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Rubrika: Zemská domobrana

Prohlášení Zemské domobrany
Zemská domobrana je organizace politicky nezávislá, hlásící se k základním
lidským hodnotám, demokratickým svobodám a právům, zaručeným Listinou práv a svobod a Ústavou ČR. Nejsme pod žádnou politickou stranou,
jsme však připraveni podporovat politické strany nebo hnutí, které ctí stejné principy a hodnoty.
Hrdě se hlásíme k naší minulosti a kultuře, která stojí na slovanských tradicích, křesťanských a židovských základech.
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Jsme pro přípravu civilní ochrany obyvatel v každé obci, pro případné mimořádné a krizové situace.
Jsme pro spolupráci s IZS, PČR, MP, AČR a dalšími orgány veřejné a státní správy.












Jsme pro život v míru.
Jsme pro úctu k našim předkům a tradicím.
Jsme pro obranu země a vybudování obranné armády švýcarského typu.
Jsme pro vlastenectví.
Jsme pro podporu výchovy k vlastenectví a slovanství na všech stupních škol.
Jsme pro zákaz islámské politické ideologie a propagaci či nošení islámských symbolů (zejména šátků) na
území ČR.
Jsme pro ochranu života.
Jsme pro vrácení společenské prestiže vdaným matkám, které se věnují výchově více dětí. Věříme, že žena má
právo věnovat se rodině a být za to patřičně ohodnocena.
Jsme pro podporu tradiční rodiny, zvýšení porodnosti, omezení antikoncepce a potratů. Větší podporu rodin
se 3 a více dětmi, kde manžel pracuje či podniká a aktivně přispívá do sociálního systému.
Jsme pro spravedlivý a důstojný život našich občanů.
Jsme pro podporu potravinové soběstačnosti ČR, podporujeme malovýrobce a samozásobitele (zahrádkáře,
chovatele, včelaře, ekozemědělce, atd.).
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Informace velitele Republikové rady Zemské domobrana

Vážení přátelé, domobrankyně a domobranci,
dovolte mi vás informovat, že dne 28. 10. 2017 u příležitosti 99. výročí vzniku republiky byla u památníku padlých hrdinů (v Praze) slavnostně založena Zemská domobrana. Počínaje tímto dnem byla na webovém portálu
www.zemskadomobrana.org zveřejněna Zakládací listina a zároveň umožněn vstup všem zájemcům do Zemské
domobrany a to jak pro stávající domobrance Národní domobrany, tak i pro zájemce z řad veřejnosti. Dle dosavadních pravidel je působení aktivních skupin Zemské domobrany v souladu i s Brožurou Národní domobrany
(jako zastřešujícího sdružení domobraneckých skupin) a není tak vyloučena ani možnost současného působení
domobrance v Zemské domobraně i v Národní domobraně.
Jsme občané České republiky, mámy a otcové, sestry a bratři, vaši sousedé a spolupracovníci v zaměstnání. Uvědomujeme si však nebezpečí a možná rizika, vyplývající ze současné situace v Evropě a nebojíme se připravovat a
cvičit na mimořádné situace, vystupovat na veřejnosti ve stejnokroji Zemské domobrany. Chceme pomáhat a
spolupracovat s orgány samosprávy i se sbory IZS a Armádou ČR. V současnosti lze pozorovat tendence zeslabování významu slov vlast a vlastenectví, ale naše vlast je především naším společným domovem, kde vyrůstají
naše děti, tj. naše naděje do budoucna. Je přeci naší povinností, jako rodičů, udělat vše pro to, abychom jim
zajistili bezpečný domov. A toho můžeme dosáhnout pouze společným úsilím, vzájemným respektem a aktivní
spoluprací (svépomocí) občanů, domobranců, policistů, vojáků, záchranářů či hasičů, zkrátka nás všech.
Pro dosažení společného cíle se zavazujeme ctít ustanovení Listiny základních práv a svobod a zákonů České
republiky, pomáhat při udržování bezpečnosti, dodržovat dobrovolnou kázeň a vnitřní pravidla ZEMSKÉ DOMOBRANY při vykonávání především následujících aktivit:









zajištění doporučené osobní výbavy domobrance (i běžného občana) pro krátkodobé nouzové přežití (tzv.
3denní batoh) a účinnou obranu sebe a svých blízkých (rodiny)
aktivní zdokonalování (výcvik) individuálních dovedností domobrance především v oblastech střelba, taktika, sebeobrana, zdravověda, spojařina a řízení operačních odborně-metodických štábů
příprava na mimořádné události všech předpokládaných stupňů ohrožení včetně systému včasného varování domobranců
výcvik praktických dovedností při hlídkové činnosti a pomoci při zajištění bezpečnosti vlastní obce, včetně
zásad účinné spolupráce se složkami IZS (policie, hasiči, záchranka) a Armády ČR
příprava plánů zajištění obrany a nouzového zásobování města (obce) pro případy mimořádných událostí s
vyšším stupněm ohrožení (živelné pohromy, útoky nebezpečných skupin, výjimečný stav apod.)
navázání (aktivní) spolupráce s podobně zaměřenými sdruženími a spolky jako jsou airsoftové kluby, dobrovolní hasiči, myslivci, radioamatéři apod.
účast (případně organizační zajištění) na kulturních a společenských akcích, či akcích pro děti a mládež či
dospělých, s cílem šíření vlastenectví a domobraneckých myšlenek
informační, publikační a osvětová činnost v oblastech vlastenectví, domobranectví a přípravě na mimořádné události s využitím dostupných informačních kanálů
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Vyzýváme všechny, kteří sdílí naše cíle, nebuďte lhostejní k tomu, co se kolem vás děje, nepropadejte beznaději, rozšiřte řady Zemské domobrany a pomozte nám všem vybudovat společný bezpečný domov!
Ing. David Buchtela, Ph.D.
velitel Republikové rady Zemské domobrany


