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Zaměření č.1 : Řád svatého Konstantina a Heleny
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%A1d_svat%C3%A9ho_Konstantina_(a_Heleny)
1) První potvrzené zprávy o tzv. rytířích sv. Konstantina pochází až z konce 12. století,

konkrétně z roku 1190. Tento řád je v podstatě nový, bez vazby na Mezinárodní
komisi rytířských řádů, tedy samozvaný. Tato řádová odnož není registrována
v Mezinárodní komisi rytířských řádů a proto je samozvaná, ovšem hlásí se k historii
Řádu svatého Konstantina z dvanáctého století. Od hlavního těla francouzsko neapolské větve se tato odnož oddělila v roce 1953, jako ekumenické hnutí.
Mezi zajímavé okolnosti patří fakt, že hodně bývalých členů bylo zapojeno do
spolupráce s nacisty – konkrétně Friedrich vévoda a kníže Beaufort-Spotin (vlastnil
například Bečov nad Teplou) první velmistr z roku 1953/1916-1948/, jehož syn
Fridrich Christian /1944/ byl též velmistrem katolické větve řádu.
Na našem území je činnost řádu spojena s osobou Vojtěcha Kozáka alias Adalberta
Esterházyho, jenž byl odsouzen za členství v organizaci Vlajka. Členem Řádu sv.
Konstantina se stal v 80. letech a po roce 1990 byl díky svým kontaktům na území
českých zemí a Slovenska jmenován zástupcem zmocněnce této organizace pro státy
střední Evropy Johannese (Hanse) Mertense (zatím bez bližších informací). Protože se
Mertens ve zdejších poměrech nevyznal, přenechával stále více práce Esterházymu.
Zatímco Mertens a řádová vláda trvali na zachování ekumenismu. Nelze tak vyloučit
vazby na cizí tajné služby či vlivové nebo lobbistické struktury.
Esterházy, který ve vysokém věku konvertoval k pravoslaví, tvrdil, že by se řád měl
profilovat jako výhradně ortodonní. Proto došlo v roce 1998 k rozkolu a rozpadu na
katolickou a pravoslavnou větev. Náš zájem se soustřeďuje na české členy této
církevní skupiny a na nejvýznamnější příslušníky zahraniční.
Významnou zahraniční personou je Raimo Ilaskivi bývalý starosta Helsinek a
europoslanec, neúspěšně kandidoval na finského prezidenta. Pravoslavná větev řádu
se angažovala proti bombardování bývalé Jugoslávie v roce 1999 a proto též přijala
mezi sebe členy s proruským či proslovanským zaměřením. V současnosti spadá řád
pod Ukrajinskou autokefální církev. Řád je dělen do 25 komend v 32 státech. Náš
zájem se zaměří na Českou a Moravskou, případně Slovenskou část.
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Ad1) Členové …….
Velmistr - PhDr. ThDr. Mgr.Eugen Sigismund Freimann – Geyersburg – kontroverzní
duchovní s údajnými vazbami na StB. Neúspěšný kandidát do senátu.
V souvislosti s řádem se u nás psalo v tisku o členu Ukrajinské komendy Serhiy rytíř
Onyskiv, von, Dipl. Ing. – podezřelém s nezákonnou prostitucí
pravoslavný duchovný inv. 29.05.2004 https://www.pressreader.com/czech-republic/mfdnes/20080623/281573761452914 o místo přišel další člen řádu soudce Jindřich Pojkar.
Vladimír V. rytíř Varenikov, von, Dipl. Ing. inv. 23.05.2008 – údajně bývalý generál ruské
armády. Dalším zajímavým členem je Igor Střelec, bývalý agent StB. Další známější
členové Aleš Řebíček, Lukáš Lhoťan, Miloš Kužvart. Dále se v řádu vyskytují advokáti,
vysokoškolští učitelé, úředníci. Mezi členy dle wikipedie byl i Jaroslav Foldyna, který na
stávajících stránkách chybí.

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%A1d_svat%C3%A9ho_Konstantina_(a_Heleny)
Zaměření č.2
2) Co se týká osoby Nasri Karrama-člena VEDEM je zaregistrován ve dvou firmách a to
PICK UP a Galilea
Firma - Pick up
Zabývá se činnosti cestovních kanceláří, Zprostředkování nespecializovaného
velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení, Ostatní profesní, vědecké a
technické činnosti, ale zabývá se i jedním dalším oborem. Je aktivní bez omezení
činnosti. Společnost je na samém začátku a zatím nedosáhla žádného obratu nebo jeho
hodnotu neznáme a nevíme, kolik zaměstnává zaměstnanců. Firma meziročně obratově
stagnuje.
Galilea - Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách, stravování v
restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních. Obě firmy jsou v Praze, relativně
nedaleko od sebe 10 km. Galilea – Nové město, Pick up-Chodov.
Nasri Karram je izraelský občan z Nazareta, podle dostupných informací studoval jednak
v Ammanu na katolické škole sv.Jana a také v Praze na UK a to teologii. Více z veřejných
zdrojů nelze zjistit. V jeho kontaktech na sociální síti se vyskytuje člověk z VEDEM Rybák
Vladimír a Lhoťan Lukáš z Řádu sv.Konstantina viz výše.
-

Zpracoval(DG2)
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