Podnět číslo 20150804085002
1) Podnět č.j.

20150804085002

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

–
Vláda České republiky,předseda vlády, ministr obrany, poslanec, senátor, ČSSD, ANO2011, KSČM,
TOP09, ODS, ÚPD, KDÚ-ČSL,

5) Kdo by měl o podnětu vědět

posta@vlada.cz,e-podatelnaMO@army.cz,info@army.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

Uložit českým zástupcům v NATO, aby prosazovali ukončení tureckých útoků proti Kurdům.
Turecko je člen NATO a válčí s Kurdy. A členské státy NATO vyzbrojují Kurdy, aby měli čím střílet po
vojácích člena NATO?
PODROBNOSTI
Viz též 11 roků starý podnět č.j. 20040927190500.
Klíčová slova: Spencerová, Radek
Viz též podnět č. 20160218082607.

7) Autor podnětu

Arbed - dle komentáře pana Radka Kaluska (k výše uvedenému článku T.S.).

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-20150804085002

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
25. 06. 2018
Volby v Turecku už v prvním kole vyhrál dosavadní prezident Erdogan. Ten prý zavede prezidentský
systém a „umravní“ Kurdy. V Německu požádalo o asyl 1200 tureckých diplomatů.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
17. 04. 2018
Za zvěrstva, která páchá turecká armáda na syrských Kurdech turecké vojenské základny „humanitárně“
bombardovat nebudeme?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
22. 03. 2018
Turecko právě obsazuje syrsko-kurdskou oblast Afrín při využití německých tanků Leopard. V Německu
žije 3mil. Turků a milion Kurdu, kteří mezi sebou začínají válčit. Hoří mešity a ve firmě, která vyrábí
Leopardy dochází k sabotážím.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
20. 01. 2018
Turci bombardují okolí severosyrského města Afrín, které ovládají Kurdové.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
17. 07. 2017
Už 43 roků trvá turecká okupace části Kypru a této členské zemi NATO a dlouholetému kandidátovi do
EU, prochází válečné zločiny bez jakýchkoli sankcí . . . . protože dovolila Američanům vyudovat v Turecku
protiruskou vojenskou základnu?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
10. 07. 2017
V Turecku bylo zatčeno 42 účastníků statisícové demonstrace proti současnému režimu.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
30. 04. 2017
Američané vyslali na severní hranici Sýrie obrněné trnsportéry, které mají chránit Kurdy proti tureckému
bombardování. USA i Tureckou jsou členy NATO.
Ohlásil:

05. 04. 2017
Při osvobozování města Rakká pomáhají syrským Kurdům (s vědomím Ruska?) američtí "specialisté",
takže tato oblast se "Assádoví" asi nevrátí. Začala skutečná parcelace Sýrie?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
17. 03. 2017
Turecko (jeden ze států NATO) hodlá nakupovat moderní zbraně v Rusku a míní partnerům "exportem"
muslimských uprchlíků?
Ohlásil:
05. 11. 2016
Turecká policie zatýká poslance kurdského původu?
Ohlásil:
05. 11. 2016
Turecká policie zatýká poslance kurdského původu?
Ohlásil:
20. 10. 2016
Turci bojují proti Kurdům, Kurdové proti IS, IS proti Turkům. Turecko je spojencem USA i Ruska, Česko
dodává munici Kurdům?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
10. 10. 2016
Česká armáda bude od poloviny října cvičit v Bechyni 11 kurdských pyrotechniků?
Ohlásil:
14. 09. 2016
Dlouholetá česká velvyslankyně v Sýrii zdůrazňuje fakt, že v Sýrii probíhá občanská válka a opoziční
skupin se nedaží shodnout. Postojem většiny států EU je zklamaná, upozorňuje na fakt, že sílí spojenectví
mezi Tureckem, Iránem a Ruskem, které bude mít v oblasti rozhodující vliv, a že vojenské kontakty se
syrskou vládou navazují Číňané. Kurdům by samostatný stát přála.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
25. 08. 2016
Turecko svévolně (preventivně) vojensky obsadilo kurdské město v Sýrii? Sýrie protestuje.
Pravděpodobně jde o snahu znemožnit propojení východních a západních částí obývaných Kurdy a jejich
následné spojení s existujícím iráckým Kurdistánem.
Ohlásil:
21. 08. 2016
Terorista zabil 50 a zranil nejméně 100 svatebních hostů v kurdském městě na severu Turecka
PODROBNOSTI.
V Iránu oběsili 36 islámských radikálů, kteří se podíleli na vraždách 1700 rekrutů iránské armády.
Ohlásil:
19. 07. 2016
Neúspěšný pokus o vojenský převrat v Turecku poskytl prezidentovi příležitost k odvlání desítek tisíc
vojáků, soudců, úředníků a učitelů, jejichž seznam byl zjevně vypracován předem.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
29. 06. 2016
Na istambulském letišti zabili 3 teroristé (z IS?) 41 lidí a dalších 239 zranili.
Ohlásil:
30. 03. 2016
Rodinní příslušníci amerických vojáků opouští Turecko?
Ohlásil:
21. 03. 2016
Turecká armáda zmasakrovala obyvatele kurského města Diyarbakir? Dokumentární video je ZDE.
Ohlásil:
14. 03. 2016
Sebevražedný atentátník zabil včera v Ankaře 37 a zranil 125 lidí. Turecká armáda i tento případ zneužila
k bombardování Kurdů, přestože ti čin odsoudili.
Ohlásil:

02. 03. 2016
Turecká armáda bombarduje irácké Kurdy,kteří bojují proti Islámským teroristům zbraněmi, které jim
dodala ČR?
Ohlásil:
22. 02. 2016
Podle novinářky Terezy Spencerové jsou aktivity Turecka v syrské válce problematické a proti tureckému
prezidentovi se občas spojují Američané Rusy, kteří spolupracují s Kurdy. PODROBNOSTI.
Ohlásil:
20. 02. 2016
Náš spojenec (člen NATO, Turecko) chce (více než dosud) vojensky intervenovat proti našemu
válečnému spojenci (Kurdům, kterým i ČR masivně dodává zbraně a munici) a tím účinně podpořit
teroristy Islámského státu, kteří jsou nepřáteli (nejenom) států aliance NATO?
Ohlásil:
15. 09. 2015
14.9.2015-jsem upozornila na existenci podnětu adresáty:: Vláda ČR, Poslanci ČR, Senát ČR, Bohuslav
Sobotka, PhDr. Lubomír Zaorálek, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministr vnitra, Milan Chovanec,
Ministerstvo obrany, Martin Stropnický, Milan Štěch, Libor Michálek, Podněty.
Doručení mailu potvrdili
14.9.2015-epodatelna Senátu
14.9.2015-podatelna ministerstva vnitra
Ostatní adresáti asi nemají čas.
Ohlásil: Anna Nováková
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Provozovatel databáze www.podnety.cz neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