STAŇTE SE PŘÍSLUŠNÍKEM
ZEMSKÉ DOMOBRANY
Příslušníkem Zemské domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven
všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Zakládací listiny Zemské domobrany.
Zemská domobrana je nezávislá iniciativa občanů, http://zemskadomobrana.org/kontakty.

Rubrika: Ze života skupin ZD

O našich manželkách a družkách
Autor: seal

Manželky, družky nebo přítelkyně mužů, kteří neponechávají nic náhodě a snaží se aktivně připravit na věci
možné příští, to určitě nemají lehké. Muži-bojovníci se snaží pořídit si legální cestou co nejvíce zbraní, munice a
dalších zásob pro dlouhodobé přežití, jejich protějšky by raději viděly jiné druhy investic – lepší pračku, novou
lednici nebo třeba dražší zahraniční dovolenou.
Rozhodli jsme se tedy dát možnost jednomu z nás, aby se s námi podělil o své zkušenosti z tohoto „střetu dvou
světů“. A budeme rádi, když se i vy s námi podělíte o své zkušenosti – třeba jen proto, abychom věděli, že ve
svých starostech nejsme sami!
Nikdy jsem nenapsal víc než milostný dopis, ale pokusím se o malé nahlédnutí do života rodiny, kdy muž je ozbrojen a funguje jako osobní strážce své manželky a dcery, zatímco manželka si myslí, že je to vše přehnané.
Moje manželka samozřejmě nechtěla o nějaké zbrani v domácnosti ani slyšet. Postupem času si však na ni zvykla a upřímně řečeno - nyní je vlastně i ráda, když někam jdeme nebo jedeme autem, že ji mám u sebe. Ovšem
sama střílet, a naučit se zbraň ovládat, zatím odmítá. Nechtěl jsem ji však nechat bez prostředků sebeobrany.
Pořídil jsem jí proto tekutou gelovou střelu Sabre red, která má docela slušný dostřel, barví a je pod UV zjistitelná (což má ten efekt, že případný agresor po obdržení zásahu je snadno identifikovatelný). Úplně nejdůležitější
však je, že je velmi účinná.
Dnes manželka nosí tento prostředek obrany stále sebou a přebírá i správné návyky - kupříkladu nenosit kapuci,
poslouchat pohyb kolem sebe a za sebou, odrazem v zaparkovaných autech nebo výlohách si kontrolovat, zda ji
někdo nesleduje, případně kdo se pohybuje v jejím okolí, jak chodit přes rohy budov, atd. Pokud jde sama potmě z práce či do práce a má pocit, že ji někdo sleduje, už ví, jak se má chovat, jak se připravit na možný nežádoucí kontakt, atd.
Je jasné, že nemohu být s manželkou a dcerkou stále a všude, ale mám dobrý pocit, že beze mne plní úlohu
ochránce ona. Podtrženo a sečteno – zpočátku nechtěla o nelegální imigraci do Evropy a naší země ani slyšet,
začal jsem ji však postupně zasvěcovat do problematiky, postupně začala sama sledovat různé weby, až všechno začala brát vážně. A dnes mi sama řekla, ať si tedy koupím brokovnici, což považuji za velký pokrok! Ještě se
naše dcerka postupně naučí střílet a bezpečně ovládat zbraně, a naše rodinka bude plně obranyschopná.
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Poslední Káčko v roce 2017
Autor: AP

V sobotu 7. října uspořádala skupina ND Polabská legie pro domobrance ze širokého i dalekého okolí letos poslední taktické cvičení K227 v letošním roce. Pro nepřízeň počasí a zejména velkou vodu bylo nutné odvolat plánovanou ukázku překonávání vodního toku na gumových člunech pod palbou.
Poprvé se zde ovšem cvičil přesun většího bojového uskupení do výchozího postavení, odkud byl z chodu proveden simulovaný útok na objekt, obsazený teroristy. A to za situace, kdy druhá skupina teroristů napadala zadní
krycí jednotku, takže byl proveden nácvik boje na více místech. Druhá část cvičení se následně věnovala nácviku
boje v městské zástavbě, včetně osvobozování rukojmí a eliminace teroristů.
Další cvičení formou metodického taktického výcviku bude pro skupiny ze Středočeského kraje a pozvané hosty
uspořádala skupina Nemesis Mělník koncem měsíce listopadu.


