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Václav Klaus na Primě potvrdil šokující informace Die
Tageszeitung o nátlaku Berlína na Babiše. Podle
bývalého prezidenta je to ve skutečnosti ještě horší,
Angela Merkelová zablokovala dokonce jmenování
italského ministra financí. Angela se chová k ostatním
zemím jako k AfD doma v Německu. Tohle si jako národ
nesmíme nechat líbit!
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Václav Klaus na Primě potvrdil šokující informace Die Tageszeitung o nátlaku
Berlína na Babiše. Podle bývalého prezidenta je to ve skutečnosti ještě horší,
Angela Merkelová zablokovala dokonce jmenování italského ministra financí.
Angela se chová k ostatním zemím jako k AfD doma v Německu. Tohle si jako
národ nesmíme nechat líbit!

Výbušné informace německého listu Die Tageszeitung o tom, že Angela Merkelová
provedla mohutný telefonický nátlak na Andreje Babiše v polovině dubna, aby nevytvářel
koalici s Okamurovou SPD [1], mají další pokračování. Televize Prima v pořadu Partie
odvysílala rozhovor s bývalým prezidentem Václavem Klausem a řeč přišla i na informace
Die Tageszeitung.

Václav Klaus potvrdil, že tento nátlak probíhá dlouhodobě na českou politiku, že to
není nic nového, ale co je horší, že tento nátlak se neomezuje jen na Českou
republiku, ale i na další evropské země. Jako příklad uvedl italského kandidáta na ministra
financí Paola Savonu, známého euroskeptika, kterého italský prezident Sergio Mattarella
odmítl jmenovat do funkce [2], a to podle Václava Klause právě na obrovský nátlak Berlína.
Tyto informace tak odkrývají hrozivou chobotnice berlínské moci, která se pomalu roztahují
nad celou Evropou v rámci chystaného projektu Das neue Europa.

Bývalý prezident Václav Klaus v Partii na TV Prima.
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Sestavování české vlády tak vlastně vůbec není v režii českých politiků, ale vrchního
dozoru z Nového německého kancléřství. Celá věc má ještě jeden velmi nebezpečný
nátlakový rozměr, a ten se jmenuje Agrofert Deutschland, GmbH [1]. Babišova německá
divize a obrovská továrna na průmyslová hnojiva ve městě Wittenberg v Sasku-
Anhlaltsku je jednou z největších agrochemických firem v celé Evropské unii. Podnik
vznikl na základě podpory této spolkové země a jsou v něm napojené nejen dotace od
Evropské unie, ale především dotace od německé vlády. Podnik svojí velikostí a
významem spadá do skupiny významných zaměstnavatelů v regionu, které mají od
německé vlády velmi výrazné výhody. Není těžké si domyslet, že Angela Merkel má tudíž
logicky sakra silnou páku na Andreje Babiše, aby jí poslechl a neuzavíral koalici s SPD.

Angela Mekel dokopala Andreje Babiše k ČSSD způsobem, který dosud česká
politika nezažila
Není proto divu, že ČSSD třískla do stolu a šokovala i prezidenta republiky Miloše Zemana,
když Lidový dům před několika týdny oznámil, že na post ministra zahraničí chce ČSSD
dosadit Miroslava Pocheho, známého zastánce migrace, za kterou se postavil ve svém
článku [3] z roku 2015. Od té doby prý prošel názorovým vývojem a dnes již migraci nevítá.
Jenže, v reflexi na informace Die Tageszeitung se lze domnívat, že Miroslav Poche
není ve skutečnosti kandidátem ČSSD, ale jde o figuru, kterou si žádá Berlín a Angela
Merkel.

ČSSD musí vědět, že Poche je u Miloše Zemana neprůchodný a v pohodě by strana mohla
nabídnout jiné a lepší odborníky na tuto pozici, jenže snaha protlačit Pocheho začíná
připomínat stejnou umanutost ČSSD, jako když dokola opakovala, že chce křeslo ministra
vnitra. A pozor, zde se dostáváme k hlavnímu jádru celé věci. V polovině dubna totiž došlo
k obrovské změně postojů u Andreje Babiše.

Miroslav Poche, ČSSD ho navrhla jako ministra
zahraničí.

Všichni si pamatujete, jak Andrej Babiš vylučoval, že by ČSSD uvolnil křeslo ministra vnitra.
Na to margo vyjednávání s ČSSD počátkem dubna zkrachovalo, a to právě kvůli vnitru [4].
Jenže, potom přišel telefonát s Angelou Merkel v polovině dubna, podle straníků byl
Babiš úplně bez sebe a mimo po skončení telefonátu a jako když otočíte knoflíkem,
Babiš začal mluvit o tom, že nemá problém s tím, aby ČSSD obsadili pozici ministra
vnitra [5].

Uvnitř Hnutí ANO to byl šok. Takhle Babiše neznali a neznají. Lidový dům přitom nemusel
dělat vůbec nic, všechno zařídil jediný telefonát z Berlína. Hned se objevily spekulace,
včetně mainstreamu, že Babiš má máslo na hlavě kvůli Čapímu hnízdu, a že změna
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Babišova názoru souvisí s tím, že jako premiér bude mít více kontroly nad vnitrem se
slabou ČSSD, než riskovat nové volby a bůhví, jak by to dopadlo. Jenže podle mého
názoru má Andrej Babiš celé Čapí hnízdo v paži, jemu jde o jeho zlaté tele ve Wittenbergu,
Agrofert Deutschland.

