranici s Itálií se chystá uzavřít i Švýcarsko?
Ve francouzských a belgických muslimských komunitách se činy teroristů oslavují, policisté inovináři jsou při jejich
zatýkání ohrožováni kameny a holemi?
Ohlásil:
17. 04. 2016
Na nákladech spojených s migrační krizí by se měl podílet státy, které krizi způsobily. Kdo z Česka byl pozván k
rozhodnutí bombardovat Libyi či k rozhodnutí o vytvoření a podpoře ozbrojené opozice v Sýrii?
Ohlásil:
14. 04. 2016
Libye vlastní přibližně 40 % africké ropy, ceněné pro svoji vysokou kvalitu a nízké těžební náklady, a má i velké velké
zásoby přírodního plynu. Aby ji "globalisté" mohli ovládnout, musí být rozdělena a převedena do závislosti na vojenské
pomoci ze západu?
Po uzavření hranice v Makedoni se změní migrační trasy a z Libye by mohlo Itálie "uprchnout" až milion muslimů?
Rakousko proto staví plot i v Brennerském průsmyku?
Ohlásil:
07. 04. 2016
Skupinu iráckých uprchlíků, kteří z Česka uprchli do Německa Němci do Česka vrátí. Další skupině se stýstká po domově
a dnes odletěla do Iráku. Vláda proto program záchrany iráckých křesťanů zastavila.
Ohlásil:
03. 04. 2016
Pečlivě vybraní iráčtí křesťané, kteří (za české peníze) "uprchli" do ČR prchají do Německa nebo se vracído Iráku?
Ohlásil:
31. 03. 2016
Před válkami, které vyvolali převážně Američané "prchají" afričtí muslimové do Evropy loděmi pod americkou vlajkou?
Strategickým cílem USA je destabilizace EU?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
17. 03. 2016
Arabští uprchlíci se snaží opustit zadržovací tábory v Řecku i přes rozvodněnou řeku.
Ohlásil:
03. 03. 2016
Předseda Evropské rady Donald Tusk (konečně) připustil, že bude nutné přijmout "rozšířená opatření" v podobě plotů na
hranicích zemí schengenského prostoru, ale Maďarům se asi neomluví.
Ohlásil:
01. 03. 2016
Nově zřízená evropská námořní pohraniční stráž "zachraňuje" u řeckých břehů v průměru 1000 imigrantů denně?
Ohlásil:
29. 02. 2016
Několik set migrantů povalilo plot u řecko-makedonského hraničního přechodu.
Ohlásil:
09. 02. 2016
Makedonie zdvojuje hraniční oplocení?
Ohlásil:
08. 02. 2016
Mladí islámští imigranti mezi sebou komunikují prostřednictvím mobilních GSM telefonů v síti Spojených
Arabských Emirátů Etisalat, které mají zaplacené přímo z ISIS? Připravuji guerillovou válku, což je v podstatě
partyzánský způsob boje? V jižním Hesensku byla odhalena rozsáhlá síť muslimských vojenských struktur? V Evropě je už
více než 450 tisíc bojovníků ISIS, z nichž je přibližně 80% aktivních.
Ohlásil:
07. 02. 2016
S finanční pomocí USA a Německa buduje Tunisko plot na hranici s Libyí.
Ohlásil:

06. 02. 2016
V Hamburku registrují 55 pouličních krádeží denně. Z této trestné činnosti jsou podle údajů zdejší policie z 90%
zodpovědní muži ve věku 20 až 30 let, kteří pocházejí ze severní Afriky a Balkánu.
ZDROJ.
Ohlásil:
03. 02. 2016
Imigranti "po muslimsku" přebírají správu jedné ze čvrtí anglického města Luton?
Ohlásil:
01. 02. 2016
I Angličané začínají mít výhrady proti chování žadatelů o asyl?
Ohlásil:
29. 01. 2016
Tisíce imigrantů obžalovalo Německopro nečinnost. Nezletilí imigranti zaútočili na perzonál švédské ubytovny. Norsko i
další státy p.p. vyhostí až 50% uprchlíků, ostatní pokračují ve zdokonalování ochrany vnitřeních hranic.
