
V Aleppu nastává soudný den, smy čka kolem vzbou řenců se stáhla  

12/12/2016/. Vzbouřenci v syrském Aleppu v pondělí opustili posledních šest čtvrtí, které 
drželi. Uvedl to ředitel organizace SOHR Ramí Abdal Rahmán krátce poté, co syrská 
armáda utáhla smyčku okolo enklávy ve východní části Aleppa, kterou drželi vzbouřenci. 
V pondělí se postupujícím vládním silám podařilo ovládnout dalších pět čtvrtí. 

Osvobození civilové z východních čtvrtí Aleppa na policejní stanici. Čeká je začlenění do 
normálního života po prov ěření mužů, mezi nimiž se snaží ujít zodpov ědnosti i teroristé. 
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Jde o soudný den pro desetitisíce Islámských teroristů. Syrská armáda s podporou ruských 
náletů, dobrovolníků libanonského Hizballáhu a z Íránu konečně osvobozuje statisíce rukojmí, 
za jejichž utrpení se zločinci financovaní, vyzbrojovaní a cvičení CIA, Katarem, Saúdskou Arábií 
a NATO s klíčovou rolí Turecka, jako za živým štítem i dětí a jejich matek a nebožáků v 
nemocnicích chránili sebe v touze získat moc, bohatství, porobit v otrocké podřízenosti Araby; S 
ambicemi dokonce na světovládu. Jde o teroristy především z Fronty an-Nusrá, následnice al-
Káidy nově nazývané Frontou pro dobytí Sýrie. Jsou to darebáci, svou krutostí překonávající 
činy odsouzené v Norimberku. To mediální kartel tají a Novinky v tom, jak klamat čtenáře, 
vytrvale posluhují. Odsouzení, jež zločince právem stihne, padne i na novináře, kteří z hrdlořezů 
ještě i dnes pokoušejí učinit oběti. 



Herman a Posselt dostali cenu česko-n ěmeckého porozum ění 

Český ministr kultury Daniel Herman v pondělí v německém městě Sulzbach-Rosenberg 
obdržel letošní Uměleckou cenu česko-německého porozumění. Informovalo o tom 
české ministerstvo kultury. Spolu s Hermanem dostal ocenění také německý politik 
a dlouholetý mluvčí a předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt.  
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Kdo se proti pokračující provokaci mise Hermana za „milými krajany“ ozve? Necháme si líbit lži 
o kolektivním trestu, jež měl postihnout Němce z osvobozeného Československa? Šlo o 
potrestání zrádců, kteří se stali občany Hitlerova reichu a patřili k nejkrutějším gestapákům, 
vykonavatelům začátku kolektivní likvidace občanů Československa. Zahynulo jich na tři sta 
tisíc. Odsunu nepodléhali ti, kteří se proti zradě Československa postavili. Jde o pokračující 
likvidaci i Česka, jež začíná stejně nenápadně, jako tomu bylo s demontáží Československa. 
Máme se rozplynout v EU tak, aby to uspokojilo požadavky Sudetského landsmanschaftu. Jeho 
vedení požadavky revanše ze stanov vypustilo, ale bavorský soud rozhodnutí zrušil! O tom 
Novinky neinformují a krmí nás lží o kulturním přínosu Hemana a Posselta. Je to další část 
Pokeru o naši státnost, ve kterém jsme ztratili už Československo a má se stejně absurdně 
rozplynout i Česko. Abychom s tím souhlasili, to je hra Hermana a za to je odměňován! 

 

 

Ministrem zahrani čí USA má být Rex Tillerson, šéf ropného koncernu 
Exxon Mobil 



Budoucí americký prezident Donald Trump v úterý potvrdil, že si jako ministra zahraničí 
vybral šéfa ropné společnosti Exxon Mobil Rexe Tillersona. Ten má vazby na Rusko, 
kde firma podnikala, a sám od ruského prezidenta Vladimira Putina obdržel 
vyznamenání. Ekologové se zase obávají kroků Tillersona ohledně problematiky 
globálního oteplování. 

Bývalý šéf firmy Exxon Mobilm nyn ějěí státní tajemní, ministr hahrani čí USA Rex Tillerson  
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Hollandeho nikdo nebere vážně a Merkel by se měla podívat, co říkala ve vánočním poselství 
před rokem: „Příchod statisíců uprchlíků představuje pro Německo především příležitost do 
budoucna .. Německo výzvy spojené nejen s uprchlickou vlnou zvládne, neboť je to silná země.“ 
To je k Novinkám, kde vyloučili diskusi. Zvolenému Trumpovi uštědřila Merkelmísto gratulace 
školení z lidských práv. Jak si to představuje, ukazuje na vztahu k IS a dalším teroristům. Ty 
tolerují, když jsou z Aleppa vyháněni, lkají nad jejich prohrou a hrozí Rusku dál sankcemi. Zdá 
se, že min. zahr. Británie Johnson, když obvinil EU, že je to sjednocování Evropy podle mustru 
Hitlera, nebyl od pravdy. Proto je pro Merkel Rusko stejně jako pro NATO nepřítel č. 1. Ale 
prezident USA bude jiného názoru; Soudě podle návrhu za min. zahr. Tillersona, bosse Exon 
Mobilu známého dobrými vztahy s Moskvou, člověka Putinem vyznamenaného. Vypadá to, že 
se na rozdíl od Frau Merkel máme v Novém roce na co těšit. A to je jen dobře! 

Merkelová i Hollande pro sankce vůči Rusku:  

Sankce vůči Rusku kvůli krizi na východní Ukrajině by měly být prodlouženy. Novinářům 
to před společnou schůzkou v Berlíně řekli německá kancléřka Angela Merkelová 
a francouzský prezident François Hollande.  



 


