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1. ČS S D
1.1.

Dlouhodobý volební program ČSSD

Dlouhodobý program ČSSD (zdroj) obsahuje přímou podporu multikulturní společnosti.
Nevěříte? Tak níže cituji z tohoto materiálu:


Na str.35 najdeme název kapitoly: 3.2 Demokratický a multikulturní řád



Na str. 37 pak: „Sjednocená Evropa by měla hrát aktivní roli v postupném přechodu ke
světovému systému založeném na multikulturním uspořádání, dodržování lidských
práv a globální legitimitě.“



Na str. 61 najdeme kapitolu: 5.1.4 Migrace, migrační politika,
Cituji:“ … Nevyhnutelně se bude zvyšovat podíl příslušníků jiných národností žijících na

našem území, a naopak čeští občané budou častěji žít v jiných zemích integrované Evropy.“
Za povšimnutí stojí také “sjednocená Evropa“ a „světový systém“. Aby byly tyto obraty správně
pochopeny, výše zmíněný materiál byl odsouhlasen na XXXII. sjezdu ČSSD, Brno 25.-27.3.2005 !!!
Tedy materiál z roku 2005. Už tehdy se v něm mluví o migraci, o tom, že my, občané ČR, budeme
žít více v jiných zemích Evropy apod. Švédové a Němci to již naplňují, když opouštějí svoji zem
zpustošenou multikulti společností. (zdroj, zdroj)
Na co to vše ukazuje? Migrační krize není žádná náhoda či překvapivá světová událost!
Širší kontext migrace je více popsán v Hlavním Dokumentu portálu obcaneCR.

1.2.

Premiér Sobotka

Stopu premiéra Sobotky najdeme téměř všude, proto je jeho osoba prostoupena celým
dokumentem v různých oblastech veřejného života českých občanů. A to ať na národní úrovni či
v rámci jednání za naši zemi na půdě EU. V dokumentu na něj narazíte na mnoha místech.
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Jelikož je/(byl do 14.6.2017) předsedou strany, tak bude vhodné připomenout několik záležitostí
s ČSSD:
a) Sobotka ignoruje usnesení Sněmovny v otázce víz Turecku. Podrobnosti zde, hlasování ze dne 22.3.2016 jsou
uvedena v kapitole 11.5
b) Vládní strana ČSSD ignoruje pravomocný rozsudek soudu zaplatit p.Altnerovi (1947-2016) za
zastupování ve věci Lidového domu, cca 330mil. Kč (drtivá část částky tvoří penále za nezaplacení, nikoliv úhrada
právních služeb). Články např. zdroj, zdroj
Dále např. Sobotka
◘ po přijetí povinných kvót – zatímco Maďarsko a Slovensko (podrobněji kapitola se rozhodlo pro žaloby u Evropského
soudního dvora, Sobotkův postoj: “Nechci proto žalobami dál stupňovat napětí…“ zdroj
„Neměli bychom podnikat kroky, které do budoucna oslabí naši vyjednávací pozici v rámci Evropské unie.“ zdroj
Podrobně kapitola 11.1. Takto vypadá prosazování národních zájmů?
◘ vyjádření po brexitu 3.7.2016, ČT24 (Zdroj, audio):
“Abychom se nepřeměnili zase na nějakou skupinu národních států..“
“Naše vláda nebude dělat žádné referendum o vystupování z Evropské unie. Nebudeme dělat ani žádné

referendum o vystupování z NATO.“ Otázka leží v jiné rovině – v rovině demokracie – aby občané mohli vyjádřit
svoje postoje. Je zjevné, že EU2017 je zcela něco jiného než EU2004.

Otázka leží v jiné rovině – v rovině demokracie – aby občané mohli vyjádřit svoje postoje. Je zjevné, že EU2017 je zcela
něco jiného než EU2004. Kde jsou hodnoty a ideály demokracie Evropské unie? Je třeba nezapomínat na slova demokrata
tehdejšího evropského parlamentu Schulzeho po brexitu, připomeňme si je:
„Britové porušili pravidla. To nepatří do filosofie EU, aby dav mohl rozhodovat o svém osudu. “
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Lubomír Zaorálek – ministr zahraničních věcí

Je osoba, která zastává důležitý post k hájení zájmů České republiky v zahraničí. Sdílí někdo pocit,
že jsou hájeny? I jeho postava se objevuje v dokumentu v souvislosti třeba s uklidňováním veřejnosti
před hlasováním o migračních kvótách (kapitola 11.1.1) a po něm. S jeho osobou je však spojeno
např. zavedení názvu “Česko“ (kapitola 10.7), z ministerstva zahraničních věcí pochází také
propaganda/ideologie Globální rozvojové vzdělávání (GRV) – Dokument Islamizace školství – na
tento Dokument důrazně upozorňuji všechny rodiče dětí (nejen školou povinné!).

1.3.1. Ochotník Zaorálek
Se zapojil do hry „Rezignace předsedy“ ČSSD - “nečekané“ odstoupení Sobotky z čela ČSSD, jejíž
premiéra byla oznámena 14.6.2017. Podrobnosti v Dokumentu Důležitost voleb 2017, část

Předvolební hry.

1.4.

Milan Chovanec – ministr vnitra

Je výjimečně nadaný student, plzeňská práva absolvoval za několik měsíců (zdroj, zdroj).
Záhadou

zůstává,

proč

veřejně nepoužívá dosažený
akademický titul. Že by na
právech

přeci

jen

něco

pochytil…? Problematické a jím nevysvětlené zůstaly termíny zadání práce (5.6.2009), termín
odevzdání 31.3.2009, studentem od podzimu 2008, což vylučuje i potenciální překlep roku v datu
zadání (5.6.2008, protože to nebyl ještě studentem…).
Screen ze zadání bakalářské práce, název: Správa majetku veřejných korporací,
obor: B6804 Právní specializace.*)

*)

POZNÁMKA: Podrobněji v Dokumentu Důležitost voleb 2017, část Spravedlnost,40% a nový předseda ČSSD M. Chovanec

Náhoda tomu chtěla, že koupil byt od osoby, která získává státní zakázky. Shodou okolností od
ministerstva vnitra. Možné je vše, ale ta pravděpodobnost…
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1.4.1. Německá policie zasahuje na celém území ČR
Krom

skutečností

již

uvedených v hlavním dokumentu
portálu

obcaneCR

závěr

roku

2016 přinesl z jeho resortu také
smlouvu s německou stranou o
přeshraniční možnosti zasahovat
německé policii na celém území
ČR, která vstoupila v platnost
1.10.2016.*)
*)

POZNÁMKA: Ministerstvo vnitra ČR, 15.6.2017, doplnilo Smlouvu mezi Českou republikou a Spolkovou republikou
Německo o policejní spolupráci Zdroj.

Reportáž ČT 24 zde, záloha zdroj [59sec]. Možná Vás taky napadlo několik myšlenek – proč
nacvičovali zásah proti demonstrantům? Demonstrace musí být ohlášené, tedy dopředu je
známo místo i datum jejího konání. Proč by se na nich měli objevovat němečtí policisté?!! Doporučuji
si velmi pozorně poslechnout komentář – „na celém území ČR“, „nepotřebují souhlas v naléhavých

případech“, „mohou použít zbraň nejen v případech krajního ohrožení nebo nutné obrany“. A tedy
v jakých případech?! Kdo v tom chce vidět a věřit opravdu jen dobrý úmysl vedoucí k zadržení
pachatele prchajícího do druhého státu, tak samozřejmě může. Ovšem to, že se nacvičovalo na aktu
demonstrace, vypovídá o něčem trochu jiném.
Je třeba vzít v potaz realitu z Německa, kde policie do svých řad nabírá i osoby s migrantským
pozadím. (Zdroj_CZ, Zdroj_D) A nelze vyloučit, že jednoho dne se na našem území objeví policejní
jednotka s neevropskými „německými“ policisty… a třeba na nějaké demonstraci. Tato smlouva
legalizuje vstup a pohyb cizích bezpečnostních složek na našem území. Když se připočte faktor
současných poměrů v Německu (osoba Merkelové či potenciální nový kancléř Schulz a jeho
„demokratické“ myšlenky - video 1:19min) v kombinaci se slabou vládou ČR, riziko a důsledky jsou
alarmující. Co není zakázáno, je legální. A dříve či později bude použito. Toto je jen kousek mozaiky –
další je zmíněno v Dokumentu Armáda, bezpečnost občana. Těch zvláštností vazeb mezi ČR a
Německem přibývá (viz. také Dokument Na česko-německém pomezí). Doplněním tématu ohledně
policie je i Dokument Armáda, bezpečnost občana, část Policie (Koncepce dalšího rozvoje Policie ČR,
str. 90 – cituji: modifikace normativního rámce v otázce nezbytnosti státní příslušnosti

k České republice u policistů) – podrobně v odkazovaném Dokumentu.

1.4.2. Chovancovo harašení zbraněmi…
Přichází v době, kdy se zvolna blíží parlamentní volby 2017. Je celkem těžké dát jednoznačnou
odpověď s jakými úmysly Chovanec a další poslanci (ČSSD (18), KSČM(9), ANO(7), ODS(1)) se
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rozhodli prosazovat změnu ústavního zákona o bezpečnosti České republiky 110/98Sb. Podrobněji
v Dokumentu: Armáda, bezpečnost občana. Čas ukáže, jak tato aktivita dopadne do voleb 2017, co
se vlastně stihne a zejména pak, jak bude znít zákon implementující onu směrnici EU a případný
zákon naplňující onu změnu Ústavy ČR v praxi. Teprve tato legislativa může naznačit o skutečných
postojích a záměrech. Sledujte dění. Prováděcí legislativa je však již bezpochyby práce pro nové
poslance a jak asi víte, Ústava ČR hovoří třeba o možnosti výkonu přímé moci občany (Článek 2,
odst. 2), ale od roku 1993 jsme se nedočkali právě oné prováděcí legislativy…

1.4.3. Chovancova řeč: 30.8.2016 volební kampaň do krajských voleb
Chovanec před krajskými volbami 2016 sděloval občanům, že Sobotka prosadil s kolegy z V4 a
několika dalšími státy, že ty kvóty (na migranty) nebudou povinné audio [02:39min]
“… které si vybereme a prověříme. To je základní parametr…“ připomenu případ Afghánce
v nemocnici Na Bulovce (Dokument Česká republika, migrace, islamizace, část “Případ v nemocnici Na

Bulovce, Praha “). A to zde migrantů údajně mnoho není – a hned ukázka ze života, kolik bezpečnosti
ono prověření občanům poskytuje. Jak to asi vnímá oběť? Ať už tento případ dopadne jakkoliv, příště
může jít o dokonané znásilnění a proto pokládám otázku: Kdo z těch, kteří umožnili násilníkovi pobyt
ponese přímou zodpovědnost? Bude rodinné příslušníky zajímat fráze “musíme pomáhat“,
“solidarita“? Co myslíte?
Dle Chovance jsou naše hranice kdesi v Itálii, na Polsko-Ukrajinském pomezí (inu, je to vlastenec,
rozšířil území ČR) a pro další případ existují plány B a C. Bylo by dobré vědět, jaké to jsou, ale na ně
asi už nedojde.
Sousedíme s Německem, Rakouskem – obě země jsou plné migrantů, včetně nelegálních. O
tom, že v množství 1,5-2mil. migrantů jsou také osoby s násilnými sklony (mírný příměr) není
pochyb. Co provádí ministerstvo, aby zabránilo příchodu na naše území…? Zapomněl jsem – to
nejsou naše hranice.