Ohlásil:
26. 01. 2016
Některé země požadují, aby se bohatí uprchlíci podíleli na úhradě nákladů za pobyt.
Ohlásil:
23. 01. 2016
Německo netuší, kde se pohybuje 600 tis. žadatelů (převážně mladých mužů) o asyl?
Ohlásil:
10. 01. 2016
"Silvestrovského" násilí ze strany (převážně) imigrantů bylo v Německu mnohem více než původně oznámila media. Např.
v Kolíně nad Rýnem napadení ohlásilo již 379 občanů, převážně žen.
Ohlásil:
07. 01. 2016
Žadatelé o asyl v průběhu silvestrovských oslav sexuálně obtěžovali 167 německých žen? Některá města aktivují kdysi
vypnuté pouliční kamerové systémmy ? PODROBNOSTI.
Ohlásil:
04. 01. 2016
ZDE je videozáznam způsobu nakupování některých imigrantů.
Dánsko a Švédsko zpřísnily hraniční kontroly osob přijíždějících z Německa.
Ohlásil:
31. 12. 2015
Český prezident Miloš Zeman řekl:
"velká většina nelegálních migrantů jsou mladí zdraví muži bez rodin. A já se ptám, proč tito muži nevezmou do ruky zbraň
a nebojují za svobodu své země proti Islámskému státu. Jejich útěk objektivně posiluje Islámský stát."
"Vánoční" projev jedné české maminky je ZDE
Ohlásil:
30. 12. 2015
Rakousko vrací do Slovinska stovky imigrantů, kteří uvedli, že prchají ze Sýrie a nebyla to pravda.
Ohlásil:
19. 12. 2015
Americká sněmovna reprezentantů přijala návrh zákona pozastavující přijímání syrských a iráckých uprchlíků? Podle
kriterií EU jsou Američané xenofobové a fašisté?
Ohlásil:
16. 12. 2015
Dobrovolným navrátilcům zaplatí Norsko letenky a ještě jim dá na cestu výslužku ve výši cca 250 tisíc Kč?
Ohlásil:
14. 12. 2015
Někteří uprchlící jsou agresivní a mají v mobilech uloženy své fotografie v uniformách se zbraní v ruce? Zbraně a drogy
ukrývají v oděvech a obuvi dětí, které pohraničníci neprohlížejí?
Ohlásil:
10. 12. 2015
Do Německa letos přišlo už milion migrantů?Pro jejich ubytování se uvolňují nejenom těocvičny škol, ale i letištní hangáry.
Ohlásil:
06. 12. 2015
Z německých záchytných středisek mizí až 20% uprchlíků, kteří p.p. zdarma cestují po Evropě?
Ohlásil:
04. 12. 2015
Džihád (povinnost obrátit kohokoliv na islám nebo ho zabít) platí na věky? Uprchlíci jsou "kukaččí vejce" snesená kýmsi do
evropského hnízda?
Ohlásil:

03. 12. 2015
Pakistán odmítl přijmout uprchlíky, kteří v Evropě nedostali asyl. Nedovolil jim vystoupit z letadla.
Ohlásil:
01. 12. 2015
Pokus o vyhoštění nelegálním imigrantů ze Švédska skončil naprostým fiaskem? PODROBNOSTI.
Ohlásil:
01. 12. 2015
Videozáznam (32 min.) zajímavého rozhovoru redaktora ČT se syrským prezidentem Bašarem Assádem je ZDE.
Ohlásil:
30. 11. 2015
Mezi migranty je až 80% mladých mužů ve věku 16 až 35 let?
Ohlásil:
29. 11. 2015
Hraniční plot proti uprchlíkům staví i Makedonie. Při střetu s nimi bylo zraněno 40 lidí.
Ohlásil:
29. 11. 2015
Uprchlíci humanitární pomocí pohrdají? Krátké video z opuštěného tábořiště je ZDE.
Ohlásil:
28. 11. 2015
Do Evropy přišlo během roku 2015 726 949 osob. Z nich 92 procent pochází z 10 zemí světa, které produkují největší
množství uprchlíků, 41 procent příchozích byly ženy a děti, 59 procent byli muži. 60 procent uprchlíků přichází ze Sýrie,
24 procent z Afghánistánu, 8 procent z Iráku, 3 procenta z Pákistánu, 1 procento ze Somálska, 5 procent z ostatních zemí.
