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Končí etapa vaší vlastní existence!
Toto je skutečný vzkaz a symbol vyslaný českému národu!
Sudetští Němci jásají a triumfují! Češi sami a dobrovolně, skrze své vlastní
zrádcovské soudy, prolomili Benešovy dekrety! Povedlo se! Otevírá se tak cesta
pro žaloby ze strany desítek tisíc potomků sudetských Němců.

Obr. Den 18. červen 2019 vstoupí do dějin jako zrada českého národa! Rozhodnutím těchto (na obr.) soudců Okresního
soudu v Hradci Králové (předseda senátu JUDr. Rutsch Jan) Je to nejen plivnutí do tváře českým obětem 2. sv. války, byly
poplivány a pošlapány i oběti Heydrichiády. Skandálním rozhodnutím těchto soudců tak může být v ČR zahájeno vracení
majetků sudetským Němcům!

1

2
O peníze, přes všechny zástěrky, jde až na prvním místě.
Přátelství mezi národy se nedá zakládat na zjevných nepřátelských postojích nebo „nakoupením a
vyškolením“ zrádných českých politiků. Proti odsunu německé páté kolony, (která proběhla rozhodnutím podle
článku 13. dohody vítězných mocností v Postupimi), dnes aktivně vystupují předseda TOP 09, švýcarský občan
Karel Schwarzenberg, lidovec Pavel Bělobrádek, nebo exministr kultury a předseda Ackermann–Gemeinde Daniel
Herman (oba KDU-ČSL). Do dnešních dnů je landsmanšaftem neustále vyvíjen neustálý tlak na naše politiky, aby
byly zrušeny Benešovy konfiskační dekrety prezidenta republiky, vyhlášené bezprostředně po skončení války..
Sudetští Němci sice v březnu 2015 vypustili ze stanov požadavek na vrácení majetku zkonfiskovaného
vysídlencům po druhé světové válce. V dřívějších stanovách se uvádělo, že SL:
„pro sazu je p rá vní ná ro k na domo vinu, jej í zn ovu zí sk ání, a tím i re aliz ac i p rá va
náro dno stn íc h skup in na sebe urč ení ” a že
„h ájí p rá v o n a vrá c en í zkon f i sko v an éh o maj e tku su d e t skýc h Ně m ců , p říp ad n ě n a
jeh o ro vn oc en n ou n áh ra d u n eb o n a od škod n ěn í za n ěj”.
Mnichovský soud však označil tuto změnu stanov za neplatnou. Přestože pro změnu hlasovalo 71,8 procenta
členů shromáždění, podle rozhodnutí soudu ani taková většina nestačí: „J ed n á s e o z m ěn u cí lů
orga n iz ac e. A v tako v é m p ř íp ad ě j e p ot ř eb a s ou h la s n a p ro st o v š e ch čl en ů ,” napsal deník s
odvoláním na údajné odůvodnění soudu. Podle platných německých zákonů dosud „Vysídlenci“ (Aussiedler)
požívají zvláštního právního statutu. Jsou to nejen etničtí Němci a jejich rodinní příslušníci, ale hlavně jejich
potomci!!...(z německých osídlení ve východní, střední a jihovýchodní Evropě, kteří zejména po 2. světové válce
byli ve svých zemích vystaveni útlaku, pronásledování a vlně odsunů).
„Český“ Okresní soud Hradec Králové rozhodl, že vdova po vojákovi Wehrmachtu, Karlu Des Fours
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Walderode má nárok na vrácení majetků v ČR ve výší 3 miliard korun??? Hrabě Karel Des Fours Walderode,
zapálený henleinovec, jehož vdova dostala včera zpátky zámek Hrubý Rohozec a pozemky za tři miliardy korun,
mohl mít prsty ve vypálení Lidic. Ty jako cíl označila vojenská rozvědka Abwehr, ve které Walderode působil. Do
wehrmachtu nastoupil 5. září 1941. Bylo mu 37 let, což je relativně hodně, a může to svědčit o tom, že do
německé armády vstoupil dobrovolně a z přesvědčení. Brzy byl povýšen do struktury Abwehrstelle Prag, což byla
obdoba gestapa, vojenská rozvědka sídlící v Praze. Necelý měsíc po Walderodeho nástupu do armády se stal