1.4.4. Ochotník Chovanec
Se zapojil do hry „Rezignace předsedy“ ČSSD, jejíž premiéra byla oznámena 14.6.2017.
Podrobnosti v Dokumentu Důležitost voleb 2017, část Předvolební hry.

1.5.

Jiří Dientsbier - ministr pro lidská práva (do 30.11.2016)

Možná to někoho překvapí - ale vznik ministerstva pro lidská práva podporovalo a jeho existenci
podporuje tolik nejrůznějších neziskových organizací. Pochopit jeho vznik poodkryje odkaz výzva
k založení ministerstva pro lidská práva. Sami neziskové organizace jej žádaly zřídit. Z vlastní aktivity?
Každá nezisková organizace má své sponzory, za kterými stojí někým sledované a prosazované
zájmy. Peníze se nedávají za nic. Tomu zřejmě uvěřili občané před vstupem do EU.
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Zdroj Ani tentokráte tomu není jinak, což je vysvětleno a ukázáno na případech neziskových
organizací působících a zasahujících do oblasti školství, vzdělávání/výchovy pedagogů, dětí a
mládeže.*)
Výsledkem je, že ministr a neziskové organizace žijí ve vzájemné symbióze. Oni jej podporují a
ministr jim to vrací třeba tím, že navrhuje daňové úlevy pro jejich dárce (napomáhá jejich
financování) zde.
A jak fungují neziskové organizace a politika? Třeba takto: Odborník**) z neziskové organizace
vypracuje studii (třeba o nedostatečné péči o uprchlíky), tu pak patřičně medializuje a to až do
Bruselu. Následně se ozve s výtkou např. komisař z Rady Evropy Nils Muižnieks (obraz o koho jde si
můžete utvořit ze zdroje). Celou věc nakonec začne řešit vážně příslušné ministerstvo – pro lidská
práva (Dientsbier), a následně vláda ČR. Kruh se uzavírá, z iniciativy neziskové organizace,
financované třetí stranou, se příslušnou věcí nakonec zaobírá vláda. Tímto způsobem se „zájmy
třetích stran“, domácích či spíše zahraničních, dávají do pohybu.
**)

POZNÁMKA: Kdo jsou tito lidé? Nejčastěji čerstvý absolventi humanitně zaměřených fakult. Viz. např. Dokument NNO
NESEHNUTÍ. K pochopení je však se obeznámit s Dokumentem Islamizace školství, část Globální rozvojové vzdělávání!
Dokument Junák

Dienstbier však nebyl jen ministrem, ale také předsedou Rady vlády pro nestátní neziskové

organizace. Tento člověk se bere za práva všech lidí tak vehementně, že zastává názor, že každý,
kdo chce přispět k tomu, aby tu bylo tolerantní prostředí, měl by se účastnit podobných akcí jako

Prague Pride.*) (zdroj). Jestli to nenarušuje přirozený vývoj a výchovu dětí už je vedlejší (asi…?).
A aby toho nebylo málo, tak skrze Výbor pro média navrhuje zákaz a tresty za vysílání

náboženských a etnických předsudků v televizích a rádiích.*) Ať žije svoboda!
Zdroj1
Zdroj2

Je s podivem, že ministrovi “pro lidská práva“ nevadí islám. Ideologie, ve které má
žena rozhodně jiné postavení a práva než muž. O právu šaría, nemluvě.
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Tato osoba byla kandidátem strany ČSSD (oficiálně navržen senátory) na prezidenta
do voleb 2013. Prosazované myšlenky*), viz. níže zdroj

*)

POZNÁMKA: Označené části textu mají souvislost a svoji podstatu v genderové ideologii, zaváděnou OSN a kterou zcela
podporuje EU. Je jí věnována část Genderová ideologie v Dokumentu Islamizace školství. Dopady jsou zásadní na celou
společnost, kterou dosud vnímáme složenou z žen a mužů. To se má změnit (stručně zjednodušeno). Oficielně jde o
rovnoprávnost, tolerování osob různé sexuální identifikace. K celkovému a hlubšímu pochopení doporučuji knihu
Gabriele Kuby: Globální sexuální revoluce (info1, info2).

Z jeho dílny pochází také vládní návrh zákona o referendu – podrobněji kapitola 10.5.8, který je
zcela v souladu s postojem předsedy ČSSD Sobotky (kapitola 1.2):

“Naše vláda nebude dělat žádné referendum o vystupování z Evropské unie. Nebudeme
dělat ani žádné referendum o vystupování z NATO“.
Na závěr je třeba připomenout snahu o prosazení volebního práva do obecních zastupitelstev i pro
občany se zemí mimo EU. Podrobněji kapitola 10.6 “Volební právo cizinců“. Za připomenutí stojí
poměry v Teplicích a blízkých obcích (Kvítkov, Modlany) – Dokument Česká republika, migrace,
islamizace.
Po Dientsbierovi nastupuje na jeho místo JUDr. Jan Chvojka. Má potřebnou kvalifikaci na takové
ministerstvo? Kvalifikační hodnoty jsou v ČSSD zvláštní, viz. post hejtmana a Michal Hašek (kapitola
1.9). Úsudek si udělejte sami.

1.6.

Jan Chvojka – ministr pro lidská práva (od 1.12.2016)

JUDr. Jan Chvojka nastoupil místo Dienstbiera (odvolaný k 30.11.2016). K jeho osobě a smýšlení
přidám jeho “entrée“ v souvislosti s anketou Slavík. Cituji z listopadu 2015:

Dále připomenul, že pravidla soutěže umožňují vyřadit ty, kteří porušují dobré mravy. (Zdroj)
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Pokud neznáte tvorbu skupiny Ortel, doporučuji se s ní obeznámit. A pak se trochu zamyslete, o
čem že Ortel skutečně zpívá (např. Zůstaň mým domovem).
Obliba kapely u pana Chvojky je trvalá a proto se obdobné zopakovalo i v roce 2016. Tentokrát
však zpěvák a frontmen kapely Ortel obsadil v kategorii zpěvák roku dokonce již druhé místo. Více
informací a vyjádření Chvojky zde.
Pokud se v roce 2015 odkazoval na dobré mravy a vyřazení kapely Ortel ze soutěže, je celkem
podivné a to dost, že shledává texty zpěváka Radka Bangy zcela odpovídající dobrým mravům.
Nehodlám ničit tento dokument „patoky lidské ubohosti“, ale jelikož je snahou přinášet i zdroje
informací, tak pokud jste připraveni číst jadrné vulgarismy, tak zde.
Je třeba něco dalšího uvádět k osobě Chvojky, který zastává ministerský post?

1.6.1. Dohra Slavíka…
A aby se ukázaly poměry a prolezlost morálního úpadku veřejnoprávním sektorem, tak
náměstkyně primátorky Prahy, Petra Kolínská ze strany Zelených uvedla (kráceno): "Za své statečné

vystoupení proti nenávistné muzice dnes čelí výhrůžkám a zastrašování. Nejen proto jsem jej dnes
navrhla na udělení Ceny hlavního města Prahy. Jsem přesvědčena, že si jí dnes zaslouží tak jak
málokdo." Zdroj
A korunu všemu nasadil šéfredaktor stanice Vltava Českého rozhlasu Petr Fischer, který považuje
Bangu za pozitivní vzor. Tak nevím, po přečtení jeho textů… Zdroj: stručně, nebo obsáhlejší text
nebo přímo HN 2.12.2016 (výběr zde)
Jak Kolínská, tak Fischer je placen z našich daní…! A aby toho nebylo málo, tak osobě R.Bangy
byla udělena cena Františka Kriegla… (podrobněji zdroj).

1.7.

Kateřina Valachová – ministryně školství

K resortu, který řídí, je věnován celý Dokument: “Islamizace školství“, protože celková
problematika je rozsáhlá. Od poukázání na propojení neziskových organizací do vysokých míst
politiky, poradních orgánů, finančních toků ze zahraničí, multikulturní výchovu, inkluzivní vzdělávání,
globální rozvojové vzdělávání (GRV) (výchovu) či spíš ideologii až ke genderové ideologii. GRV však
zasahuje i do volnočasových aktivit dětí, tak, aby se ideologie šířila co nejrychleji. Primárně jde o
formování postojů dětí ovšem ne na základě vyvážených informací. Je třeba si přečíst Dokument, pak
porozumíte více. Jako určitou nadstavbou a příkladem procesu, jak GRV působí i mimo školy je
případ Junáka (Dokument: Junák) s konkrétními dopady na myšlení a postoje dětí/mládeže.
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Tomáš Prouza: tajemník pro evropské záležitosti
Nyní

k osobě

jménem

Tomáš

Prouza. Kdysi spojený se serverem
peníze.cz,

finmag.cz,

poradenská

společnost Partners. Teď se podíváme
však

na

jeho

politické

postoje

a

myšlenky. Prouza je člověk v těsné
blízkosti premiéra Sobotky. Zastává
funkci tajemníka pro evropské záležitosti při Úřadu vlády ČR od 3.2.2014 (dle Wiki).
Předně připomenu jeho vystoupení z konce května 2016 v Lidovém domě na téma migrační krize
Dalšími řečníky byli aktivisté Jan Košák, Anežka Polášková, za účasti třeba osoby Magdalény
Frouzové. Šlo spíše o uzavřenou společnost v rámci ČSSD komunity. Na semináři zaznělo
Říkali kolegové z českého Googlu, že za poslední měsíc a půl výrazně klesá počet vyhledávání na téma migranti,
migrace, islám a podobně,“ demonstroval Prouza to, že prý téma migrační krize už přestává lidi zajímat.
„V Čechách je ten nepoměr ještě větší, tady se bavíme o třech tisících lidech v desetimilionové zemi. Evropa je
nejbohatší region na světě, ekonomicky jsme schopni to zvládnout, horší to už může být s integrací. Ale pokud nebudeme
dělat chyby v bezpečnostní oblasti, tak nemáme problém v Česku přijmout 50–100 tisíc lidí (zmíněno explicitně v
souvislosti s muslimy, migranty z islámských zemí - pozn. red.). Když budou dodržovat pravidla, budeme si hlídat
bezpečnostní linku, jsme integraci schopni zvládnout. Ohrožuje nás to, že si nevěříme a ztrácíme víru v systém, který tady
vždycky byl,“ překvapil Prouza svým prohlášením v samém závěru semináře (Zdroj).