ZDROJ.
Ohlásil:
26. 11. 2015
Nadnárodní "elita" podporuje imigraci proto, že je třeba vyšlechtit retardovanou, euroasijsko-negroidní rasu kříženců,
kterým se bude snadno vládnout?
Ohlásil:
23. 11. 2015
Polský ministr zahraničí doporučuje: "Vytvořme z uprchlíků armádu, která si osvobodí Sýrii."
Ohlásil:
19. 11. 2015
Obtížně akceptovaná "kulturní" odlišnost: popravovaný (muslim?) spolupracuje se svým katem, protože se těší na islámský
ráj na nebi?
Ohlásil:
15. 11. 2015
Výstižná analýza aktuálaních důsledků islamizace Evropy (Martin Koller) je ZDE.
Ohlásil:
14. 11. 2015
Dne 13.11.2015 zaútočili islámští teroristé současně na šesti místech Paříže. Povraždili 128 a zranili více než
200 lidí, z toho 99 těžce. Francouzský prezident vyhlásil vyjímečný stav. členem skupiny pařížských teroristů byl
uprchlík se syrským pasem, který se na území EU dostal asi před měsícem přes Řecko?
Cíl invaze muslimů do Evropy srozumitelně vysvětluje islámský aktivista ZDE.
Ohlásil:
04. 11. 2015
Od začátku letošního roku policie provedla více než 150 zásahů při potyčkách mezi zajištěnými cizinci.Konflikty mezi
cizinci vznikají i v důsledku národnostních a kulturních odlišností jednotlivých skupin. Nejodlišnější jsou p.p. hostitelé.
Budou cizinci bít Čechy a Moravany?
Ohlásil:
03. 11. 2015
Prezident Zeman se domnívá, že invaze uprchlíků je dobře organizovaná akce islámistů.
Do chorvatska včera dorazilo 8500 uprchlíků - letos nejvíce.Ti se snaží dostat do Evropy i přes ruský přístav Murmansk.
Německá kancléřka Merkelová už uprchlíky nevítá a nemá je kam vracet. Zvažuje netradiční řešení. Misto plotu budou na
hranicích ubytovací buňky, bez dveří do Německého vnitrozemí. :-)
Ohlásil:
31. 10. 2015
Některé části velkých evropských měst už muslimové považují za vlastní území, kde platí pouze islámské právo?
PODROBNOSTI
Ohlásil:
31. 10. 2015
Německé úřady zaznamenaly letos už více než 500 útoků na zprovozněné či plánované ubytovny pro migranty, což je
oproti loňskému roku téměř třikrát více.
Ohlásil:

30. 10. 2015
Jan Petránek: "Uprchlická vlna je geniální útok na Evropu. Takový dobře organizovaný Trojský kůň"
Ohlásil:
10. 10. 2015
Mezi uprchlíky je sedmdesát až devadesát procent zdravých, mladých, dobře situovaných mužů, vybavených iPhony?
Ohlásil:
05. 10. 2015
Přehled materiálního a finančního zabezpečení žadatelů o asyl v několika evropských zemích je ZDE.
Ohlásil:
27. 09. 2015
Většinu kriminálních činů ve Švédsku páchají uprchlíci?
Ohlásil:
24. 09. 2015
Pokud by nedošlo k invazi uprchlíků, řada aktivistů některých neziskových organizací by peníze na "zájezd" do zahranicí
nezískala?
Prezident Putin blahopřál milionům ruských muslimům k jejich hlavnímu svátku.
Ohlásil:
21. 09. 2015
Slovenský premiér Fico vyzval EU (28.8.2015) k vytváření vojensky chráněných bezpečnostních zón ve státech, jejichž
obyvatelé utíkají Evropy.
Ohlásil:
21. 09. 2015
Slovenský premiér Fico vyzval EU (28.8.2015) k vytváření vojensky chráněných bezpečnostních zón ve státech, jejichž
obyvatelé utíkají Evropy.