ZEMSKÁ DOMOBRANA - samostatné aktivní stmelování
Autor: Ing. Ivan Veselý, skupina Polabská Legie
21. 11. 2017

Vážení přátelé, kamarádky a kamarádi.
Zemská domobrana nastoupila aktivní domobraneckou cestu. Protože základním principem domobrany je příprava na CO, obranu a ochranu našich domovů, území republiky, blízkých osob, sousedů a občanů proti různým krizovým nebezpečím této doby. Samozřejmě, že podporujeme bezpečnostní, armádní, hasičské a další složky republiky, včetně civilní ochrany v jejich úsilí a budeme jim k dispozici a spolupráci.
V tomto duchu se cvičíme a školíme, protože štěstí přeje připraveným. Sdružujte se s námi, abyste byli připraveni,
získáte znalosti, ale také nové přátele.
Je třeba více jednat, "tlachání" bylo dost!
Kdo jiný než Vy, kteří jste tady doma. Naši předkové nám předali tuto zem a my ji musíme chránit jako oni.
Pro Vaši inspiraci skupiny středočeského kraje, jako Polabská legie Brandýs, Nemesis Mělník, Nymburští Lvi, ale
nejen ty, pod znakem a baretem Zemské domobrany činí, co můžeme, každý dle svých sil a možností.
1. Cvičíme pravidelně sebeobranu v sokolovně středočeské vesnice, nu rozhýbejte se také u Vás. Ubraňte se ženy
sami a vy, muži zažeňte útočníky.
2. Nacvičujeme střety s teroristy v různých prostorách a situacích.
3. Provádíme patroly podle zásad bezpečnostní dobrovolník a dalších zákonů s vědomím a spoluprací místních
orgánů. Protože jsme tady doma, protože jsme tátové a mámy. Tentokrát jsme hlídkovali spolu s kolegy ze slavného historického Mělníka. Zvláště v jeho okrajových a odlehlých částech.
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Taktické cvičení L117
Autor: MP

Dne 25. 11. 2017 proběhlo dopoledne taktické cvičení L117.
Na taktickém cvičení se procvičovala hlídková činnost v lese
při nebezpečí kontaktu s nepřítelem.
Náčelník odboru týlového zabezpečení zajistil nejen velkou
lékárničku, ale také svačinu i oběd pro všechny a dostatek
teplého čaje. Za to mu patří náš dík.



Rubrika: Civilní obrana

Co je Civilní obrana?
Autor: MP

Civilní obrana (zkratka CO) je soustava úkolů a opatření, zaměřených na ochranu života, zdraví a majetku obyvatelstva, jakož i národního hospodářství. Tento termín zahrnuje i organizace a instituce, provádějící tyto úkoly
(civilní obrana) a opatření (civilní ochrana obyvatelstva). Spočívá ve snížení nebo eliminaci rizik ohrožení a v odstraňování následků mimořádných událostí, jako ochrana při únicích nebezpečných látek, průmyslových nehodách, živelních pohromách, včetně ohrožení civilního obyvatelstva během vojenských konfliktů.

Stránka 5 z 12

Opatření a postupy civilní obrany by měly být organizovány na všech úrovních společnosti v městech, vesnicích,
závodech, školách, úřadech a podobně. Dříve se vytvářely objektové útvary, jejichž cílem byla ochrana obytných
domů, škol či závodů.
Od roku 1990 se v rámci ČR začala CO zanedbávat, proto i z tohoto důvodu vznikla Zemská domobrana.
Jeden s našich úkolů je podpořit (za pomoci příslušného odboru MV) nastartování CO, jako běžné součásti každodenního života obyvatelstva.


Rubrika: Přežití

Rady seniorům - domov
Patříte k okruhu osob, které mohou být ohroženy více než jiní, buďte proto opatrnější. Opatrnost je také prevence.
Posuďte, zda je byt či dům dobře zabezpečen, pro ochranu Vaši i Vašeho majetku. Nikdy neotvírejte dveře automaticky, pokud nevíte, kdo stojí za nimi. Pořiďte si dveřní panoramatické kukátko a pojistný řetízek. Umožní
Vám vyřídit nutné záležitosti v relativním bezpečí. Cizí lidi nepouštějte nikdy do bytu. Do svého bytu vpusťte pouze toho, koho dobře znáte, nebo komu důvěřujete a kdo Vám sdělí, proč přichází. Je dobré si ověřit totožnost takového člověka. Dávejte si pozor na osoby, které nabízejí různé výhodné koupě nebo služby, či rychlé
zbohatnutí. Nepodlehněte zvýšenému nátlaku těchto osob, slušnost na ně obvykle neplatí. Zavřete před nimi
dveře. Jestliže se cítíte ohroženi, zavolejte sousedy, případně policii.
Důležitá telefonní čísla mějte nalepena na Vašem telefonu.
Udržujte dobré sousedské vztahy. Vaše celodenní přítomnost v domě je důležitá i pro vaše sousedy.
Jmenovku u dveří, či zvonku uvádějte v množném čísle nebo v mužském rodě, obzvlášť, žije-li v bytě žena sama.
Pokud vás někdo osloví jménem, ještě to neznamená, že vás zná. Vaše jméno si mohl přečíst na vizitce. V dnešní
době se velmi často stává, že si pachatelé vymyslí pádné důvody pro to, abyste jim otevřeli dveře, často se vybaví i falešnými průkazy. Tyto lidi nikdy nevpouštějte do svého bytu. Pokud naléhají, nechť přijdou v doprovodu
souseda, kterého znáte. Telefonním dotazem si můžete ověřit, zda k vám například uvedený podnik takového
člověka poslal (kontrola plynoměru, porucha topení, odečty). O těchto návštěvách však nájemníci domů bývají
upozorňování předem na vývěskách u vchodů do domu. Zamykejte hlavní vchodové dveře a zavřete okna, vždy
i v případě Vaší velmi krátké nepřítomnosti (např. nákup). Byt zamykejte i v případě, že se vzdalujete na krátkou
dobu (např. k poštovní schránce, k sousedce, s odpadkovým košem apod.). V případě bezprostředního ohrožení
volejte o pomoc.
Je bezpečnější nemít doma více peněz v hotovosti, šperky a jiné cennosti, pokud nevlastníte spolehlivý, dobře
ukrytý a zabudovaný tresor. Peníze si dnes každý může ukládat do peněžního ústavu. Velmi cenné věci bude
nejlépe uschovat v bezpečnostní schránce nejbližší banky. V případě cenností je vhodné pořídit si jejich fotodokumentaci a evidenci.