Parlamentní volby 2017 ukáží další politickou dráhu této osoby. Zajímavé je, že jeho post podléhá
služebnímu zákonu a tedy by se neměl veřejně politicky angažovat. Opustí jej případně před
volbami? (Zdroj) Anebo budeme svědky výsměchu českému právu II. vládní ČSSD? (viz. pravomocný
rozsudek v kauze Altner vs. ČSSD)

1.8.1. Tomáš Prouza a Hydepark na ČT 24
Několik postřehů k videu: (zdroj ČT 8.9.2015), Poznámka: [časy] spojeny s prvně uvedeným zdrojem
[22:47] „..zvládali jsme to v 90tých letech, na přelomu
tisíciletí, byli tady desítky tisíc uprchlíků. Zvládneme to
bez problému.“
[25:10] integrace cizinců: Prouza mluví o Ukrajincích,
Vietnamcích a vůbec nerozlišuje od reálií současnosti, kdy
sem míří Afrika a Blízký východ se zcela jinou mentalitou
a kulturou. Zde jen odkáži na Přílohu č.1 Hlavního
Dokumentu portálu obcaneCR, který obsahuje zlomek
zvěrstev, popř. odkazuji na videa na portálu
[27:20] o dodržování pravidel… mandát OSN, “…Evropa
vždycky stála na tom, že dodržuje pravidla…“
Jaký mandát OSN měla spojenecká vojska v Iráku?
V Afghánistánu? V Sýrii? V Lýbii si mandát rozšířila
z původní ochrany obyvatel na svržení Kadáffího….
Evropa dodržuje pravidla.. Takže, co třeba dodržování
podmínek
z Maastrichtu
členskými
zeměmi
EU
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(zadluženost zemí vůči HDP nebo roční schodek státního rozpočtu)? Záchrana Řecka? Dodržování mezinárodních smluv
Dublin či Ženeva vůči „uprchlíkům“? Jaká pravidla dodržela Merkelová, která si pozvala migranty, ale nezajistila jim cestu,
aniž by ohrozila jiné země?
[33:40] Německo je cílová země migrantů: „..Německo potřebuje 400-500tis. jenom, aby si udrželi úroveň
pracovní síly…“ Prouza snad zapomíná, že mluví o osobách s minimálním vzděláním, bez pracovních návyků…

Poznámka: Pro představu uvádím tyto články: zdroj,
Dále cituji:

„Odborníci z německých pracovních úřadů vidí minimálně dvě základní překážky, které uprchlíkům brání v tom,
aby se výrazně více prosadili na pracovním trhu: nedostačující nebo žádné znalosti německého jazyka a chybějící
kvalifikace. Podle posledních statistik se na německých úřadech práce hlásí o práci 131 tisíc uprchlíků, dvě třetiny z nich
ale nemají žádné formální vzdělání. Většina z nich tak může dělat maximálně pomocné práce.“ (Zdroj)

Tedy pomocnými pracemi se má udržet úroveň pracovní síly? To se přece naprosto vylučuje!!!
Další věc: pokud je cílem pro všechny Německo, tj. náš soused, měli bychom se tím spíš a o to víc zaobírat situací, „co
když to Německo nezvládne“
[35:10] Jednání Německa z neekonomickéto pohledu – zvládne to Německo a není to nebezpečné pro Evropu jako
takovou?
Prouza: „Německo věří, že to zvládne…“ „..migranti pracují, naprostá většina z nich má práci. Čili nežijí na sociálních
dávkách, ale naopak přispívají do systému.“

Poznámka: Snad Prouza mluví o dávných migrantech, nikoliv stávajících. Bohužel opět neodlišuje reálie doby – kdo
jsou dnešní migranti a v jakém množství okupují Německé území. Stačí se podívat na videa z Německa. Také bylo tolik
násilí, znásilnění?!! Ne, že by nevěděl, ale záměrně bagatelizuje budoucí celospolečenský (a dost možná i celoevropský
problém).

„Situace se přitom nemůže zlepšit příliš rychle, i když 60 procent uprchlíků jsou muži mladší 35 let. Německý
úřad práce (Arbeitsagentur) počítá s tím, že to bude trvat minimálně pět let, než se tito mladí muži naučí německy a
dostane se jim potřebného vzdělání, aby si potom mohli najít lepší místo.“
Zmíněný zdroj uvádí, že velké společnosti vytvořily X-set pracovních míst. To je jedna věc, naplnit je (aby migrant
splňoval požadavky) - věc druhá. A jak to nakonec dopadne - odkazuji na stenozáznam ze sněmovny na řeč Okamury

(SPD) strana1, strana2. V řeči je zmíněna osoba Thilo Sarrazina. Doporučuji jeho publikaci: Německo páchá
sebevraždu (2011) obsahující mnoho statistických dat, která potvrzují slova Okamury. Navíc, Sarrazin již s předstihem
varoval na muslimské migranty, které je problematické integrovat do společnosti. Včetně pracovního zapojení
Toto ovšem pan Prouza lidem v Hydeparku na ČT24 neřekl…
[36:15] složení společnosti, náboženství… Prouza: Německo si dává velký pozor, aby ti co chtějí zůstat, fungovali dle
německých pravidel, aby nevznikl nějaký paralelní systém.

Poznámka: Prouza odpovídá na zcela jiné téma. Otázka nebyla na anarchii, ale na změnu společnosti
1) u dětí mladších 6let tvoří migranti 55-70% (video z vystoupení Christina Baum ve spolkové zemi BádenskoWürttembersko), je otázkou nanejvýš dvou generací a v Německu převládne islám
2) Připomínám „loajalitu“ např. migrantů z Turecka (1.generace po náboru pracovní síly Německem v 60tých letech
minulého století) a pořádané demonstrace ohledně událostí v Turecku. Stačí zadat klíčová slova: Německo,
Erdogan, demonstrace… např. jeden z mnoha článků
[36:35] Kolik by byla ČR schopna zvládnout uprchlíků? Prouza: „V 90tých letech jsme zvládli kolem 20tis, takže
obdobné číslo…„

Poznámka: Kolik z nich bylo muslimů, afričanů? Bere vůbec v potaz?!!

[37:35] Co udělalo Maďarsko špatně ve svém postupu? Prouza: NIC.
Poznámka: Srovnejte s časem 27:20 „Evropa ctí pravidla“. Tak pokládám otázku, proč je Orbán označován nálepkou
nacionalista, když podle pravidel postupuje? Doporučuji si poslechnout.
Prouza přiznává, že Madaři dostávají méně peněz na činnost ohledně uprchlíků… Za daných okolností „doplácet podporu
zpětně“ je tak trochu divný.
[42:20] A co další země Katar, S.Arábie? Prouza: „Nechtějí. Mají pocit, že v Evropě se mohou lépe integrovat..“

Poznámka: A není to třeba tak, že jsou zde štědré sociální dávky? A jak to, že OSN netlačí na arabské země, aby jim
připomněla solidaritu, která se na nás valí všude z médií? Jiná kultura, jiný jazyk a zde se mohou lépe integrovat? Jen
uvedu takovou paralelu s naučením se řeči. Mnohem lépe se jej naučí člověk, když je „hozen do vody“ a prostě musí.
Jakmile existuje komunita, není nutnost naléhavá a podle toho to také dopadá….
[44:50] Prouza přiznává, že neumíme efektivně vracet migranty!!

Poznámka: Dává logiku přijímat, když není vyřešeno efektivní vracení(deportace)? To platí napříč celou Evropou…
[45:50] Vojenské řešení v Libyi?
Prouza: Nikdo nemá odvahu po zkušenostech z Afghánistánu, Iráku zase jenom okupovat nějakou další zemi…“
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Poznámka: Konečně to někdo řekl…
[48:50] Prodej majetku uprchlíků k získání peněz na cestu.
Prouza: „…často se skládá celá rodina, aby se jeden z členů rodiny dostal do Evropy…“

Poznámka: Přeloženo do souvislostí – jednomu se udělí azyl, následně v procesu slučování rodin přijede celá rodina.
Ovšem pozor – tato kultura podporuje mít více manželek, tedy i dětí.. Jak to pak tady může dopadnout (možná krajní
případy, ale je dobré o nich také vědět, jednak z pohledu slučování rodin a růstu počtu migrantů ve společnosti a potom
také kvůli výši vyplácených dávek…)
 Syřan se třemi manželkami + 20dětí, případ z Dánska zdroj
 Syřan se čtyřmi manželkami + 23dětí, případ z Německa zdroj

1.8.2. Ruská propaganda = největší hrozba od 30tých let
Tvrdil Prouza pro televizní stanici CNN v rámci reportáže „Česká republika řeší šíření falešných
zpráv“. Když se ho korespondentka napřímo zeptala, jak velkou hrozbu zmíněné pro Evropu
představuje, tajemník odpověděl: "„Je to největší hrozba, které je Evropa vystavena od třicátých let.“
Zřejmě 2.světová válka byla prkotina… Více zdroj. Doporučuji pro širší kontext Dokument: Média a
utváření veřejného názoru.
Doplněno: Prouza končí na pozici tajemníka (zdroj). Zda je oním důvodem nezískaná bezpečnostní
prověrka, nezískané křeslo ministra průmyslu a obchodu či předvolební důvody se naplno politicky
angažovat – se dozvíme později.