Ohlásil:
20. 09. 2015
Německo - Erfurt (100km od hranic s ČR) dne ......: imigranti si našli díru v plotě?
Morálku mladých islámských uprchlíků zdokumentoval i maďarský kameraman.
Ohlásil:
19. 09. 2015
Srbsko-maďarská hranice je oplocená, Slovinci užili proti uprchlíkům slzný plyn a ti se proto snaží do Maďarska dostat z
Chorvatska, které jim umožňuje volný průchod.
Ohlásil:
17. 09. 2015
Při nepokojích na maďarsko-srbské hranici byly zraněny dvě děti, které imigranti prohodili plotem, ošetřeno bylo 20
policistů a nezjištěný počet dalších lidí.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
15. 09. 2015
Až 40% lidí, kteří "prchají" do Německa pochází z Kosova, které jsme "demokratizovali" a kde mjí USA největší vojenskou
základnu v Evropě?
ZDROJ.
Ohlásil:
13. 09. 2015
Saudská Arábie (spojenec USA) uprchlíky nepřijímá, ale je ochotna postavit v Německu 200 mešit?
Zdroj.
Ohlásil:
12. 09. 2015
Zajímavý rozbor příčin a důsledků destabilizace Iráku, Sýrie a Libye je ZDE. (Německé 8 min. video s českými titulky)
Při přečechodu Sahary umírá více uprchlíků než se jich utopí ve středozemním moři? Evropa neplní očekávání uprchlíků a
Ti se nám začnou mstít? Jde o sofistikovanou válku USA s EU?
Ohlásil:
11. 09. 2015
Za posledních 24 hodin přešlo srbsko-makedonskou hranici 7600 uprchlíků. 3600 jich dorazilo k hranici Maďarska s
Rakouskem.
Spojené státy (USA) hodlají v příštím roce přijmout 10 tis. syrských uprchlíků?
ZDROJ.
Ohlásil:
11. 09. 2015
9.9.2015-Jsem upozornila na podnět adresáty: Vláda ČR, Poslanci ČR, Senát ČR, ODS, KSČM, TOP09, Tisková mluvčí
ANO2011, Tisková mluvčí ČSSD, Tisková mluvčí KDU-ČSL, Tomio Okamura, Ministr vnitra, Milan Chovanec, Ministerstvo
zahraničních věcí, Podněty.
Doručení mailu potvrdili
10.9.2015-epodatelna Senátu
10.9.2015- podatelna ministerstva vnitra
KDU-ČSL a p Bělobrádkovi nelze maily doručit
Ohlásil: Anna Nováková

10. 09. 2015
ZDE je video, na kterém německá komentátorka označuje invazi uprchlíků za formu války USA proti Evropě.
Ohlásil:
09. 09. 2015
Bojovníci IS mění trička a "prchají" do Evropy?
ZDROJ.
Ohlásil:
09. 09. 2015
Arabské Emiráty, Kuvajt a Saudská Arábie uprchlíky nepřijímají?
Ohlásil:
08. 09. 2015
Podle profesora Oskara Krejčího lze aktuální invazi syrských uprchlíků zastavit ukončením tamní války. Za tři roky uprchlo
ze země více než čtyři miliony obyvatel.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
08. 09. 2015
Anonymní autor zřídil "zvací" webové stránky pro uprchlíky, a to ve třech jazykových mutacích.
Ohlásil:
08. 09. 2015
V Helsinkách už 30 roků žije 16 000 Somálců, Třicet osm procent mužů je nezaměstnaných a jejich děti silně pokulhávají
ve škole za svými spolužáky. A to má Finsko vynikající školy a přistěhovalci tam nežijí v kriminálním ghettu.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
05. 09. 2015
Tisíce uprchlíků,které zadržují Maďaři odchází pěšky do Rakouska.
Jeden z nejbohatších lidí Egypta, mediamagnát Naguib Sawiris je ochoten koupit ostrov, aby se tam mohly usídlit a
pracovat Arabové, prchající před válkou, násilím a vraždami.
Ohlásil:
05. 09. 2015
PETICI proti imigraci organizuje i bývalý prezident V.Klaus.