Rubrika: Rodina

Hodně dětí? Proč ne! Tady jsou výhody velké rodiny
Barbora Křížová
Zdroj: https://www.bety.cz/deti-a-rodina/clanky/1539/Hodne-deti-Proc-ne-Tady-jsou-vyhody-velke-rodiny

Většina rodin má dnes jedno, maximálně dvě děti. Naopak rodina se čtyřmi či pěti dětmi je téměř kuriozitou a
okolí má tendenci rodiče trochu litovat (tolik práce, finanční náklady, nedostatek času apod.). Přitom velká rodina přináší spoustu radostí.
Takže jaké výhody má máma tolika dětí?
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Hlavní výhodou je rozmanitost. Velká rodina má bohatší a pestřejší společné zážitky a vzpomínky. Je to sociální
škola života. Děti se lépe orientují ve vztazích mezi lidmi, lépe komunikují, umí řešit konflikty, nacházet kompromisy, snáze se prosadí v kolektivu. Učí se navzájem si pomáhat a přijímat odpovědnost za ostatní. Mají také
větší pocit bezpečí, protože se málokdy cítí samy.
1. Vždycky se najde nějaký sourozenec, který mladšímu dítěti „vypomůže“ ve hře, takže vám neustále nevisí
na noze.
2. Společná večeře nabízí nekonečné množství konverzačních témat. Od historie světa až po oblíbené pohádkové postavičky.
3. Když jedno z dětí něco provede, vždycky je poblíž alespoň jeden svědek... nebo dva... nebo tři.
4. Je krásné vidět, když se kupa sourozenců spojí k obraně či k pomoci jednomu z nich.
5. I když žádní kamarádi nemají čas, vždycky se najde brácha čí ségra, kteří zaskočí.
6. Děti, které musejí se sourozenci obývat jediný pokoj, se učí kompromisům, ale také jak řešit spory a jak se
dělit.
7. Představte si ty rodinné sešlosti, až budou mít za nějaký čas potomky i vaše děti. Sousedi budou závidět!
8. Výraz v obličeji lidí, kterým vyprávíte, že máte tolik dětí, stojí rozhodně za to.
9. I když máte plné ruce nákupních tašek, vždycky se najde dítko, které odmítá pokračovat v chůzi, pokud ho
nevezmete za ruku.


Rubrika: Slovanství

Ve starověku obývali celou Evropu Rusové (Slované)
Zdroj: http://leva-net.webnode.cz/products/ve-staroveku-celou-evropu-obyvali-rusove/

Valerij Čudinov:
Ruské (slovanské) písemnictví existuje několik desítek tisíc let
(interview s V. Čudinovem)
Vaše objevy jsou velice závažné, úplně se vymykají tomu chápání historie, na které jsme zvyklí ...
Je to jen součást většího plánu. Můj tvůrčí záměr je dokázat, že slovanské písemné památky, především ruské,
existují nejméně několik desítek tisíc let. Momentálně píšu druhou knihu, pravděpodobně se bude jmenovat
„Ruské nápisy z doby kamenné.“ Pokud jsem se v téhle knize zajímal o samotné kameny a chrámy, tak tady
zkoumám nápisy na zvířatech. Víte, že v jeskyních ve Francii je mnoho vyobrazení různých zvířat? A když je začneš uměle upravovat, protože jinak nápisy nejsou viditelné, tak se ukazuje, že na mamutovi je napsáno „mamut“, a na koni je napsáno „dil“! Odtud pochází ruské slovo „korkodil“. Protože schéma tvoření slov je stejné –
„korkový dil“ - kůň z korky, z kůry, a kůra je šupinatá. Proto my nemáme zkomolené anglické nebo latinské slovo,
ale naopak, latinské slovo je zkomolené ruské: bylo „korkodil“ a stalo se z něj "krokodýl".
Proč před Vámi nikdo nezískal podobné výsledky, vždyť výzkumy určitě probíhaly?
Skutečně se splnění tohoto úkolu ujali mnozí badatelé, ale prostě se utopili v hromadě faktů. Mě od nich odlišuje to, že vycházím z existence předcyrilovského písemnictví jako z faktu, přičemž nebyl jen jeden systém slovanStránka 7 z 12