1.9.

Michal Hašek, (bývalý) hejtman Jihomoravského kraje

Michal Hašek je lhář. Lhář, usvědčen ze lži v přímém přenosu. Lhář zastávající vysoký post
hejtmana ve veřejném životě (do krajských voleb 2016). Důkaz: lánská schůzka [video od 6:00min
dále] Původní video odstraněno… náhradní, ale ne tak povedené:
ČT24 29.10.2013 Interview s D.Drtinovou video*) [24min]
Kratší videa: video [03:24min] – bez vstupu Chovance, video [01:08min],
Video [44sec], screen z videa níže – potvrzení schůzky, přes snad desateré její předchozí zapření
Důsledky? Strana nechala lháře usvědčeného v přímém přenosu ve veřejnoprávní televizi
vykonávat

mandát

hejtmana Jihomoravského
kraje.
Dokonce

znovu

kandidoval na 1.místě do
krajských

voleb

2016

(zdroj)
Pokud strana (vedení,
členská základna i krajští
zastupitelé
v Jihomoravském kraji) něco takového strpí/tolerují/nejsou schopni adekvátně odmítnout, o něčem to
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vypovídá. Varování přišlo, bylo ignorováno. Bohužel, tato strana (vedení strany) vedlo tuto zemi celé
čtyři roky!
Jak vidět, lhaní ČSSD nevadí. Naopak, zřejmě předpoklad. Vadí to občanu-voliči?
*)

POZNÁMKA: Jestli je dostupný záznam v původní, neupravené podobě, si nejsem jist. Schází v něm detail na Haška
v době, kdy mluví Chovanec. Možná někdo máte „originál“. Dvě videa na odlehčení se stejným tématem video1, video2

1.10.

Michaela Marksová-Tominová – ministryně práce a sociálních věcí

V letech 1997-2004 pracovala jako ředitelka pro styk s veřejností v “obecně prospěšné
společnosti“ Gender Studies (zdroj). Pokud jste se nesetkali s tématem genderu, genderové
identity apod. odkazuji na Dokument Islamizace školství, část Genderová ideologie, aby bylo
pochopeno z jakého “myšlenkového prostředí“ pochází tato ministryně vlády…. Stejně tak z jakých
zdrojů je tato organizace placena…, což lze najít ve výročních zprávách (zdroj). To, že jsou to norské
fondy, na Sorosose napojené OSF Praha některé nepřekvapí, stejně jako prostředky z EU fondů.
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2 . Ba b i šovo A N O
2.1.

Velký Andrej Babiš

Necelé čtyři roky ve vládě ukázaly, kým Babiš je (pokud to někdo nevěděl už před tím). Krom jeho
zajímavé (ne)známé minulosti původu majetku, představuje představitelem propojení politiky,
obchodu a médií - nebo-li střetu zájmů. Moderní „strana“, kterou se možná inspiroval jeho kamarád
Marek Dospiva (Penta) a Realisté. Zajímavostí je celá řada, např., jak tato osoba mění rétoriku dle
směru větru (nálady ve společnosti).
V červenci 2015 souhlasil s dobrovolným přijetím celkem 1500 migrantů (více v kapitole 11.1), tj.
v době, kdy už bylo známo, co jsou migranti zač a jak se chovají. A jako vysoký vládní činitel měl
bezpochyby informací ještě víc a podrobnějších. I tak chtěl dál migranty přijímat, viz. jednání ministrů
financí členských zemí EU v Lucemburku:
Babiš k otázce uplatnění uprchlíků v ekonomice (logicky tedy jejich přijetí) zdroj

Po rozhodnutí o povinných kvótách (zdroj), zasedání ministrů vnitra členských zemí EU 22.září 2015

(Zdroj, záloha zdroj)
První varování – ekonomické souvislosti a dopady převažují. Nepodniká náhodou Babiš?
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Babiš, červenec 2016 zdroj
(zdroj) Není náhodou krátce po
útoku v Nice (Francie)???

Někdo si může myslet, že třeba
dostal rozum, jenže…
…koho si zval na celostátní
volební sněm? E.Macrona. Jaké
názory ta osoba prezentuje? Jak komentoval výsledky I. a II. kola francouzských voleb? Podívejte
se na kapitolu 12.1.3!
Opět převládly ekonomické zájmy… Babišovi se “údajně nelíbí“ povinné kvóty, které vzešly díky
přehlasování. Zároveň vítá v čele populačně silné Francie s vlivem na politiku EU, osobu, která chce
dál přijímat migranty (kapitola 12.1.1) a pohrozila Polsku a Maďarsku (zdroj). Dává to smysl? Ano,
dává. Macron je člověk světa velkých peněz. Druhé varování… potvrzené rozhovorem Babiše pro LN
26.4.2017, kapitola 12.1.3.
Třetí varování – Macron je zastáncem hlubší integrace EU, odkazuji na Dokument Das neue Europe,
co obnáší integrace. Co myslíte, až nastane čas „lámání chleba“ mezi ekonomickými (Babišovými) a
národními zájmy – jak se Babišovo ANO rozhodne?

Je srozumitelné, kdo je Babiš? Jaké jsou jeho starosti a priority?

2.1.1. Hodný strejda Babiš
A co třeba Čapí hnízdo? Chronologie a sled událostí (Doporučuji! zde)
http://neovlivni.cz/tag/capi-hnizdo/ nebo portál HlídacíPes.org (doporučuji také!) a zde.
Kam až to bude muset dojít, aby se lidé začali alespoň trochu zajímat? Kolik se toho bude muset
ještě rozkrást? A bude z toho stavu společnosti ještě návratu?
Pokud má někdo tendenci věřit Babišovi, tak je třeba si také připomenout slova Babiše z roku
2015 na setkání ministrů financí zemí EU v Lucemburku. Kde mu migrace nevadila a migranty by
přijal (ale je proti povinným kvótám). Proti nim je Sobotka taky a migranty přijímáme. Babiš má zcela
stejný podíl na stavu společnosti a přístupu vlády k otázce migrace jako Sobotkova ČSSD. Jak je pak
možné, že zatímco ČSSD klesají preference, Babišovi nejen že neklesají, ale naopak rostou? Copak on
je nějaká opozice? Nebo proti migraci?
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2.1.2. Realita překoná vaši představu: Babišova pavoučí síť firem
Portál HlidaciPes.org ve spolupráci s Nadačním fondem proti korupci*), za nímž stojí Janeček (RSJ)
se věnoval majetkové struktuře Andreje Babiše. Pokud si chcete udělat alespoň představu blízkou
realitě o rozsahu Babišova impéria tak se podívejte sem a stojí to za to. Tímto nezavdávám žádnou
příčinu k něčemu jako závist nad majetkem, ale chci upozornit občany na rozsah majetku. Pokud jste
si alespoň trochu prohlédli strukturu majetkové sítě, je jistě na místě si položit otázku typu: „A co
třeba střet zájmů?“ Podívejme se na další věc – zavedení EET (Elektronická Evidence Tržeb).
*)

POZNÁMKA: Tato činnost může být přínosem. Ale to neznamená obecný souhlas se vším, kde je zapojena osoba Janečka.

2.1.3. EET aneb: „Já, Babiš, si dohlédnu na každý příjem živnostníka!“
Vzpomínáte na zavedení EET? Proč bylo zavedeno? Přeci, aby všechny příjmy živnostníků byly
centrálně zaznamenány, tedy pod kontrolou s tím, že to přinese několik mld. Kč do státní kasy.
Kontrolní hlášení na DPH mělo přinést bratru +80mld. Kč a jak to dopadlo (viz. část 10.3.3).
Ponechávám teď stranou skutečnost přístupu ministerstva k živnostníkovi, kdy jej automaticky
považuje za podvodníka. Chci poukázat na postoj Babiše v této věci a srovnejte s tím, když
vysvětloval, kde vzal peníze na nákup dluhopisů společnosti Agrofert za 1,5mld.Kč – doporučuji tento
materiál nebo zdroj. Odkaz obsahuje video, kde zazní (mimo jiné) od Babiše (audio [00:11min]):

Třeba proto, pane Babiš, že jste ministrem, vlastníte mnoho firem a Vaše působení v politice je
naprostým výsměchem zákonu o střetu zájmů. Také třeba proto, že chcete hospodskému z Horní
Dolní kontrolovat každé pivo skrze EET. A třeba také proto, že to z Vás leze jak z chlupaté deky a
jaksi až když začnou Vámi uvedená čísla trochu habrovat… Tak se nedivte, že nás – občany – zase
zajímají Vaše příjmy. Už to chápete – proč?! Anebo - copak bychom se asi dozvěděli, my občané, o
tom, jak ministerstvo financí spravuje státní majetek?
A objevují se zprávy spojené s projektem EET a daty pocházejícími z tohoto informačního zdroje.
Podrobněji si poslechněte audio v čase [49:50min]. Příští týdny, měsíce ukáží, co vše vyjde najevo a
nakolik se uvedené informace potvrdí v souvislosti s projektem EET…
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2.1.4. Babišovy dluhopisy – taková „malá domů“
Jestli šlo o daňový delikt, trestný čin mi nepřísluší hodnotit, protože v souladu s přesnou dikcí
zákona to bylo. Zákon to umožnil, Babiš využil. Ani to však nestačí, aby tento transfer z Agrofertu na
soukromý účet Babiše byl beztrestný. Záleží totiž na samotné podstatě celé operace – co jejím
uskutečněním bylo sledováno. A to musí zodpovědět někdo jiný. Mně, jako občana, voliče, daňového
poplatníka zaujal samotný přístup pana ministra pro tuto finanční operaci.
„Všeci kradnú, len ja optimalizuju..“ Taky bych připomenul zavedení EET, kolik úsilí MFČR věnuje
tomu, aby se daně vybíraly všude a ze všeho, „ani jedno pivo mimo evidenci“. A teď se objeví taková
„malá domů“… K tématu dluhopisů bloger Martin Prášek nebo stručně zde.

2.1.5. Dárce, příjemce i kontrolor: „3 in 1“
ANO bude líp… tak asi zní konce firemních porad ve struktuře Agrofertu. „ Během prvního roku

ministra financí Andreje Babiše ve funkci narostly vládní a evropské dotace jeho firmě Agrofert o 50
procent, z jedné miliardy na miliardu a půl. Žádná jiná soukromá firma v Česku nezaznamenala od
vstupu do EU tak prudký růst dotací.“ Více podrobností uvádí zdroj.