Ohlásil:
28. 08. 2015
Američané přijmou jen cca 0,25% uprchlíků ze Sýrie? ZDROJ.
Ohlásil:
27. 08. 2015
Podle spisovatele a publicisty Benjamina Kurase má "uprchlictví" charakter řízeného invazního toku, který může zničit
evropskou civilizaci. V TOMTO dialogu upozorňuje na neschopnost české armády a věří, že problém nakonec vyřeší
Evropanky.
Ohlásil:
24. 08. 2015
V sobotu 22.8.2015 přivezli Italové na pobřeží Evropy 4 tis. běženců. 2500 se jich letos utopilo. PODROBNOSTI.
Ohlásil:
23. 08. 2015
Uprchlíky vyhání do Evropy i české zbraně?
Ohlásil:
22. 08. 2015
Hlavní příčinou aktuálního uprchlictví jsou snahy o destabilizi Sýrie a Libye? A bude hůř, pokud režim syrského prezidenta
Assáda skutečně padne?
ZDROJ.
Ohlásil:
17. 08. 2015
Věznice ve Francii jsou zaplněny muslimy ze 70% – a to přesto, že muslimové tvoří jen 10% obyvatelstva?
Ohlásil:
11. 08. 2015
Někdo (Američané?) využívá "uprchlictví" k urychlení rozkladu Evropy kvůli svým ekonomickým zájmům? Zdroj: poslední
věta rozhovoru s kurdským lékařem žijícím v Česku.
Ohlásil:
07. 08. 2015
O potřebě ochrany hodnot západní civilizace před uprchlíky hovoří politolog Petr Robejšek od 6. minuty TOHOTO pořadu.
Ohlásil:
31. 07. 2015
V záchytném táboře Bělá pod Bezdězem uprchlíci ničili zařízení. Do EU utíkají i děti bez rodičů a někteří dospěli se za
nezletilce vydávají.
Ohlásil:

27. 07. 2015
Ukázka řáděni muslimských uprchlíků v maďarském městě Debrecin je ZDE. Video z Paříže je ZDE.
Ohlásil:
23. 07. 2015
Zajímavý ("kuličkový") důkaz neúčinnosti imigrační politiky západu je ZDE.
Ohlásil:
17. 07. 2015
Mladý americký inženýr a sportovec Muhammad Júsuf Abdulaziz (narozený v Kuvajtu) zabíjí (v USA) americké vojáky?
Ohlásil:
13. 07. 2015
Německá policie nezvládá registraci uprchlíků a propustila do schengenského prostoru 45 000 lidíí, o kterých neví nikdo
nic.
Český ministr vnitra požaduje na program pro uprchlíky miliardu Kč.
Ohlásil:
13. 07. 2015
Američané prý již desetitisíce muslimských běženců přijali a očekávají problémy. PODROBNOSTI.
Ohlásil:
09. 07. 2015
Bývalý policejní rezident tvrdí, že jednou z hlavních příčin současného náporu migrantů na Evropu byla a je extrémně
nebezpečná politika Západu, zejména USA.
Ohlásil:
06. 07. 2015
Maďarský parlament legalizoval stavbu 175kilometrového plotu na hranici se Srbskem. Nová "železná opona" má zemi
ochránit před přílivem nelegálních migrantů.
Ohlásil:
04. 07. 2015
Dánsko "tvrdě" zasáhlo proti uprchlíkům. sociální dávky klesnou ze současných 11 300 dánských korun (41 140 Kč)
měsíčně na 6 tisíc dánských korun (21 850 Kč). Kdo ale složí zkoušku z dánštiny, dostane bonus ve výši 1500 dánských
korun (5460 Kč) za měsíc.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
29. 06. 2015
V posledních 48 hodinách zachránily evropské lodě 4400 uprchlíků z Libye.
Za půl roku bylo na území ČR zachyceno celkem 2500 nelegálních migrantů? Cílem projektu multikulturní Evropy je její
destabilizace? Nejkrutějšími islamistickými teroristy jsou lidé s francouzským či britským pasem? Na Letné se
organizovaně modlilo 300 muslimů? Do islámských komunit neumí bezpečnostní složky státu proniknout?NATO v
současné době nedisponují armádami, schopnými ubránit obyvatele vlastních zemí proti ozbrojenému útoku odhodlaného
nepřítele? Česká armáda a policie nejsou schopny pacifikovat ani 5 tis. odhodlaných muslimů? ZDROJ.