ského písma, ale mnoho, z nichž jeden, jmenovitě slabiková runica, mi nejen byla známá svou existencí, ale, po
jejím rozluštění, mi umožnila přečíst a pochopit množství textů. Dodnes jsem jich přečetl víc než jeden a půl tisíce a každý měsíc přečtu desítku nových. A teď se začala jevit logika historického vývoje slovanského písma. Nyní
je zcela zřejmé, že naši předkové v průběhu mnoha tisíciletí disponovali tradicí písma, velmi promyšleného a
svým způsobem dokonalého - a to v době, kdy většina evropských národů číst a psát neuměla.
Neuvěřitelné. Jak se k vašim objevům staví vaši kolegové vědci?
První reakce lidí, kteří se seznámí s výsledky mých výzkumů, je – to je nemožné! A jejich údiv je pochopitelný.
Pro vědce je uznání tohoto faktu jednoduše nevýhodné – toto boří mnoho stereotypů a ustálených názorů a to
je příliš netěší, protože dosud říkají, že Slované vlastní písmo až do cyrilice neměli. Proto je i sám problém předcyrilovského písma málem vědeckým kacířstvím, a obhájce podobných názorů se vědcům jeví jako drzý šarlatán.
Proto se významní badatelé řešení tohoto problému vyhnuli. Já jsem také nerozhodl hned k publikaci svých prací. Bohužel, v Rusku svoje dešifrovatele nenašly. To lze vysvětlit ani ne tak slabostí domácí vědy, jako spíš její
pozicí: tón v historii udávali Němci, přívrženci normanské teorie, podle které Rus převzala od Skandinávců nejen
knížata a státnost, ale i písemnictví. Obecně, tento problém, podle mého názoru, má také vážný politický akcent,
protože nás nutí přehodnotit místo starých Slovanů v celé historii.
Na celém území od Velké Británie po Aljašku v době kamenné žili Rusové.
Můžeme na základě Vašich výzkumů vyvodit, že slovanský jazyk, to znamená i ruský jazyk, je jeden z nejstarších jazyků na Zemi?
Zatím to tak vypadá, ale věc se má tak, že jsem se nedotkl, řekněme, jižních oblastí Asie: je možné, že čínský
jazyk je stejně starý. Ale jestli vezmeme celou Eurasii, počínaje Velkou Británií a konče Aljaškou, tak celý tenhle
sever byl skutečně v době kamenné ruský. Vypadá to, jako by ruský jazyk byl tím jediným jazykem, o němž se v
Bibli píše, že byl jeden jazyk až do postavení babylonské věže. Ve skutečnosti, jak se zdá, to tak je. Jak říkal jeden
můj kolega, „žijeme v okupované zemi“, a tím se velmi mnohé vysvětluje. Protože, pokud se tím vážně zabýváme, budeme muset přehodnotit celou historii. Například Němci přišli na slovanské území v 1. století našeho
letopočtu a začali vytlačovat Slovany. V Německu zůstalo velmi mnoho slovanských názvů, za všechny třeba Rostock („rostok“ – rusky výhonek, klíček, pozn. překl.). Ale třeba slovanský název Brandenburg - nazýval se „Brannij Bor“, to jest obranný les.
Z oficiální ruské historie prostě odřízli 9 století
Ale jak dokázat, že to je tak, a ne naopak? Že nebyl dříve "burg" u nich, ale "bor" u nás, v Rusku?
Za prvé, můžeme se podívat na pověsti - Němci jako národnost se v Evropě objevují v 1. století našeho letopočtu. Přicházejí odněkud z Asie. Za druhé: je možné provést archeologické vykopávky. Existoval takový vtip: Hitler,
když už začal prohrávat válku, se rozhodl povzbudit svoje vojáky, vykopat něco v okolí Berlína, aby mohl říct zde jsou naše svatyně, zde žili před námi němečtí rolníci. Vykopali - všude dokola slovanské osídlení. No, takže,
Němci přišli v 1. století, několik století žili tiše, dokud nezesílili, a v 9.-10. století začali vytlačovat Slovany
„ohněm a mečem“. Řekněme, že bylo město Lipsk, oni ho přejmenovali na Leipzig, Dresden také nebylo zpočátku Dresden, ale něco jako Drozdov. Všechna tato města byla slovanská, a Germáni odtud všechny Slovany vyhnali.
Ve druhé fázi, když začala postupná germanizace zbývajících Slovanů, je Germáni začali zesměšňovat. Řekněme,
v době renesance, psali knihy jako „Loď bláznů“: když začnete číst, tak vidíte, že všude se píše „Slovan, Slovan".
Všichni hlupáci jsou Slované. To byl začátek jejich morální represe. A nakonec si vezměme 19. století, kdy se
objevila německá historická škola. A v této německé historické škole jsou dvě ustanovení. První ustanovení: kdo
první přišel do Evropy, tomu Evropa patří. A druhé ustanovení: první přišli do Evropy Germáni. Všechno ostatní z
toho vyplývá.
Dále - Petr I. se nedožil otevření Akademie věd. Dokončení Akademie věd na sebe v podstatě vzala Kateřina II.
V čele ruské historické vědy stáli tři muži - Miller, Bayer, Schletzer (všichni tři Němci, pozn. překl.). Co ti mohli
říct o ruské vědě? Oni to i řekli – Rusko ve středověku žádnou státnost nemělo, převzali ji od Němců. Když se na
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to podíváme, tak v 9.-10. století už jsme měli státnost, Němci ještě ne. Nemohli jsme ji od nich převzít z jednoho
prostého důvodu - prostě tam nebyla. Zjistilo se, že jsme od Němců převzali písemnictví. Jak jsme mohli od nich
převzít písemnictví, jestliže oni, když přišli, žádné písemnictví neměli?! Existují takzvané germánské runy, ale ty
převzali od slovanských Vendů (Lužičtí Srbové, pozn. překl.) a Vendové je převzali od Venedů. A opět, to, co měli
Němci, byl produkt slovanské tvorby. Ale Němci celou dobu všechno převracejí. A posunuli historii.
Předtím, v 16. století, nejen my, ale i Poláci Strojakovský, Bělský jasně píší, že Rusové pomáhali nejen Alexandru
Velikému, ale dokonce i jeho otci, Filipovi. Kateřina Veliká se na ně také odvolává, a oni píší, že Rusové měli listinu dlouho před Rurikem. Za pomoc Alexandru Velikému jim byla předána zlatá listina, ale dostala se do Konstantinopole, potom Konstantinopol dobyli Turci a Turci těmito dokumenty topili v lázních a listina byla ztracena. A
skutečně, to se stalo, jednomu bulharskému velvyslanci se poštěstilo koupit nazdařbůh jeden vůz papírů, pak se
ukázalo, že to jsou dokumenty staré bulharské říše, a oni získali několik staletí zaznamenané historie. Proto dostáváme, a to i oficiálně, historii Rusů – 4. století před naším letopočtem (Alexandr Makedonský). Ale pokud si
vezmete dnes jakoukoliv učebnicí slovanské historie, řeknou vám: „Promiňte, ne dřív než 5. století našeho letopočtu.“ To znamená, že nám prostě odřízli 9 století.
Pokračování zde.