2.1.6. Babiš, migrace, migranti…
Pokud má někdo tendenci věřit Babišovi to, co říká a co třeba zaznělo v debatě, tak je třeba si
také připomenout slova Babiše z roku 2015 na setkání ministrů financí zemí EU v Lucemburku. Kde
mu migrace nevadila a migranty by přijal (ale je proti povinným kvótám. Proti nim je Sobotka taky a
migranty přijímáme.). Mělo jít o syrské uprchlíky – vzpomínáte? Občané třeba z Havířova by mohli
vyprávět o migrantech a jejich „syrském vzezření“… Dalšími lokalitami kam, jsou umisťováni migranti
jsou Brno, Předenice u Ústí n. Labem, Brno, Havířov (zdroj: písemná odpověď Sobotky na interpelaci
T.Okamury). Babiš je součástí vlády a je tedy zcela spoluodpovědný za její kroky!
To jen abychom si udělali ucelenější obrázek o hodném strýčkovi Babišovi….!

2.1.7. Babiš: NATO – transformovat na útočný pakt
V rozhovoru pro Právo, 16.7.2016 uvedl Babiš, že NATO by se mělo transformovat na útočný
pakt. Na doplňující otázku proti komu, odpověděl proti terorismu. Něco takového by znělo snad i
rozumně, kdyby ovšem celý vojenský pakt měl zcela jiné velení a reprezentoval by jiné zájmy.
Screen vlevo zdroj.
Stačí

připomenout

Afghánistán,

Líbye,

Jugoslávie,

Sýrie,

přečíst

Irák,
si,

co

obsahuje Washingtonská smlouva o založení
NATO (4.dubna 1949) zdroj, jaké bylo původní
poslání NATO při založení. To, k čemu je dnes používáno NATO se zněním zakládající smlouvy má
pramálo společného. Realita už pokročila tak daleko, že jednotky NATO zasahují na území
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suverénních států bez mandátů OSN a co je nejhorší – zcela beztrestně. Taková transformace by
v současném dění, smýšlení velení, mohla vést k rozpoutání a rozšíření v něco nepředstavitelného.
Akce “false flag“ jsou totiž realitou a již v minulosti dobře posloužily. Plány, myšlenky jsou zpracovány
už dlouhou dobu (např. Operace Nortwoods). Neustále se aktualizují o možnosti doby. Tato
podkapitola se může jevit jako vytržená z kontextu, ale jen do té doby, než si ukážeme na aktivity
ministra obrany Martina Stropnického (ANO).

2.1.8. Agrofert Deutschland GmbH.
Toto nepotřebuje velký komentář. Investice za skoro 1miliardu eur do podniku Agrofert
Deutschland (zdroj, záloha zdroj). Budiž to Babišovi přáno. Problém vznikne, při lámání chleba, kdy
požadavky Berlína (EU) budou odlišné od českých zájmů. Babiš už několikrát ukázal, že prosazování
národních zájmů končí v momentě, kdy je reálné ohrožení ekonomických zájmů (samozřejmě “jeho“
Agrofertu), např. kapitola 11.1. Jak to bylo s migračními kvótami?, kapitola 12.1.3 Francouzské volby
a postup Macrona do 2.kola. Pokud toto nebude pochopeno, důsledky se dostaví a zase bude mnoho
těch, kteří se budou divit, “co to ten Brusel zase po nás chce…“ a jak to, že s tím vláda souhlasila…

2.2.

Martin Stropnický – ministr obrany

Pokud jde o vlastní aktivity ministerstva, ve hře je nyní změna ústavy. Konkrétně tisk 956 (stručně
řečeno: z české armády by se mohl legálně stát agresor). Ministr Stropnický je jedním
z předkladatelů. Taktéž je třeba připomenout akt začlenění(?) brigády české armády k divizi
německého Bundeswehru. Ministr veřejnosti tvrdí, že jde o cvičení a ujišťuje, že nejde o předání
velení do německé kompetence, jenže… je možné, aby si jedna menší součást (brigáda) v rámci
většího celku (divize) dělala, co uzná za vhodné?! Navíc, jde o oblast armády, kde víc než kde jinde
platí hierarchičnost a plnění pokynů z vyšších míst (od velení až na nejmenší jednotku). Takže - co se
tu Stropnický snaží lidem namluvit? (zdroj). O co jde podrobněji a jaký je kontext těchto kroků
s ohledem na německé reálie, popisuje podrobně dokument Armáda, bezpečnost občana ČR.
Doporučuji, protože nejde jen o to, „kdo bude velet“!!!
Manželkou je herečka Veronika Žilková (nyní Stropnická), která se k incidentům hromadného
znásilňování, sexuálního obtěžování ze silvestrovské noci 2015-16 z německého Kolína nad Rýnem
vyjádřila (zdroj)
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Je také činná na úrovni komunálního politika za Prahu-Suchdol (zdroj). V kontextu předchozího
vyjádření následující už nemůže překvapit:

zdroj
Důvodem, proč považuji za důležité uvést i tyto postoje manželky ministra je skutečnost, že o
ministru Stropnickém se mluví jako o možném prezidentském kandidátovi.

Rozhovor s Babišem, Právo, 16.7.2016, Zdroj
A v této souvislosti je vhodné zmínit, že syn ministra Stropnického, Matěj Stropnický, je předseda
Strany Zelených (kapitola 6). Zároveň je také zastupitelem na Praze 3 (zdroj) a také sedí na
magistrátu města Prahy (zdroj)… (stav po volbách 2014). Lze říci, že rod Stropnických má své
zastoupení ve vládě, parlamentu, magistrátu hl. města Prahy i na komunální úrovni. Prosazované
myšlenky jsou konzistentní – multikulturní, pozitivní k migraci. A syn Matěj (Zelení) naplňuje přísloví,
že jablko nepadá daleko od stromu. Je dobré vědět, kdo je kdo.

2.3.

Robert Pelikán – ministr spravedlnosti

Jeho bratr, Petr (honorární konzul Súdanu), konvertoval na islám. Což působí za současných
poměrů poněkud zvláštně. V souvislosti s jeho osobou jsem našel článek s několika zajímavými
pasážemi (zdroj). Zejména o soudnictví a mezinárodním právu, které nás svazuje, či o tom, jak afričtí
migranti z Evropy, vybaveni chytrými telefony, předávají informace a lákají další na cestu. Pokud je
budeme přijímat, budou přicházet další a další a s nimi jejich kultura a násilí. Matka Roberta Pelikána,
Irena Pelikánová je soudkyní Tribunálu Soudního dvora Evropské unie (zdroj). Lze říci: “Taková
běžná česká rodina.“ Akorát dost zainteresovaná na EU.

2.3.1. Nasouvání genderové ideologie do trestního práva ČR
Z dílny ministra Pelikána vychází předloha novely trestního zákoníku (podrobněji zdroj), jehož
součástí je rozšíření specifikace stávajícího §355 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny

osob a §356 Podněcování k nenávisti nebo násilí vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv
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a svobod. Na prvý pohled v tom není nic vidět, podrobnější pohled na §355 však říká, že se mají
implementovat pojmy: sexuální orientaci, pohlavní identitu - což není nic jiného než genderová
ideologie.*)
*)

Poznámka: Genderové ideologii je věnována část Dokumentu Islamizace školství, neboť tato ideologie se nasouvá do
školského systému, na univerzitách dokonce existují gender studies. Oficielně jde o rovnoprávnost, tolerování osob různé
sexuální identifikace. Dopady jsou však zásadní na celou společnost, kterou dosud vnímáme jako složenou z žen a mužů.
To se má změnit (stručně zjednodušeno). Doporučuji knihu Gabriele Kuby: Globální sexuální revoluce (info1,
info2). Ideologie je zaváděna z OSN a podporována EU.

2.4.

Věra Jourová – eurokomisařka (ANO)

Věra Jourová (ANO), stojí za cenzurou sociálních sítí na internetu proti šíření „nenávistných
projevů“. Přečíst si o tom více můžete zde a zde. A praxe – bránění lidem ve sdílení a předávání
informací. Stejný osud potkal i skupinu na facebooku ohledně silvestrovských událostí v Kolíně nad
Rýnem.
Proslov Jourové ze dne 26.9.2016, Berlín (zdroj) ukazující na její smýšlení ohledně sdílení a
svobody informací na internetu. Tato osoba také zastává myšlenku Úřadu Evropského žalobce
s přeshraničními pravomocemi*) (např. zdroj). Prvotní záměr směřuje k ochraně finančních zájmů EU,
což je občansky přijatelné téma k tomu, aby úřad byl akceptovatelný. Tedy formálně vznikl. S tím
souvisí i zásahy do trestního práva národních států a implementace procesů pro tento nově vzniklý
úřad. Druhým krokem bude rozšiřování oblastí působnosti tohoto úřadu s cílem unifikace trestního
práva v rámci EU. A zde jen připomínám onu smlouvu umožňující bezpečnostním složkám Německa
zasahovat na celém území ČR… Pokud Vás napadá myšlenka, že se tu postupně, skrytě a pomalu
připravuje demontáž suverenity národních států**) – myslím, že míříte správně na samé meritum
věci.
*)

POZNÁMKA: Aktualizace vývoje 3.4.2017 zdroj.
Bod (5) zdroj uvádí, že příslušnost žalobce je “omezena na trestné činy, které poškozují nebo ohrožují finanční zájmy
Unie..“, zároveň je zde ale také ponechán prostor pro další rozšíření: “Jakékoli rozšíření této příslušnosti o závažné trestné

činy s přeshraničním rozměrem vyžaduje jednomyslné rozhodnutí Evropské rady.“

Podstatné je ovšem skutečnost, že vznikne hierarchická struktura tohoto institutu! Rozšíření působnosti je
jen otázka času. Stačí číst Dokument Das neue Europe (institucionální změny EU).
**)
Totožná problematika státních hranic je obsažena a šířeji rozvedena v Dokumentu Junák v souvislosti s GRV.