Ohlásil:
27. 06. 2015
Z Ukrajiny uprchlo cca 93O tis. lidí. Většinou do Ruska a Běloruska.
Ohlásil:
26. 06. 2015
Prof. Zdeněk Zbořil považuje část uprchlíků za (vojenské?) výsadkáře, jejichž cílem je rozvrácení EU.
Uprchlíky z Libye do Evropy převáží lodě pod americkou vlajkou? PODROBNOSTI.
Ohlásil:
24. 06. 2015
Američané vyvolali uprchlickou krizi záměrně? Pentagon začal "budovat" na islámský stát už v r.2012?
Ohlásil:
20. 06. 2015
Australský model: lodě s "uprchlíky", přistižené australským námořnictvem nebo pobřežní stráží, nesmějí přistát a jsou
poslány zpět. Kdo se utopí, zemře hladem nebo žízní, je si tím vinen sám. Nemusel se přece na takovou cestu vydat.
Protože každý z těchto uprchlíků ví, že to, čeho se právě účastní, je ruská ruleta.
Ohlásil:
19. 06. 2015
V Belgii se muslimská menšina stane většinou už v r. 2030 a demokraticky uzákoní právo šaria? PODROBNOSTI.
Ohlásil:
18. 06. 2015
Na nebezpečí, které Evropě hrozí od dobře živených, mobily či smarphony vybavených mladých uprchlíků ze zemí, které
západ rozvrátil exportem "demokracie" upozorňuje i vysokoškolský učitel Ing. Václav Janoušek.
PODROBNOSTI.
Ve snaze dostat se z Francie do Anglie uprchlíci vylamují dveře kamionů, které předtím zastavili, např. vhozením patníku
na silnici? Otřesné video je ZDE.
Ohlásil:

17. 06. 2015
Uprchlíci obsazují byty Italů? (informace + názor poslance Tomio Okamury je ZDE.)
Ohlásil:
17. 06. 2015
Novinář Štěpán Kotrba se domnívá, že Jediným řešením je okupace severoafrického pobřeží násilím a vznik nových kolonií,
které zabrání bárkám s uprchlíky vyplout a pokusí se nalézt zvýšení životní úrovně na africkém území. Asyl by měla EU
udělovat pouze ženám a dětem. Muži nechť bojují za lepší příští doma? Doporučuje vyhoštění amerického velvyslance
a padesáti dalších diplomatů z Česka. Uzavření RFE (Rádio svodná Evropa) a vyhoštění jejích redaktorů?
Ohlásil:
15. 06. 2015
USA přijímají milion emigrantů ročně, ale rozvojovým zemím tím vlastně škodí?
Švédsko se díky emigrační politice stalo zemí s nejvyšším počtem znásilnění? Islamizace Evropy je "džihádem bez výstřelu"
a bude pokračovat zakládáním států řízených podle práva šária?
Ohlásil:
12. 06. 2015
Vláda České republiky,předseda vlády, ministr...., poslanec, senátor, ČSSD, ANO2011, KSČM, TOP09, ODS, ÚPD,
KDÚ-ČSL,
posta@vlada.cz, posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz, info@socdem.cz, bsobotka@socdem.cz,
info2011@info2011,lucie.kubovic@seznam.cz info@top09.cz, info@kscm.cz, hk@ods.cz, info@hnutiusvit.cz,
predseda@kdu.cz; podnety@podnety.cz, arbed@wo.cz Pro rozdělování islámských uprchlíků do jednotlivých zemí EU
hlasovali europoslanci:
ČSSD: Jan Keller, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Miroslav Poche,
TOP09: Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina,
KDU-ČSL: Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský.
PODROBNOSTI.
Česká vláda je proti.
Kostelec nad Orlicí dosud něměl s osazenstvem záchytného střediska pro uprchlíky problémy.
