Tisková zpráva

Další pokus o nalezení Štěchovického pokladu
Hradištko pod Medníkem 13. 5. 2019. - Další etapu ve hledání Štěchovického pokladu ohlásil
Američan Bruce Mottl. Oznámil vznik společnosti Dakota International Exploration Group se
sídlem v Jižní Dakotě, která se poklad chystá vyzvednout. Společnost založili čtyři fyzické
osoby včetně Helmuta Gaensela, neúnavného hledače pokladu. Právní servis v České
republice hledačům poskytuje advokátní kancelář rutland and partners pod vedením JUDr.
Moniky Rutland.
Podnikatel Bruce Mottl ke svým záměrům uvedl: „Věřím v úspěch především proto, že se
mně a mým přátelům podařilo získat patřičné dokumenty uvolněné v poslední době z archívů
amerických tajných služeb a ze zdrojů z jihoamerické Paraguaye. Disponujeme takovými
informacemi, že si myslím, že poklad nebudeme složitě hledat, ale spíš ho vyzvedneme.“
Helmut Gaensel, který letos v červnu oslaví 85. narozeniny, k další etapě hledání
Štěchovického pokladu řekl: „O existenci pokladu jsem přesvědčen od té doby, kdy jsem
v roce 1964 poznal plukovníka Emila Kleina, který za války velel ženijní škole SS na
Hradištku. Do nalezení toho pravého místa jsem věnoval mnoho let svého života a desítky
miliónů korun. Ale tentokrát jsem přesvědčený víc než kdykoliv před tím, že máme to
správné místo.“
Hledači se chtějí zaměřit na tři zcela konkrétní místa v okolí Štěchovic, kde má být poklad od
konce druhé světové války uložen. Helmut Gaensel ho v těchto místech hledal už v druhé
polovině 60. let, kdy práce musel zastavit po okupaci Československa sovětskými vojsky.
Znovu jej začal hledat od 90. let. Společnost Bruce Mottla má pro první etapu prací
k dispozici milión dolarů. Pokud se podaří získat všechna potřebná povolení, chtěli by poprvé
kopnout do země letos na podzim.
Odhaduje se, že podzemí u Štěchovic může ukrývat vědecké poznatky, především
z bývalého Institutu císaře Viléma. Dále tu můžou být ukryty cennosti naloupené nacisty po
celé Evropě, stejně jako umělecká díla ze sbírky Hermanna Göringa a další předměty.
Vzhledem k mezinárodnímu přesahu této akce budou hledači postupovat v součinnosti
s orgány Evropské unie i s českou vládou.
Kontakt: Helmut Gaensel,mandat.sro@seznam.cz
právní zastoupení: monika.rutland@rutlands.cz