Slovanský sněm Občin

13.9.2017
Zdroj: http://www.slovane.eu/cs/2017/09/13/slovansky-snem-obcin/1541/

Ve dnech 9. a 10. září 2017 se uskutečnil první řádný Slovanský sněm Občin v Novém Hrozenkově. Po tisícileté
pauze odstartoval návrat k naší původní Slovanské Kultuře a odkazu Velkých Předků, neboť vychází z vůle Slovanských Občin a Kopného práva. Zástupci třiceti Občin z Čech, Moravy, Slovenska a Maďarska rokovali a jednohlasně se dohodli na sebeurčení Slovanských Občin a způsobu rokování na sněmech dle principu Kopného práva. Slovanský sněm Občin definoval jednoznačně pravidla života Slovanů v Občinách, což umožní jejich vnitřní rozvoj a
vnější přitažlivost. Určil ryzí slovanský způsob rokování a rozhodování potřebný pro správu vlastních záležitostí.
Stal se nutným krokem pro další rozvoj a přípravu vzniku společné Državy.
Slovanský sněm Občin jednomyslně přijal dva základní dokumenty:



Pravidla pro rokování Slovanských Občin na Sněmu
Slovanské Občiny – Pravidla života Slovanů ve slovanské Občině

Podle těchto dokumentů se budou vytvářet a zakládat další slovanské Občiny, které mohou požádat o svou evidenci na webu spolku Država Morava a Slezsko z.s.
Na závěr Slovanského sněmu Občin bylo projednáno společné sdělení záměru, vymezení a cíle projektu budování
slovanských Občin a návratu k Védské kultuře a tradicím našich slovanských Předků:


Prohlášení Slovanského sněmu Občin:
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My, Slované rokující na Sněmu Občin 9. a 10. září 2017, se hlásíme k Moudru našich Předků, odkazu Světlých Bohů, Védické tradici a k dějinám, Staré Víře a k Zápovědím Předků, které žijeme podle svého Svědomí v Rodech a
Občinách.
Ve stávajícím systému uspořádání naší společnosti nenalézáme nic z naší původní Slovano-Árijské kultury a poučení z Moudra našich Předků. Nepovažujeme ho za systém poskytující prostor pro naše tvořivé zájmy a realizaci evolučních a duchovních povinností k Slovanským Rodům a Světlým Bohům.
Zříkáme se předsudků a falešných konstrukcí o historii Slovanů, které nám byly podsunuty a vnuceny po pádu Velkomoravské říše. Při vědomí karmických důsledků se odmítáme nadále nechat zneužívat a účastnit se jakékoli
podpory parazitických projektů, dobyvačných válek a zotročování Potomků Velkých Předků a příslušníků jiných
národů.
Odvracíme riziko zapomnění Moudra našich Předků, Staré Víry a Védické kultury budováním Občin a uspořádáváme své bytí v nové kvalitě, duchovně vyspělým a nejdéle osvědčeným způsobem po vzoru našich Předků. Každého
v Rodu a Občině považujeme za sobě rovného Potomka Světlých Bohů.
Svoji pozornost i energii vkládáme do principu soužití (mezi sebou i s ostatními národy) podle Slovano-Árijských
tradic, Védické kultury, Zápovědí Předků a Svědomí, který poskytne mírové a tvořivé prostředí pro výchovu generací Potomků našich Rodů.
V Novém Hrozenkově dne 10. 9. 2017
Sláva Bohům a Předkům našim,
organizační tým Sněmu Slovanských Občin
Država Morava a Slezsko z.s.
e-mail: obciny@drzava-moravaslezsko.cz
web: drzava-moravaslezsko.cz


Rubrika: Politika

Kdo je vlastníkem České národní banky?
MP

Nedávno jsem poslouchal diskuzi (N.Naxera_M.Rokytka_M.Bohm_J.Černohorský) na Svobodném vysílači 201701-29 – Komu slouží ČNB?. Mimo jiné řešili téma, komu patří Česká národní banka. Začal jsem hledat informace
a nikde jsem se nedopátral.
Našel jsem ale zajímavý článek: https://www.duchdoby.cz/komu-a-cemu-slouzi-ceska-narodni-banka/
Pokud máte nějaké informace ohledně vlastnictví ČNB, rádi je zveřejníme (red-zpravodaj@zemdom.org).