Ohlásil:
12. 06. 2015
Upozornění odesláno 9.6. 2015 14:40 na kontakty: Vláda ČR, Poslanci ČR, Senát ČR, Ministerstvo zahraničních věcí, ODS,
TOP09, Tisková mluvčí ANO2011, Tisková mluvčí ČSSD, KSČM.
Doručení potvrdila
10.6.2015-epodatelna Senátu.
Ohlásil: Anna Nováková
10. 06. 2015
Do Rakouska dorazí denně až 300 uprchlíků?
Uprchlíci v Linzi byli nespokojení se stravou a házeli jí na policii? V Bavorsku agresivně vyžadují druhé teplé jídlo
denně,kuřivo a lepší oblečení zdarma?
ZDROJ.
Ohlásil:
08. 06. 2015
Během víkendu zachránily mezinárodní síly ve Středozemním moři téměř 6 tis. uprchlíků. Počet ilegálních migrantů, kteří
se do Itálie dostali od začátku roku tak na víc než 50 tisíc.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
07. 06. 2015
Mezinárodní síly zachraňují denně stovky až tisíce běženců, zejména u pobřeží Libye. Část z nich však spíše připomíná do
civilu převlečené bojovníky ISIS.
Ohlásil:
06. 06. 2015
Z uprchlických lodí vystupují i mladí, silní a zdraví muži, poměrně dobře oblečení a hned po vylodění komusi volají
mobilními telefony. Kde asi získali peníze na přepravu a na mobily? Trojští koně tentokrát "cválají" do Evropy?
Info Boh.Fer. o čl.J.B. vyvěsil Arb.
Ohlásil:
03. 06. 2015
Údaje o počtu syrských uprchlíků v některých zemích:
Libanon - 1,1 milionů - 26% populace země (p.z.)
Jordánsko - 618 615 - 9,8% p.z.
Turecko - 1,6 milionů - 2,4% p.z.
Irák - 225 373 - 0,67% p.z.
Egypt - 142 543 - 0,17% p.z.
Katar, SAE, Saudská Arábie, Kuvajt a Bahrajn uprchlíky nepřijímají.
V Sýrii již bylo zabito okolo 190 000 lidí. PODROBNOSTI.
Ohlásil:
27. 05. 2015
Zločinecké gangy v Stredomorí pašujú do Európy bojovníkov Islamského štátu (ISIS) – ukrývajú ich v člnoch medzi
utečencami z Afriky?
Ohlásil:
27. 05. 2015
Lybijská revoluce byla mimořádně úspěšná, z kdysi nejbohatší africké země se stal zhroucený stát, bez fungující
infrastruktury, zato se dvěma vládami a nekonečnými konflikty mezi islamisty.
Ohlásil:

26. 05. 2015
Podle některých amerických senátorů by jejich země měla přijmout až 65 tis. syrských uprchlíků. Prozatím jich v USA 700.
Ohlásil:
20. 05. 2015
I Rusové varují západní Evropany před vývojem, který kdysi vedl k zániku římského impéria.
Ohlásil:
17. 05. 2015
Způsob myšlení muslima, který "uprchl" do Švédska je prezentován na TOMTO videu.
Ohlásil:
16. 05. 2015
I spisovatel Břetislav Olšer upozorňuje na fakt, že hlavní příčinou migrace Afričanů do Evropy je destabilizační politika
Američanů, kteří se do péče o ně nezapojují.
Ohlásil:
13. 05. 2015
Evropská komise hodlá nařídit ČR, aby přijala 525 uprchlíků a do USA nepůjde žádný?
Ohlásil:
03. 05. 2015
Za dva dny "zachránily" italské a řecké pobřežní stráže ve Středozemním a Egejském moři více než 4200 ilegálních
migrantů. Kolik je mezi nimi islámských a dobře vycvičených bojovníků se nezjišťuje?
Ohlásil:
30. 04. 2015
Italové organizují sebeobranu proti uprchlíkům z Afriky?
Ohlásil:
29. 04. 2015
Za příliv uprchlíků so západ může sám? PODROBNOSTI.