2.4.1. Povinné kvóty předložené Evropskou komisí
Jak vlastně hlasovala Věra Jourová (ANO) členka Evropské komise za Českou republiku, když
komise předložila Evropskému parlamentu návrh na rozdělení migrantů podle kvót? Budete se divit,
co o hlasování v Komisi prozradila Zdroj nebo zdroj nebo zdroj (dle P.Macha od času 24:13).
Podle slov Jourové, to vypadá, že na konci zasedání si v EK hodí mincí Panna x Orel anebo
Juncker vyslechne názory ostatních a pak se rozhodne stejně podle sebe. Snad je zřejmá ironičnost a
sarkasmus. A zároveň s tím také dotvořen obraz o sobě Jourové.
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Pavel Telička – europoslanec(ANO)

Velký zastánce a obhájce projektu EU. Při hlasování v Evropském parlamentu o mezinárodní
obchodní

smlouvě

CETA

neskrýval

nadšení… CETA je dalším důležitým
dokumentem, kdy se nikdo občanů ČR
neptal.

Nebezpečnost této smlouvy je mimo téma dokumentu. Ale srozumitelnější bude následující:
Pro koho bude smlouva výhodná? Pro obchodní korporace. A kdo spojuje velké podnikání
s politikou? Babiš … a do hry vstupují i Realisté s pozadím peněz PENTY.
A proč jsou mezinárodní smlouvy potencionálně nebezpečné? Stačí si přečíst Ústavu ČR.

Důsledky schválení Lisabonské smlouvy se nyní ukazují. Tehdy se ČR vzdala části své suverenity.
Pokud si chcete udělat skutečný obrázek, kdo je

Telička (osoba, která měla mj. na starost

„výhodnost“ přistoupení ČR k EU, první eurokomisař), doporučuji si přečíst, kratší Dokument Das
neue Europe a pro co tato osoba (a další zvolení europoslanci za ANO hlasovali) + další fakta z europůdy… by měla varovat!
Připravované
video
na
téma
“Hlubší
integrace“, „být v jádru EU“. Pro co hlasoval
Telička?
Po zveřejnění najdete na kanálu ObčanéČR.

2.6.

Petr Vokřál – nový místopředseda ANO, primátor Brna

Zvolen na víkendovém sjezdu ANO (25.-26.2.2017) na post místopředsedy strany. Zde
odkazuji na Dokument: „Česká republika, migrace, islamizace“, část věnovaná
Brnu a programu s názvem: „Zvyšování interkulturní prostupnosti veřejných

institucí ve městě Brně“. V Brně je ostatně obdobných “úkazů“ více. Např. tam
působí nezisková organizace NESEHNUTÍ (Dokument NNO NESEHNUTÍ), která
se podílela na projektu pro skautské tábory se zaměřením na tématiku
migrace. V Brně se pořádala 1.5.2017 akce, která se „proslavila“ fotkou mladé
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skautky. Mnohem zajímavější a vážnější(!) však byly její myšlenky. Více je v Dokumentech Česká
republika, migrace, islamizace, část “Mladí skauti 1.května 2017“ a následně Junák, protože původ a
dosah myšlenek je dalekosáhlejší než se může zdát.
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3. K DU - ČS L
V názvu mají slovo „křesťanská“. Bylo by jistě vhodné se zeptat na chápání významu tohoto slova
vedoucích činitelů. Koalice spojuje venkov a křesťanské hodnoty naší společnosti. Alespoň se na ně
často odkazuje a dlouhodobě ji podporují spíše lidé z venkova, ti, kteří mají blíže k půdě, zvířatům.
Ve vládě řídí ministerstvo zemědělství, kultury a Bělobrádek zastává post místopředsedy vlády pro
vědu a výzkum.

3.1.

Marian Jurečka – ministerstvo zemědělství

Vydává výjimky umožňující porážku zvířat ve stylu Halal. Pokud nevíte, o co se jedná, najdete to
snadno na internetu nebo zde nebo na facebooku.
Upozornění: Následující záznam halal „zabití“ krávy je pro silnější povahy… [video 03:41min]
Vydrželi jste sledovat záznam až do konce? Jak křesťanské Vám připadá takovéto trápení zvířete než
zemře?! Samozřejmě jde o video z jiné oblasti, ale vypovídá to něco o zúčastněných. I toto sem
přichází jako obohacení evropské kultury, něco takového se tu chce někdo pokusit integrovat.
Ukázka výjimky MZe ČR zdroj.

„.. pro potřeby církví a náboženských společností, jejichž předpisy stanoví jiný způsob porážky zvířat,
předložila Muslimská obec v Praze..“ O čem toto vypovídá? O tom, že naše evropské zákony platné
pro domorodé občany pro jiné platit nebudou. Začíná to povolením (prvním ústupkem) halalu a
skončí to čím? Právem šaría?
Jak si můžete přečíst (zdroj), z halalu se financuje Muslimská obec a z ní zase islám. Možná, že si
mnozí ani neuvědomují, že už volbou toho, co si kupují, mohou podporovat Muslimskou obec…
Seznam udělených výjimek zdroj (zahrnující i funkční období ministra Jurečky KDU-ČSL).
Přehled ministrů zemědělství zdroj.
I zvířata, mají-li být usmrcena, mají právo na určitou „důstojnost“, pořád jsou to živá stvoření
a - až potom a teprve pak - to maso. Paradoxní je, že stávající předseda strany KDU-ČSL Bělobrádek
se pyšní titulem MVDr. Doktor veterinární medicíny… Z výše uvedeného je dostatečně patrný postoj
strany k islámu a islamizaci našeho prostředí České republiky.

3.2.

Daniel Herman – ministr kultury

Herman je předsedou české pobočky Ackermann Gemeinde,
což je součást Sudetoněmeckého

Landsmannschaftu – důkaz

zdroj. Ovšem pan Herman tvrdil, že Ackermann Gemeinde nemá
nic společného se žádnou zahraniční organizací. Důkaz o jeho
falešnosti

je

podrobněji

popsán

v dokumentu

„Na

česko-

německém pomezí“, kde je mu dokázána lež. Dokument se také
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zaobírá jeho vystoupením v Norimberku (2016) na 67. Sudetoněmeckých dnech, kde svoji řeč zahájil
slovy: : „Milí krajané“ (Liebe Landsleute). A další ve zmíněném Dokumentu.

4. O DS
Všem, co pamatují vývoj od roku 1989 velmi dobře známá strana. Skoro by se řeklo, netřeba
psát. Několikrát vyhrála volby, sestavovala vládu, vedla tuto zemi. A kde jsme dnes? Její minulost
provází skandály s financováním, kmotry, lobbingem, prorůstáním politiky s podnikatelským
prostředím. Z dřívějších historických 35% se propadla pod 8% v posledních parlamentních volbách
2013 (zdroj).

4.1.

ODS a Lisabonská smlouva

Další kapitolou ODS je její spolupodíl na přijetí Lisabonské smlouvy (LS) a to ještě takovým
způsobem… zdroj. Nejenže ji podpořila skoro polovina poslanců ODS, ale navíc se projevila při
hlasování o vyvolání referenda k přijetí LS, kdy se postavila proti návrhu předložený KSČM. O
důsledcích varoval již tehdy prezident Klaus. I tak ODS prodala národní zájmy do Bruselu. Dnes má
v programu viz. kapitola 4.4. Podrobně k LS v kapitole 9.

4.2.

Šnajdr, Tluchoř, Fuksa

Jak tzv. „pravicová strana“ funguje bych připomenul na případu poslanců Šnajdr, Tluchoř, Fuksa.
Kteří složili poslanecký mandát, protože nesouhlasili se zvýšením sazby DPH z 15% na 21% (ano, řeč
je o tzv. „pravicové straně“). Následně se objevili na důležitých postech velkých společností (zdroj).
Kauza „trafik“ pro tyto poslance nakonec skončila u Nejvyššího soudu s osvobozujícím rozsudkem.
Stručně shrnuto – poslanecká imunita. Shlédněte video [02:59min], kde hovoří soudce Šotta. Další
informace např. z těchto zdrojů (zdroj_1, zdroj_2).
Náhradníky byli bývalý poslanec Pavel Bohatec, Miroslav Bernášek a Roman Pekárek, toho času
však nepravomocně odsouzený za úplatek na 6let… Všichni náhradníci hlasovali 7.11.2012 PRO přijetí
vládního balíku změn (vyšší DPH a jiné). Výsledek hlasování č.144: PRO 101 PROTI 93, tisk 801.
Vláda premiéra Nečase (ODS) setrvala. (zdroj) Tehdejším ministrem financí byl… Miroslav Kalousek
(TOP09). Údajně taktéž „pravicová strana“…
Kauza trafik výrazně rozdělila uvnitř ODS. Zatímco Miroslava Němcová se veřejnosti omluvila,
Marek Benda (erární součást sněmovny i nyní) trafiky považuje za běžnou věc. A dle něj by za
posledních 20let muselo být podáno stovky či spíše tisíce trestních oznámení. Tím tedy odkrývá, o jak
rozsáhlou a běžnou praxi se jedná. A pokud se na posty dostávají osoby z politického hlediska,
nemůžeme se ani divit, jak je spravován státní majetek!
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4.3.

Restart strany. Kdo je Fiala?

Restart strany měl zajistit 18.ledna 2014 nově zvolený předseda Petr Fiala. Koho si tato strana
zvolila? Informace k jeho osobě z Wiki. Mezi jeho aktivitami nelze přehlédnout ty, spjaté
s panevropským hnutím, které jsou postaveny na myšlenkách hraběte Kalergiho. Myšlenky Kalergiho:
► Odkaz_1

► Odkaz_2

Popřípadě video: ► video zde, Existuje také Kalergi Awards („Cena

Kalergiho“). Podrobněji o panevropském hnutí, laureátech v Dokumentu: „Církev“ Pokud jste se
s osobou jménem Kalergi nikdy nesetkali, doporučuji si přečíst zmíněné odkazy. Je totiž důležité znát
o jaké prostředí a společnost se jedná!!!
Pak už těžko překvapí jeho iniciativy: zvaní Bernda Posselta (Landsmannschaft) či Otto
Habsburka. Zde odkáži na zdroje: zdroj_1, zdroj_2, zdroj_3 obsahující více informací i společná fota.

4.4.