Dokumentární film, který odhaluje globalizaci a mantru nekonečného růstu v konečném světě ve své skutečné podstatě – jako environmentální a lidskou katastrofu. Ale malozemědělci
po celé Indii se brání. Oživením biodynamiky, tajemné formy zemědělství, zachraňují svou otrávenou půdu a
odkrývají biokolonialismus nadnárodních korporací. Snímek Jeden člověk, jedna kráva, jedna planeta vypráví
jejich příběh prostřednictvím učení Petera Proctora, postaršího Novozélanďana, kterého mnozí považují za nového Gándhího.

Video: http://www.tarak.cz/jeden-clovek-jedna-krava-jedna-planeta-jak-zachranit-svet/
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Boj proti ďábelským plánům: Sorose vyhánějí z Turecka, Maďarska a Rakouska
2.11.2017 Témata: Nový světový pořádek
Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2017/11/7416-sorose-vyhaneji-z-turecka-madarska-a-rakouska.htm
Originál: «Бороться с планом сатаны»: Сороса гонят из Турции, Венгрии и Австрииvyšel 24. října 2017 ma katyusha.org.

Nejslavnější sponzor majdanů všech barev po celém světě George Soros zažívá kritické dny. Jeho organizace jsou i
nadále blokovány v Maďarsku, vyhoštěny z Rakouska a nyní také z Turecka.
Všechno to začalo jarním útokem na Sorosovy struktury ze strany známého euroskeptika a maďarského premiéra
Viktora Orbána. Tehdy se jeho strana pokusila protlačit zákon podobný ruskému zákonu o „zahraničních agentech“ a omezit činnost Středoevropské univerzity založené Sorosem, ale neuspěla. A tak začalo druhé kolo souboje mezi Sorosem a Orbánem, tentokrát kvůli imigrantům.
V polovině října začala v Maďarsku kampaň s distribucí letáků pod rouškou národního dotazníku, v němž se ohlašuje takzvaný „Sorosův plán“. V textu šířeném na veřejnosti se tvrdí, že Evropská unie v souladu s plánem rozpracovaným Georgem Sorosem hodlá požadovat, aby „každý stát Unie zaplatil 9 milionů forintů (25,400 liber) jako
povinný státní příspěvek na každého přistěhovalce.“ V letáku je také uvedeno, že Brusel v rámci Sorosova plánu
přerozdělí podle závazných kvót imigranty ze západní Evropy do zemí východní Evropy. Maďarsko musí také přijmout účast v tomto procesu. „Cílem Sorosova plánu je snížit význam jazyka a kultury evropských zemí pro urychlení integrace nelegálních přistěhovalců,“ uvádí leták.
U letáků však celá věc neskončila. Maďarská vláda obvinila židovského miliardáře George Sorose ze spolčení
s Bruselem za účelem „nastěhovat minimálně jeden milion imigrantů na území Evropské unie, včetně Maďarska.“
A co víc. Maďarský ministr energetiky Andras Aradszki otevřeně nazval miliardáře George Sorose „Satanem“: „Soros a jeho soudruzi chtějí zničit nezávislost a hodnoty národních států, aby rozmělnili křesťanského ducha Evropy,“
řekl Aradszki. „Je naší křesťanskou povinností bojovat proti plánu Satana - Sorose.“ A již 20. října sám premiér
maďarské vlády Victor Orbán v Bruselu potvrdil, že Evropský parlament zahájil realizaci takzvaného „Sorosova
plánu“ pro imigraci.
Nicméně senzace se z toho nestala a Brusel se již podle svého zvyku chystal obvinit Orbána z antiglobalismu, antievropeismu, antisemitismu a ještě z tuctu dalších „anti“, ale pak najednou přišla podpora ze sousedního Rakouska. 21. října se nový rakouský kancléř euroskeptiků rozhodl zahájit svou práci tím, že vyčistí veřejný prostor od
vlivu zahraničních kolegů. Sebastian Kurtz dal fondu George Sorose 28 dní. Pokud během této doby jeho organizace „Otevřená společnost“ neuzavře své zastoupení v Rakousku, bude čelit soudním žalobám.
Výpověď přišla poté, co vešlo ve známost, že Soros svému fondu daroval 18 miliard dolarů. „Situace se stala kritickou. Soros vrhá vše, co má, na dosažení globální kontroly,“ vysvětlil kancléř. Podle něj patří Rakousko k těm zemím, v nichž se Soros snažil získat politický vliv a obrovský osobní zisk. Když se Kurtze zeptali, proč vypovídá Sorosův fond, kancléř odpověděl: „Protože tu máme rok 2017“.
„Přízrak Sorose je největší výzva, jíž v roce 2017 čelí lidstvo na celém světě. Je to ukázková chobotnice-upír přisátá
na tváři lidstva, která neúnavně vysává krev ze všeho, co páchne penězi, a těmito penězi korumpuje politiky, novináře a veřejný sektor, a snaží se předělat svět podle svých představ,“ řekl rakouský kancléř.