Ohlásil:
26. 04. 2015
Na destabilizaci Afghánistánu, Iráku, Lybie, Sýrie se výrazným způsobem podílela Anglie. I ta by měla z pobřeží
Středozemního moře odvážet uprchlíky.
Ohlásil:
24. 04. 2015
r. 2014 se při plavbě do Evropy utopilo podle různých odhadů asi 23 TISÍC LIDÍ – a nynější „zájem“ o problém je vyvolán
jen tím, že zemřelo tisíc lidí za jediný den?
Ohlásil: Názor Terezy Spencerové "vyvěsil" Arbed
23. 04. 2015
Uprchlíky po stovkých "vraždí" i strategie britské vlády?
Ohlásil:
22. 04. 2015
Do Itálie dnes ze severní Afriky připlulo 1000 uprchlíků.
Ohlásil:
20. 04. 2015
Itálie iniciovala mimořádnou schůzku EU k problematice uprchlíků. Proto jsem na podnět upozornil europoslance:
jan.brezina@europarl.europa.eu, zuzana.brzobohata@europarl.europa.eu, milan.cabrnoch@europarl.europa.eu,
andrea.ceskova@europarl.europa.eu, robert.dusek@europarl.europa.eu, hynek.fajmon@europarl.europa.eu,
richard.falbr@europarl.europa.eu, jiri.havel@europarl.europa.eu, jaromir.kohlicek@europarl.europa.eu,
edvard.kozusnik@europarl.europa.eu, jiri.mastalka@europarl.europa.eu, miroslav.ouzky@europarl.europa.eu,
pavel.poc@europarl.europa.eu, miloslav.ransdorf@europarl.europa.eu, vladimir.remek@europarl.europa.eu,
zuzana.roithova@europarl.europa.eu, libor.roucek@europarl.europa.eu, olga.sehnalova@europarl.europa.eu,
ivo.strejcek@europarl.europa.eu, evzen.tosenovsky@europarl.europa.eu, oldrich.vlasak@europarl.europa.eu,
jan.zahradil@europarl.europa.eu, Peter.STANO@ec.europa.eu.
O podporu podnětu jsem požádal i vedoucího informačního střediska OSN v ČR M.Brože.
Ohlásil: Arnošt Bednář, předseda O.S.PODNĚTY.CZ
19. 04. 2015
18.4.2015 večer se ve Středozemním moři převrátila loď, na které pluli migranti z Libye. Zahynulo až 700 až 900
uprchlíků, jen 28 bylo zachráněno.
Ohlásil:
17. 04. 2015
V posledních šeti dnech připlulo do Itálie více než 11 tis. uprchlíků? V Bavorsku se někdo pokusil zapálit budovu
chystanou pro uprchlíky?
Ohlásil:
16. 04. 2015
Za posledních patnáct let utonulo ve Středozemním moři více než 20 tis. uprchlíků?
Ohlásil:

12. 03. 2015
V letošním roce (za 2,5 měsíce) se ve Středozemním moři utopilo již 470 uprchlíků. Loni více než 3 tisíce?
Ohlásil:
12. 03. 2015
Lidé utíkají i z Američany "demokratizovaného" Kosova. Tamní běžence by si mohli Američané odvážet ze své největší
vojenské základny Camp Bondsteel.
Ohlásil:
08. 03. 2015
Tato zpráva byla odeslána 6.3. 2015 13:20 na kontakty: Vláda ČR, Bohuslav Sobotka, Ministerstvo zahraničních věcí, PhDr.
Lubomír Zaorálek, Senát ČR, Libor Michálek, JUDr.Eliška Wágnerová, Poslanci ČR, Tisková mluvčí ANO2011, Tisková
mluvčí ČSSD, KSČM, Podněty.
Doručení mailu potvrdil:
6.3.2015-podatelna Senátu
Ohlásil: Anna Nováková
19. 02. 2015
František Matějka, bývalý předseda Strany svobodných, uvádí 5 důvodů, pro které bychom neměli přijímat uprchlíky z
válečných konfliktů.
Ohlásil:
14. 02. 2015
Italové zachránili z moře dalších 700 uprchlíků z Afriky.
Ohlásil:
11. 02. 2015
U Libye zemřely na moři stovky uprchlíků.
Ohlásil:
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