říšským protektorem Reinhard Heydrich (28. září 1941). Nastala doba nejhorších perzekucí, mučení a vraždění. Co
přesně Walerode v tu dobu ve zpravodajské rozvědce Abwehrstelle dělal, není známo. Atenát na Heidricha byl
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Karl Des Fours - Walderode fakta-se v roce 1930 přihlásil k německé národnosti. Byl od roku 1937 do roku 1939 konceptním
úředníkem Svazu německých velkostatkářů v Praze. V té době také vstoupil do nacistické strany Sudetedeutsche Partei (SdP),
jak vyplývá ze seznamu členů SdP z Prahy a okolí. Ministerstvu vnitra byly po válce předány členské legitimace, mezi nimiž je
legitimace SdP na jméno Karl Des Fours - Walderode, narozen 1904, bytem Praha, Úvoz 3. V roce 1939 požádal o
říškoněmeckou státní příslušnost. Od jara 1940 byl vedoucím právního oddělení Zbrojovky v Praze. Od 05. 09. 1941 byl
příslušníkem německé vojenské tlumočnické čety v Praze jako tlumočník francouzského, anglického a italského jazyka, později
byl přeložen na Abwehrstelle Prag (nacistická vojenská rozvědka) jako překladatel. (kartotéka spolupracovníků s Němci) V
roce 1943 byl propuštěn do civilu, protože se vyreklamoval ke správě svého velkostatku. Dne 05. 10. 1945 ve svém vylhaném
životopise uvedl, že nikdy nebyl v Henleinově straně (což opakoval dvakrát). Vzhledem k tomu, že po II. světové válce nebyly
uspořádány archívy nepřišlo se na jeho členství u Henleinovců a působnost u Abwehru. Proto mu byla v roce 1947 vráceno
československé státní občanství na základě dekretu presidenta republiky č. 33/45., což bylo v rozporu s dekretem presidenta
republiky č. 33/45, neboť to odporovalo oběžníku ze dne 24. 08. 1945 upraveném ve znění ze dne 13. 11. 1945 k tomuto
dekretu. (Kdož se nikdy nestal členem SS, SA, SDP, NSDAP, NSKK nebo jiných složek nacistických, přestože k tomu byl
nucen…). Po válce se stýkal s dalšími podobnými osobami jako on např. s Františkem Jindřichem hrabětem Dobrzenským z
Dobrzenic (1915 - 1978), členem české fašistické organizace Vlajka (č. legitimace 107.840) a zároveň členem Svatoplukovy
gardy. Svou „českost“ korunoval svým sňatkem v Londýně se Sylvií Marií Anicou Galliovou (nar. 02. 06. 1921), za války
říšskoněmeckou státní příslušnicí, aktivní nacistkou a vedoucí Hitlerjugend., trvalým pobytem v Moravském Písku č. 1. Její
matka Dr. Irena Galliová byla za války říšskoněmeckou státní příslušnicí, členkou různých nacistických organizací, udržovala
styky s nacisty, gestapem a německou kriminální policií, byla přísedící nacistických lidových soudů, při nichž byli příslušníci
českého národa odsuzováni na smrt, vyhrožovala českým lidem gestapem, udávala je nacistům, jež také podporovala
hospodářsky. Svatby své dcery v Londýně v roce 1949 se nemohla zúčastnit, neboť české soudy její činnost ocenily 5 lety
těžkého žaláře a propadnutí veškerého jmění. JUDr. Karl hrabě Des Fours - Walderode tudíž musel vědět, koho si bere. Z
tohoto manželství pocházel jediný syn Karl Alfred (* 31. 03. 1949 v Londýně).
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proveden československými parašutisty 27. května 1942. V tu dobu Waldenrode stále působil u Abwehrstelle. Po
atentátu na Reinharda Heydricha doporučila rozvědka Abwehrstelle Lidice (9. června 1942) jako vhodný cíle pro
německou odvetu. (za Heydrichiády potřebovalo Gestapo i Abwehrstelle stovky tlumočníků pro tlumočení při
výsleších, u rozsudků a poprav, ..)