Dnešní ODS

Dnešní ODS zastává odměřený postoj k EU. Kritizuje povinné kvóty, nečinnost EU – jeden by si až
myslel, že… jenže má sama máslo na hlavě, protože Lisabonská smlouva byla přijata s jejím
výrazným přispěním. Tak, jako všechny politické strany, i ona spoléhá, že minulost je překryta
novými informacemi, volebními sliby, vládní krizí. A tak se otevírá prostor hrát s občanem hru
“budeme prosazovat národní zájmy“ *) (stejně jako třeba TOP09, ČSSD).
Ve volebním programu pro volby do parlamentu 2017 pak lze nalézt:

Vše to zní a vypadá hezky*), ale byla to ODS, kdo sama tento stav přivodila. A vzít si pravomoci
zpět? Dojednat výjimky? S Mertlovou nebo Schulzem(nejpravděpodobnější adepti na kancléře),
s Macronem v čele Francie…? To může říkat opravdu jen těm voličům, kteří nemají tušení o
souvislostech a spojených procesech. Ani o legislativním procesu v rámci EU.
*)

POZNÁMKA: Jak to s prosazováním národních zájmů je v EP, jaké jsou šance, jak probíhá legislativní postup v EU a více
k porozumění uvedeného je obsaženo v Dokumentu Důležitost voleb 2017. a jak jde dohromady pojem „národní zájem“
ANO, ale nacionalismus NE
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Zdroj Můžete srovnat s tím, co slibovali voličům před událostmi zmíněnými v kapitole 4.2…
Jak také vypadá jednání v národním zájmu, ukázal poslanec Marek Benda (i současný poslanec za
ODS) při projednávání tzv. “antidiskriminačního zákona“.
Pan Marek Benda poté,
co

hlasoval

pro

tzv.

Antidiskriminační

zákon,

který

odmítl

Klaus

podepsat. (zdroj)
Národní zájmy v podání ODS končí tam, kde začíná požadavek Bruselu. Legislativní
proces kolem tohoto zákona je popsán podrobně v Dokumentu Islamizace školství, část
Antidiskriminační zákon. Všimněte si tam proměny hlasování u ČSSD… V rámci objektivity nutno
dodat, že Benda hlasoval PROTI přijetí Lisabonské smlouvy.
Na závěr jedna otázka, která může také cosi napovědět o vnímání demokracie a právech občanů
státu. Ta otázka zní:
Předložila ODS návrh zákona o všeobecném referendu za volební období 2013-2017?
A jaký postoj zaujala k předloženým návrhům jiných? Podrobně kapitola 10.5.
Výběr informací k pochopení toho, proč nemáme stále
uzákoněno referendum, přináší video dokument.
» Doporučuji ke shlédnutí «
►Přihlásit kanál ObčanéČR k odběru

Dále doporučuji pozornosti Dokument Armáda, bezpečnost občana, část “Držení zbraní“ a
konkrétně osobu Pavla Blažka, bývalého ministra spravedlnosti a vývoj jeho názorů (doloženo
mediálními záznamy a hlasováním ve sněmovně)….
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5 . TO P0 9
Strana pro pravicově smýšlející voliče? Její pojetí bylo představeno v kauze „trafik“ ODS v předchozí
kapitole 4. Je třeba to připomenout, protože jedna věc jsou slova, druhá činy. V čele strany stojí
Miroslav Kalousek (v Nečasově vládě 2010-2013 ministr financí, zdroj), který vystřídal Karla
Schwarzenberga.

5.1.

Karel Schwarzenberg

Účastník setkání skupiny vlivných osob Bilderberg (zdroj) i Trilaterární komise ve Washingtonu
před zahájením bombardování území bývalé Jugoslávie (zdroj, audio [01:38min])*). Setkání v rámci
skupiny Bilderberg či Trilaterární komise se konala - tehdy - v utajení. Pokud nevíte nic o setkání
jedněch z nejmocnějších osob světa a několika přizvaných osob, najdete na internetu. Jde o
soukromé setkání, přestože účastníci jsou ve velké míře aktivní politici či dokonce prezidenti států.
Tím, že jsou oficiálně soukromá není nutno se komukoliv zpovídat, předkládat zprávu o bodech
jednání apod. Poslední setkání se konalo v Drážďanech 9.-12.6.2016. Jde o setkání, na kterých se
rozhoduje o geopolitických věcech v rámci světa, transformaci společnosti v jiný systém, o dílčích
krocích.
*)

POZNÁMKA: K operaci Allied Force (bombardování zemí bývalé Jugoslávie) také v Dokumentu Armáda, bezpečnost
občana, část Operace NATO. Připomenutí toho, jak je to s Rezolucemi OSN a vojenskými zásahy ve světě.

Je současná migrace věcí náhody nebo plánu? Další informace v Hlavním Dokumentu. Zde jen
připomenu několik vyjádření K.Schwarzenberga (Zdroj, záloha zdroj)

Ze stenozáznamu 1.10.2015 k povinným unijním kvótám:
“Nicméně jsme byli demokratickým způsobem přehlasováni a jsme členy Evropské unie, tak

račme to přijmout, místo abychom tady trávili čas nepřetržitým remcáním, což nám vůbec nepomůže.
Ano, když jsme vstoupili do Evropské unie, když jsme podepsali Lisabonskou dohodu a všechno, tak
jsme přijali jistá pravidla chování v Evropské unii. Ano, teď jsme proti tomu protestovali, byli jsme
proti tomu, ale byli jsme přehlasováni. Tak promiňte, tohle musíme také přijmout.“
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“Je pravda, že se z událostí v Kolíně stal jakýsi symbol, ty události nejsou hezké. Ale s
odpuštěním, tragédie to není. Kdyby na světě nebyly větší tragédie, než že se někde
kradou kabelky, že se někomu šáhne do výstřihu nebo na zadek, tak bych byl
šťastnej. Není to přípustné, mně je těch žen líto. Ale promiňte, kdo byl někdy na nějaké
ožralé veselici na venkově, tak tam se chasníci také vždycky nechovali jako angličtí
gentlemani. Když vezmete milión Čechů z Prahy a Středočeského kraje a pořádně se na
ně podíváte, tak zjistíte, že mezi nimi jsou jeden až dva vrazi, mnoho zlodějů, značný
počet chlípníků a tak dále. Je to tudíž také mezi uprchlíky, nebudiž o tom pochyby.
Podívejme se ale, jak se chová většina z nich. A ty výsledky nejsou špatné. Musíme na to
koukat proporčně." Pro časopis Týden 9/2016
Aktuálně.cz 24.8.2016 na dotaz, jaký počet uprchlíků/migrantů bychom měli přijmout:

„Pár tisíc by jich neškodilo. Myslím, že několik tisíc by se jich u nás rozpustilo jako kostka cukru v čaji.

Reakce na teroristický útok z Nice, Francie:
„Obávám se, že se budeme muset smířit s tím, že v Evropě a hlavně v zemích, kde jsou významné menšiny z Afriky a
Blízkého východu, budou asi nějakých deset či dvanáct let tyto atentáty pokračovat. Zabránit se tomu úplně nedá.**)
Policie a tajné služby mohou určité kroky podniknout. Ale je-li někdo blázen a chce lidi zabít, tak je to poměrně
jednoduché. Rozjet náklaďák umí skoro každý. Způsobit požár také není velký kumšt. S tím se musíme smířit. Je to
smutné. Zatím nejsme v zájmu takových skupin, ale vyloučit to nelze v budoucnu,“ (zdroj)
**)

POZNÁMKA: Ano, zabránit se tomu úplně nedá. Proto zdravý rozum radí, minimalizovat riziko. Jednoduchá matematika:
Se 100% jistotou nelze určit, že dotyčný nepředstavuje bezpečnostní riziko. Tedy přijímání takových osob vede k ohrožení
bezpečnosti občanů a to tím více, čím více jich bude přijato. A to se neslučuje s procesem minimalizace rizika. Navíc,
pokud zde migrant spáchá násilný trestný čin – kdo z politiků/úředníků, kteří umožnili takové osobě zde pobyt, bude hnán
k zodpovědnosti? A co rodinní příslušníci oběti – kdo jim bude přednášet o ideálech a hodnotách? A budou je takové
zvrácené hodnoty zajímat?

Další zajímavé myšlenky byly na stránkách ČTK ze 4.sjezdu TOP09 (28.-29.11.2015):
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/schwarzenberg-migracni-krize-je-vyzva-z-postoje-prezidenta-jsem-zhnusen/1286718

Bohužel, článek byl stažen. Obsahoval další zajímavé myšlenky, zcela v duchu předchozích.
Někdo měl zájem o znepřístupnění slov a myšlenek Karla Schwarzenberga… i toto je realita – o vlivu,
roli médií na utváření veřejného mínění je Dokument: „Média a veřejné mínění“.

5.1.1. Více z historie: Schwarzenberg
Břetislav Olšer ve svém blogu (zdroj) lehce připomíná kalamitní stav z roku 1939:
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Pokud by někoho zajímalo více informací z té doby, jak lidé žili, jaké byly poměry, mohu odkázat na
knihu Bouře, autor: Paul Polansky, která se nesetkala u “jistých“ osob s kladným přijetím, včetně
“ikony“ Václava Havla (zdroj).

5.2.

Miroslav Kalousek

Osoba Kalouska je dostatečně známá – zejména díky oblibě alkoholu a excesům s novináři. Jako
příklad připomínám jeho tvrzení o vlastnictví nahrávky z porady šéfredaktorů. Spor Kalousek vs.
šéfredaktor Robert Čásenský (MF DNES), kdy Kalousek nakonec musel otočit. Svoji lež poté mediálně
předefinoval na „záměrnou mystifikaci“, což v jeho chápání je něco zcela jiného. (zdroj)
K jeho osobě lze uvést další informace, jakýsi rozcestník (zdroj), včetně vulgárního jadrného
slovníku video [04:19min]. Když odhlédnu od použitého slovníku tehdejšího ministra, člena vlády ČR,
dnes předsedy strany TOP09, zmíněný rozhovor opět ukazuje na realitu politiky v zákulisí. A to je jen
to, co se dostane na veřejnost!

