Partnerství Česka a Německa
Případ 1
Němečtí sousedé, vzhledem k alpským zkušenostem, převážně osídlili i naši Šumavu, kde
uměli dobře hospodařit. Vzhledem k vyvolání 2. světové války a zvěrstvech na našich
obyvatelích (popravy a válečné likvidace) byli po válce odsunuti do Německa. Toto
historické pozadí se dlouhodobě projevuje na koncepčně, funkčně i prostorově
nevyváženém vyhlášení „bilaterálního“ národního parku Bayerische Wald / Šumava,
ale i vztahu Bavoráků k Čechům (vy jste nás vyhnali, tak ať tam máte „virtuální
divočinu“ a my budeme do vašeho Jagdhofdu vysílat své VIP lovce). NP BW má
vyčleněné obce a dokonce i nejcennější území Velký Javor / Gross Arber pro rekreaci,
přičemž u nás byl NP neodpovědně vymezen nadměrně rozsáhlý a lidé a návštěvníci jsou
vytěsňování (náhradní programem jsou budované obory). Přitom my obvykle nemůžeme
na hraniční hřeben ani pěšky, oni ale jezdí auty na hřebenové chaty. Za protestní pochod
po silnici (2,7 km) k „Modrému sloupu“ udělil „gubernátor“ NP Šumava P. Hubený
spolku Otevřená Šumava, (který soustřeďuje znalce, rodáky a milovníky Šumavy) pokutu
2 mil. Kč, avšak pražští aktivisté Hnutí DUHA mohou pobíhat kdekoliv. V současnosti
„zelené milice“ žoldáckého Hnutí DUHA (od vzniku NP disponuje cca 16,5 mil. Kč/rok),
po dohodě s ministrem R. Brabcem (ANO), politicky prosadili bezzásahovou výrobu
„divočiny“ v kulturních územích v novele zák. o ochraně přírody a krajiny (fabulacemi a
účelovými lži). Ta přikryla stamiliardové škody vzniklé bezzásahovou výrobou „divočiny“.
Po uschnutí hřebenových smrčin v délce více než 40 km), se Šumava aridizuje, což má
dopad na celé povodí Povltaví a Poúhlaví, vysychají vodní zdroje a dochází k fatálním
mezoklimatickým změnám. Následným rozšířením „chráněného“ kůrovce ze šumavské
množárny po celých Čechách jsou likvidovány smrkové porosty i dále v ČR. Naoktrojovaná
disturbance našich lesů pomohla konkurenčnímu mezinárodnímu ovládnutí trhu s dřevem
(dnes ještě za pomoci dvou mírně rozdílných certifikací), takže oligarchové (díky luxusně
zaplacenému líbivému monitoringu a managementu), s naší pomocí, snadno uskutečňují své
záměry. V dnešním globalizovaném světě nelze „zdola“ posoudit mlžení a blafování
vedoucích oligarchů („ano bude líp“), ale až v dlouhodobých a širších vazbách.
Případ 2
Škoda Auto se stala koncernovou divizí německé automobilky Volkswagen.
Již dávno je známo, že český Superb nemohl být lepší než německý Passat - das Auto.
V současnosti dobrou kondici Škodovky chce „mateřská“ firma VW radikálně
likvidovat přesunem výroby osvědčených Superbů do SRN. Provozní zisk Škoda Auto
se v posledních 3 letech více než zdvojnásobil, (takže zisková marže činila 8,7 % , tedy
nejvíce po značce Porsche), avšak u koncernu VW se snížila na 1,8 %. Jistě se na tom
projevily i rozsáhlé emisní podvody VW Dieselgate, kdy vozy byly vybaveny nelegálním
softwarem pro manipulace s emisemi škodlivých oxidů dusíku (po celém světě to bylo
cca 11 mil. naftových aut, v ČR to bylo 1,2 mil. vozů), za které zaplatí 16,5 mld USD
za vozy prodané v USA .
Případ 3
Zásadní nepoměr v platech (až 1 : 4) má své ozvěny v minulých Gastarbeitrech v Německu
a současně v pozvaných migrantech, což má své nepříznivé „dopady až příkazové tsunami“
v kvotacích vůči dalším zemím EU, včetně ČR. Další ozvěny se projevují např. v různé kvalitě
prodávaných potravin.