Proč takto rozhodl „český“ soud ?






jeho služba ve Wehrmachtu byla českou justicí označena za jeho zákonnou povinnost
řádného říšského Něm ce , kterou se prý ničeho proti České republice nedopustil.
protože z historických pramenů prý není jasné, jakou prací byl Karl Des Fours-Walderode
pověřen v roce 1942 během Heydrichiády
neexistuje dokumentace a archivy, protože tajná služba Abwehrstelle je koncem dubna a
počátkem května 1945 logicky spálila pro zakrytí stop po svém působení v Protektorátu.
protože českému soudu, pro absenci svědků (po 77 letech!) se „nepodařilo “ prokázat, že
Karel Fours Walderode byl kolaborant
takže proto prý v jeho případě Benešovy dekrety neplatí??

Skandální rozhodnutí semilského soudu, že tento říšský občan, který sloužil pro Wehrmacht a
nacistickou tajnou službu, pouze prý plnil svoji povinnost a nedopustil se proti českému národu
žádných křivd, je taková nehorázná lež a natolik nehorázný výrok, který de facto znamená prolomení
Benešových dekretů. Semilský soud tak vyslal signál, že kdokoliv, kdo sloužil ve Wehrmachtu a
neexistují svědci, kteří by potvrdili, že by dotyčný střílel české občany , ať už v
uniformách, anebo civilisty, tak prostě jenom plnil svoji brannou povinnost vůči Wehrmachtu a se
ničeho proti Československu nedopustil?
Vdova Johanna Kammerlander v restituci dostane veškeré nemovitosti, které vlastnil rod
Walderode před 2. sv. válkou.













Jedná se louky, pole, statky,
hospodářské usedlosti,
domy,chalupy,
vodní nádrže,
rybníky,
části ramen říčních toků,
studny a vodojemy,
silnice II. a III. třídy, které leží na pozemcích, na nichž byly tyto silnice po roce 1948 vybudovány.
Dále se restituce budou týkat železničních úseků, které leží na pozemcích rodu Walderode,
včetně drážních budov a staveb. Dále předmětem restitucí bude
lesní půda včetně vzrostlých stromů a
veškerých cest, mostů a komunikací, které na lesních pozemcích se nachází.
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Co budou znamenat žaloby ze strany desítek tisíc potomků sudetských
Němců?

Co všechno bude muset Česká republika vrátit sudetským Němcům?
Když se řekne Benešovy dekrety, pro mnoho z nás to představuje jakýsi vágní abstraktní pojem
čehosi, co nám zajišťuje národní a územní celistvost. Ovšem jen málo z nás si dokáže reálně představit,
co všechno tyto dekrety obnášejí.
Možná je to záměr nás uvést do jakéhosi vakua, mezičasí, kdy nevíme přesně, co Benešovy dekrety
znamenají, zejm. u mladších generací. Po nějaké době budou mainstreamové tlampače chrlit
povzdechy, jak Češi vlastně ani nevědí, co reálně Benešovy dekrety znamenají a proč je tedy chtějí
zachovat.
Lidé budou otupení, budou se cítit trapně a mnozí tak raději kapitulují, než se vystavovat
argumentačním konfrontacím, ze kterých by vyšli jako hloupí. Pojďme si tedy reálně ukázat, co
bychom jako Česko zrušením Benešových dekretů ztratili a jaká katastrofa by to pro naší teritoriální
integritu byla:
22 842 km2 pozemků
11 200 průmyslových podniků, dolů, přehrad a elektráren
3 univerzity včetně části Karlovy univerzity
4 413 dalších škol
2 862 kulturních památek, zámků, kostelů a klášterů, divadel, muzeí a galerií, včetně všech
obrazů a exponátů
185 303 domů na vesnicích
236 818 domů, bytů a dalších nemovitostí ve městech
Všechno je pečlivě spočítáno s německou precizností v sudetském účetním seznamu vytvořeném na
základě publikací Habel-Lang-Böhm. Po odstranění Benešových dekretů by se o majetek začali Němci
hromadně soudit. Stejně jako Johanna Kammerlander, dědička rodu Walderode.
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České soudy zradily vlastní národ a pošlapaly poválečné dekrety.