Pro globalisty bude teď mnohem obtížnější zbavit se jednotné linie dvou států EU a vysvětlit, proč se u většiny
občanů hned ve dvou zemích Rakouska a Maďarska najednou objevil „anti“ problém, byť pro dnešní propagandu
není nic nemožné. Na to konto Soros už rozdráždil Maďarsko ve snaze uspořádat tam minimajdan. Ale vtom přišla
informace o tom, že oligarchovi zavřeli kancelář v Turecku a její vedení bylo zatčeno. Podle zpráv z tiskových médií
byla v Turecku zatčena hlava Sorosovy nadace, ale jména dosud nebyla zveřejněna.
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Podle informací portálu Geopolitika jde o organizaci Open Society Foundation v Istanbulu. Organizace působí v
Turecku od roku 2008 a podle prezentace na internetových stránkách byla vytvořena k ochraně lidských práv,
demokracie a univerzálních hodnot. Mezi její projekty patří „Nezávislá komise v Turecku“ (zjednodušení postupu
pro vstup Turecka do EU), pomoc KAMER Foundation (podpora feministek), TESEV (Turkish economic and social
studies foundation) a mnoho dalších.
Je známo, že člen poradní rady Institutu pro otevřenou společnost v Turecku a současně šéf Nadace pro ekonomická a sociální studia Nafiz Dzhan Paker, absolvent Columbijské University, aktivně podporuje myšlenku otevřené společnosti v Turecku. Mezi ostatními lidmi spojenými s organizací je docela dobře známá publicistka, profesorka Bilkentské University v Turecku, Elizabeth Özdalga, která například vydala knihy o sekularismu a populárním
islámu v moderním Turecku, dále pak žurnalista ultra-liberálních novin „Radical“ Eyüp Gian a mnoho dalších.
V předvečer přípravy červencového puče byli zatčeni „aktivisté za lidská práva“ Amnesty International, včetně
ředitelky organizace Idil Eserové, kterým hrozí až 15 let vězení, a na začátku října byl obviněn ze špionáže Metin
Topuz, spolupracovník generálního konzulátu USA v Istanbulu. Z tohoto důvodu bylo pozastaveno vydávání víz
mezi USA a Tureckem a Erdogan uvedl, že mezi zeměmi nastala politická krize.
Podle tvrdého zátahu Erdoganových bezpečnostních sil na Sorosovu nadaci lze předpokládat, že byla zapojena do
přípravy převratu.
Jak již poznamenal rakouský kancléř, k aktivizaci boje proti Sorosovi, přesněji odvety za jeho činy, došlo poté, co v
polovině října byla prozrazena informace, že magnát převedl 18 miliard $ z 23 miliard $ daných k dispozici fondu
„Open Society“, což z něho dělá druhou největší soukromou „charitativní“ organizaci. Jak uvádí list The Wall
Street Journal, 87letý zakladatel společnosti Soros Fund Management se nyní bude podílet na určování strategie
fondu spolu s investičním výborem „Open Society“. Prostředky, které fond obdržel, Soros nepoužije pro obchodování na finančním trhu, ale půjdou výlučně na „podporu demokracie“.
Jak se přesně Soros staral o podporu demokracie, že ho hned tři země pověsily na skřipec, je již jasné. Nepochybně těžké to pro něj bude v Turecku, kde Erdogan dlouho nezapomene na pokus o jeho svržení a bude se snažit co
nejvíce eliminovat další rizika, aniž by se staral o názory „vyvolených“. Orbán a Kurtz to budou mít mnohem složitější, jejich země jsou plně začleněny do ekonomického systému EU a Brusel upřednostňuje „filantropa“. Orbánovi
již pohrozili sankcemi proti Maďarům, nyní budou tlačit i na Kurtze.
Nicméně třetí Newtonův zákon dosud nikdo nezrušil a síla akce se stále rovná síle reakce – čím více evropští byrokrati tlačí na místní, tím více hlasů tam dostávají euroskeptici. Po „přerodu“ Trumpa, porážce Le Penové a novém
zvolení Merkelové by se mohlo zdát, že globalisté získali zpět své pozice a dokonce posílili, ale také euroskeptici se
snaží rehabilitovat a dokonce vystupovat proti jedné z ikon globalistů. Zda budou schopni dosáhnout svého, nebo
budou smeteni novými barevnými revolucemi, tentokrát v samotné Evropě, uvidíme v blízké budoucnosti. V čase
politické krize liberalismu, která se každým měsícem zintenzivňuje.


Nastudujte si knihy od Benjamina Kurase „Jak zabít civilizaci“ a „Poslední
naděje civilizace“. Po přečtení těchto knížek jste hodně poučení o islámu.
První verzi knihy „Jak zabít civilizaci“ si můžete stáhnout na:
http://friends.stehno.cz/books/Zabit%20civilizaci.pdf
Knihy lze také půjčit v knihovně, pokud je nemají, tak jim je doporučte.
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