Dotace na Čapí hnízdo že je něco extra? Tak to jste ještě nezažili dotace pro
německé zemědělce
Abyste se dostali do obrazu, tady v Německu to funguje pro zemědělce velmi bizarním
způsobem. Většina zemědělců jede z dotací a pěstuje ty plodiny, které německé
ministerstvo agrokultury ve svém věstníku oznámí každý podzim jako prioritně potřebné pro
následující rok. Na tyto plodiny a jejich pěstování je potom možné čerpat dotace. Jenže,
dotace jsou navázány na obrovskou byrokracii a předpisy a německé precizní výkazy a
formuláře. Zemědělec musí pěstovat podle předpisů, musí nakoupit předpisovou setbu,
zelenou naftu musí nakupovat podle předpisů u vybraných prodejců se státní licencí pro
prodej nezdaněné nafty a hlavně, plodiny musí být ošetřovány jen předpisovými
hnojivy, které schvaluje kdo? Německé ministerstvo agrokultury. A dodavatelem
schválených a certifikovaných hnojiv pro německé dotované zemědělce je právě jistý
Agrofert Deutschland, GmbH. Kruh se nám uzavírá.

Foto z doby výstavby agrochemičky Agrofertu
Deutschland ve Wittenbergu.

Předpokládám, že si dovedete představit, co by se stalo, kdyby Andrej Babiš přestal
Angelu Merkel poslouchat a jak dlouho by asi zůstal německý Agrofert na seznamu
certifikovaných výrobců hnojiv pro německé a z dotací žijící zemědělce. Není jasné, co
Angela Merkel řekla Babišovi do telefonu, ale ten obrovský veletoč v polovině dubna, který
Andrej Babiš náhle předvedl s ochotou urychleně pustit ČSSD křeslo ministra vnitra, ten
pouze ukazuje na to, že Angela Merkel vytáhla na Andreje Babiše největší kalibr a
namířila na Babišovu továrnu ve Wittenbergu.

Sami se podívejte na internetu na kategorické Babišovy výroky z února a března o tom, že
požadavky ČSSD na místo ministra vnitra jsou mimo jakoukoliv diskuzi, o tom se nikdo s
ČSSD bavit prý nebude. A stačil jediný telefonát s Angelou a Babiš naklusal k ČSSD s
prosbou a nabídkou křesla na vnitru a plus k tomu další čtyři resorty, včetně ministra
zahraničí. A co udělala ČSSD? Obratem na post pro zahraničí oznámila Miroslava
Pocheho, vítače migrantů.

Německá chobotnice ukazuje postupně v Evropě svoji moc
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Všechno to do sebe zapadá až naprosto dokonale, aby to byla jen čirá náhoda. Německý
nátlak na český protektorát je naprosto otřesný a události v Itálii ukazují, že německá
chobotnice nabírá na síle spolu s tím, jak v Evropě oslabuje americká globální moc Pax
Americana. Jsou to spojité nádoby a princip nenulového vakua. Všude tam, kde oslabí
jakákoliv moc, všude, kde vznikne na okamžik mocenské vakuum, tak takový prostor
je okamžitě vyplněn jinou mocí, jinou silou, která vyplní uvolněný prostor po
odchodu předchozí moci. A přesně k tomuto dochází v Evropě spolu s odchodem
americké globální moci. Čím více Američané oslabují v Evropě, tím více bude posilovat
Berlín a s ním budou posilovat procesy, které vidíme teď při sestavování české vlády, nebo
při sestavování vlády v Itálii. A to není nic jiného, než mocenský tenzor. Schůzka G7 právě
ukázala, jakou obrovskou moc získává Angela Merkel a s ní celé Německo.

Schůzka G7 v Kanadě: Angela Merkel jako vůdce G7 a
Trump jako školák a uličník.

Když posílí Američané v Evropě, oslabí Německo, ale s Američany vzroste hrozba války s
Ruskem. S oslabením USA posílí v Evropě Německo, ale tím vznikne hrozba zániku
evropských států, protože Německo bude prosazovat federalizaci Evropy v rámci
globálního euroasijského konceptu. Spolu s tímto procesem budou proudit do Evropy
migranti a nastartuje se proces islamizace. A vybrat si z těchto dvou možností může
člověka dovést k šílenství, obě volby jsou strašné. Třetí cesta vyžaduje totiž sílu,
odhodlání, pevný národ a silnou rodinu. A to všechno v Evropě zemím chybí, takových
hodnot se nedostává, je jich málo. Zrušené hranice Schengenu byly jen počátkem. Za
chvíli nebude ani česká vláda, bude jen evropská vláda někde v Bruselu. A v jednotlivých
zemích zůstanou jen zemská zastoupení a v jejich čelech státní manažeři, kteří budou
dnem i nocí k dispozici Bruselu/Berlínu na telefonu.

-VK-

Šéfredaktor AE News
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