Mezi sudetskými Němci se dlouhá léta traduje, že Československo a jeho nástupnické země Česká
republika a Slovensko jsou pouze “dočasné” útvary v Evropě, protože tyto dva národy už nemají
vlastních národních elit a vlády. Postrádají prý vládnoucí kádry, které by hájily národní zájmy. Tím je
práce Sudetoněmeckého landsmančaftu jednodušší, protože se stačí soustředit pouze na získávání
sympatizantů v řadách české inteligence a politiky, kteří přijmou myšlenku návratu Němců do Čech za
svoji vlastní. Edward Beneš se musí v hrobě otáčet. Napomoci tomu má i společná vojenská jednotka a
velení, kdy české divizi z Žatce velí v NATO německý Bundeswehr. Tato obrovská lobby po dlouhé době
najednou přináší sudetským Němcům ovoce. Češi a jejich soudy dnešním dnem zahájili abolici
Benešových dekretů. Chtělo by se zvolat: “Češi, co jste to dopustili?” Nepřítel se vrací za pomoci zrádců
v české politice a dokonce už i v justici
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Ve dnech 28.– 30. dubna 2017 se v Mariánských Lázních sešly špičky sudetoněmeckého
Landsmanschaftu a konal se zde tzv. užší dialog v rámci vnitřního školení českých osob veřejného,
mediálního a politického života.( Schwerpunkt) Školení vedl Steffen Hörtel v němčině. Mariánské
dialogy byly vedeny na téma, které jsme popsali výše a sestávalo se ze tří základních fází:
a.
Rozštěpit české vlastenecké frakce tak, aby nebyly ochotné navzájem spolupracovat a
neshromažďovaly odpor proti německým zájmům v ČR Byli vytipovaní základní politici Václav Klaus st.
v ČR a Jarosław Kaczyński v Polsku v rámci definování páteřních ohnisek vlasteneckých sil a
prosazování českých i polských národních zájmů. Zároveň byl definovaný Andrej Babiš jako překážka v
prosazování německých zájmů v ČR.
b.
Postupná relativizace historie tak, aby se stala kompatibilní s německým pohledem a
uspořádáním Nové Evropy podle Berlína, kterou definovala už Angela Merkelová. Novodobí historici
vykládající pokroucená historická fakta, relativizující řádění německých Nacistů, zveličující údajné
vyhnání Němců po 2. světové válce (zakotvené na Jaltě).
c.
Přimět českou vládu, aby sama a DOBROVOLNĚ usilovala o zrušení Benešových dekretů.
Němci sami nesmí vstupovat do těchto procesů, které byly ukotveny na Jaltě vítěznými mocnostmi,
protože by postupovali v rozporu s mezinárodním právem. Dosazením proněmeckých politiků v
cílových zemích na všech úrovní se ale dospěje k tomu, že rovněž sami čeští politici budou o zrušení
Benešových dekretů DOBROVOLNĚ usilovat. To přece chtějí sami Češi, což už v rozporu s
mezinárodním poválečným právem přece nebude.
 Tilman Asmus Fischer, který v Mariánských Lázních před rokem školil vybrané české osoby, jak
odstranit Andreje Babiše z vlády, tehdy vydal ideovou směrnici tzv. Materiální základ ideového
německého úsilí. Tato směrnice se řídila starou německou taktikou zvanou Schwerpunkt. Tato
taktika je založená na tom, že všichni zúčastnění musejí znát cíl daného úsilí, ke kterému ovšem
směřují každý různými cestami. Cílem tohoto úsilí na základě ideové směrnice Tilmana Asmuse
Fischera bylo zrušení Benešových, a jejich polské obdoby Bierutových [13], dekretů.
 Tilman Asmus Fischer jako správný ideolog vytipoval tyto dekrety jako zdroj odporu Čechů a
Poláků proti německé hegemonii. Podle něj tyto dekrety vytvářejí podmínky pro to, aby se Češi a Poláci
obraceli ke svému národnímu úspěchu a čerpali z něj sílu proti německému úsilí. Tilman Asmus Fischer
doslova v jeho ideové směrnici uvádí, že se ohniska vlasteneckých frakcí musejí drolit, ničit a cílem jsou
všichni nacionalisté [14].
Na tomto školení v Mariánských Lázních v rámci užšího jednání se účastnily tyto osoby,



Kateřina Kabátová – v té době vůdkyně česko-německého fóra mládeže [2]



Zdeněk Papoušek – senátor KDU-ČSL z Brna [3]



Libor Rouček – býv. místopředseda Evropského parlamentu, vlivný člen ČSSD, pravidelně účastní
schůzí frakce sudetoněmeckého Landsmanschaftu Seliger Gemeinde [4].



Barbora Procházková –vedoucí zpravodajství ČT24 Studovala politologii a východoevropská
studia na univerzitě v Hamburku. [5], dříve ale také působila v Bakalově Respektu [6]. Více o ní
také zde.
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Je průkazně zdokumentované, že se Karl Des Fours-Walderode provinil proti čsl. státu: že se stal od
16.7.1939 říšským Němcem (na základě vlastnoručně vyplněné a podepsané FRAGEBOGEN pro
vnitrozemské Němce), že byl ve Wehrmachtu od 15.5.1942 do 25.11.1943, že působil ve Svazu německých
velkostatkářů za majetek v Sudetech, že byl členem nacistické zločinecké organizace SdP, že působil v
podniku zbrojního průmyslu podporující Hitlerovo vojenství jako vedoucí určitého organizačního útvaru od
15.5.1940 do 31.5.1942, že profitoval z říšskoněmeckého občanství (měl důvěru – v roce 1941 začal působit
v Praze u vojenské tlumočnické skupiny, později jako překladatel v nacistické vojenské rozvědce, měl důvěru
– v srpnu 1944 uskladnil archivní materiály z příkazu protektorátní zmocněnce na zámku Hrubý Rohozec).
Je dostatečně zdokumentované v obsáhlém soudním spisu, že po dvouletém posuzování žádosti z 25.8.1945
o zachování čsl. st. občanství dle dekr. 33/1945 byla MV žádost zamítnutá rozhodnutím 12.8.1947 a že další
písemnosti o zachování čsl. státního občanství jsou nepřípustné.

7