5.2.1. IV.sjezd TOP09 28.-29.11.2015
Miroslav Kalousek k migraci: audio [03:15min]
Komentář: ► Repatriace
Bohužel zcela selhávají (Zdroj CZ, zdroj D). Nebo Audio (čas záznamu 30:45min). Dalším problémem může být povinné
humanitární vízum (zdroj, zdroj). Tak jako byli všichni migranti ze Sýrie (kvůli válce a větším šancím na udělení azylu
v Evropě), tak se zrovna tak může stát, že se začne hromadně aplikovat udělování humanitárního víza. A tím se „vyřeší“
problém nefunkčních deportací. A migranti zůstanou v Evropě… Doplněno: povinnost humanitárních víz: zamítnuto zdroj
K deportacím více v Hlavním dokumentu, část “Readmisní smlouva o vrácení uprchlíka“. Jak rozumné konání je odebírat
zboží neznámé kvality a nemít předem vyřešeny reklamační podmínky?!
Navíc: Německý spolkový sněm 13.5.2016 schválil zařazení zemí Alžír, Tunis, Maroko na seznam bezpečných
zemí (tj. možnost vracet migranty z těchto zemí Zdroj do země jejich původu), ale Spolková rada toto
zamítla (Zdroj). Tím se tedy částečně vyřeší počet odmítnutých žadatelů o azyl, kteří měli opustit zemi, ale
neopustily. Nově je totiž nebude možno vracet a tak nastane proces, kdy z ilegálních migrantů se stanou
(budou muset stát) legální.

Komentář: ► „Jednotným energickým procesem a jednotnými pravidly..“
Od počátku roku 2015, tj. ani za 2roky, se EU nedostala k omezení či převzetí kontroly nad migrací. Neschopnost? Ne.
Nárůst příchodu migrantů o 40% I.-IV./2017 vs. I.-IV./2016 zdroj. Naopak. Nezapomínejme, že přece nejprve Merkelová
nabírala pracovní sílu pro oživení a růst německého hospodářství. Pak se z těch samých osob stali uprchlíci a dnes už
víme, že jde o invazi Blízkého Východu a Afriky. Také připomínám, že Merkelová odmítla určit roční limit počtu migrantů
pro Německo, které tak spěje k přeměně v islámský stát během nanejvýš dvou generací (spíše však dříve). Podrobně
v Hlavním dokumentu.
Jednotnými pravidly – je myšlena jednotná azylová politika?! Možná ano, viz. další část projevu Kalouska. Dále je třeba
připomenout to, co se děje ve Středozemním moři, kdy lodě Frontexu či najaté neziskovými organizacemi si pro migranty
doslova jezdí k libyjskému pobřeží (zdroj) Podrobně v Hlavním dokumentu, část věnovaná FRONTEXu.
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Komentář: ► Odmítněme postoje, které reprezentuje prezident Zeman…
Kalousek: “Odmítněme prosím, xenofobní, rasistické a nesnášenlivé postoje, kterým se bohužel staví do čela prezident
republiky.“ Xenofobie (Wiki) = obava, strach z neznámého. V případě páchaného násilí migrantů po Evropě (malý výběr
např. Příloha 1 Hlavního Dokumentu) nejde o neznámé, ale velmi dobře známé obohacení, které odnesly už stovky
(tisíce) žen v Evropě. Xenofob, nacionalista a další nálepky – proč se používají, podrobněji Dokument Média a utváření
veřejného mínění.
Prezident Zeman jistě není dokonalý, nicméně ve zmíněné věci je známý jeho bonmot:
“Pozvané hosty neposílejte na oběd k sousedům.“ Např. Zdroj Nebo jeho postoj z dubna 2016 v neustálé snaze EU
nasunout migranty jiným mechanismem, přesněji – jinak pojmenovaným mechanismem – než jsou povinné kvóty.
“Pan prezident kvóty tvrdě odmítá a bude tvrdě odmítat. To platí i pro kvóty přestrojené. Vůči této bruselské jezince musí
zaznít hlasité NE.“ Mluvčí prezidenta, Ovčáček Zdroj

Zdroj 6.4.2016
Na hradě mohl být Schwarzenberg (TOP09) – jeho
postoje k migraci a událostem jsou uvedeny v kapitola
5.1, popř. Dientsbier ml. – o něm je kapitola 1.5.
Na

zamyšlení

je

také

postoj

trojice

Dientsbier,

Schwarzenberg, Zeman k přijetí zákona o referendu:
Dientsbier – jeho pojetí o referendu, viz. kapitola 10.5.8 – volební právo cizincům
Schwarzenberg – kapitola 10.5 “Boj o REFERENDUM“ – události v Kolíně taškařice, jako kostka cukru…
Zeman – Stenozáznamy před projednáváním zákona o referendu 11.3.2016 ze sněmovny str1, str2, str3, str4
Někteří raději opustili jednací sál…

Miroslav Kalousek k zahraniční politice: audio [03:41min]
► V zahraniční politice si neumíme představit jinou variantu než euroatlantický azimut
► TOP09 bude zastupovat ty, kteří chtějí akceschopnou a silnou Evropu
► Budeme prosazovat přítomnost v tvrdém jádru EU (potlesk)
► Obhajovat národní zájmy tak, abychom byly respektovaným členem EU a pevnou součástí NATO
►„Není pro nás bezpečnějšího, perspektivnějšího a svobodnějšího prostoru.“
Komentář: Co je to tvrdé jádro? V poslední době se mluví o tzv. dvourychlostní Evropě. Ono tvrdé jádro - Německo a
Francie – znamená hlubší integraci. Ministři zahraničí Francie a Německa Jean-Marc Ayrault a Frank-Walter Steinmeier
v představili následující dokument (zdroj + materiál přímo z evropského parlamentu, Dokument Das Neue Europe).
S ohledem na tento materiál a vizi, kam se má EU dále ubírat, zůstává záhadou, jak se slučuje přítomnost v tvrdém jádru
s obhajobou národních zájmů. Poměr sil ČR vs. velké země totiž připomíná roli nejmenší parlamentní strany bijící se o
svůj volební program. A všichni víme, jak takový boj dopadne. Na to nám stačí i zdejší české poměry třeba jen na krajské
úrovni… Pokud jde o hru s občanem “prosazování národních zájmů“ – je třeba připomenout, že
1) Kalousek jako člen KDU-ČSL odsouhlasil odevzdání části suverenity země do Bruselu
2) odkázat na Dokument Důležitost voleb 2017 – jak je to s reálnými šancemi „národní zájmy“ prosadit, obzvlášť když
europoslanec Niedermayer (TOP09) hlasoval pro sankce proti ČR za nepřijímání migrantů… zdroj

Shrnutí: Dobře znějící proslov, kdy však každá věta v sobě ukrývá hlubší kontext problémů, které EU
fakticky nechce řešit. Alespoň ne teď, v tuto chvíli. Migrantů je v Evropě dle Merkelové „málo“. Je
opravdu tak těžké pochopit, o co tu ve skutečnosti jde?
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Dominik Ferri a „nová politika TOP09“
Dominik Ferri, jako nová mediální tvář pro mladé. Stačí
si vzpomenout na prezidentské volby a získávání podpory
Schwarzenberga u mladých voličů, placky „Karel na Hrad“
apod. Celkem to fungovalo. Proto strategie i cílová skupina
zůstává stejná a bude tomu tak patrně i pro parlamentní
volby 2017. Ostatně, kdo by tvořil jádro voličů, volících
Schwarzenberga nebo Kalouska? Čím mohou zaujmout?

D.Ferri byl třetím na kandidátní listině a po volbách (2014) byl prvním náhradníkem (zdroj).
Pravděpodobně nějaká náhoda tomu chtěla, že dva dny před ustavujícím zastupitelstvem, lídr
kandidátky Moje Teplice – TOP09, pan Petr Měsíc se vzdal mandátu… A tak se student
maturitního ročníku stal zastupitelem 130tis. města Teplic. A nejen zastupitelem, ale rovnou
radním (zdroj). Pokud Vás napadá otázka, jaké životní zkušenosti má 18letý student, pak nejste
sami. Post radního je o dost výše než jen řadový zastupitel.
Hnutí ANO zásadně odmítlo akceptovat Kuberu jako primátora (zdroj), přesto se jím Kubera
stal i s menšinovou koalicí. Setrvává tak ve funkci již od roku 1994. Teplice se pod vedením ODS
zvolna mění a ve městě přibývá muslimů, zahalených žen. Doporučuji k poslechu audio [od času
56:15min] – lokality muslimů v Teplicích, domy. Další informace v Dokumentu: Česká republika,
migrace, islamizace, část “Lokality ČR“.
Jakou roli hraje Ferri ve vysoké hře protřelých politiků možná ani on sám netuší. Zato to
ukazuje, jakou hru hraje TOP09.

5.4.

TOP09 & Žít Brno
Je dobré také vědět, s kým se strana na komunální úrovni spojuje –
konkrétně v Jihomoravském kraji spojila síly s Žít Brno (kandidátní listina č. 87
zdroj). Jak je uvedeno na webu TOP09 (zdroj):

Tedy 5let se baví… Matěj Hollan (Žít Brno), radní, náměstek primátora a jeho názory na migraci,
islám si můžete přečíst zde (zdroj, záloha zdroj)*).
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*)

POZNÁMKA: Daniela Drtinová (DV TV) je členem správní rady Open Society Fund Praha (zdroj), finančně napojeného na
George Sorose (zdroj), osobu celosvětově financující neziskový sektor, nejen v oblasti pozitivního ovlivňování veřejného
mínění k migrantům - Podrobnosti najdete v Dokumentu Média a utváření veřejného mínění, část “Daniela Drtinová“., ale
třeba také zavádění inkluze, genderové ideologie aj. Více třeba v Dokumentu Islamizace školství.

Hollanův postoj lze stručně shrnout: migrace nevadí, přijmout islám, více uprchlíků, centralizovat
EU**). V Brně se dále pracuje na spuštění programu „Zvyšování interkulturní prostupnosti veřejných

institucí ve městě Brně“ (zdroj). O nebezpečí na pozadí tohoto projektu je více napsáno v Dokumentu
“Česká republika, migrace, islamizace“, včetně odkazů na záznam z jednání zastupitelstva, hlasování
apod.
**)

POZNÁMKA: Názor Hollana je značně shodný s postojem nově zvoleného prezidenta Francie E.Macrona (kapitola
12.1.1), jehož vítězství uvítal Kalousek (kapitola 12.1.4). Takže není divu, že si obě uskupení rozumí.

5.5.

TOP09 a referendum

Stejná otázka jako v případě ODS: předložila TOP09 návrh zákona o referendu za volební
období 2013-2017? Jak hlasovala k návrhu jiných subjektů ve sněmovně? Podrobněji v kapitole
10.5: “Boj o REFERENDUM“.
Výběr informací k pochopení toho, proč nemáme stále
uzákoněno referendum, přináší video dokument.
» Doporučuji ke shlédnutí «
►Přihlásit kanál ObčanéČR k odběru

Strana 35

Česká_politická_scéna_2017_07_26_13_18_02_709

6 . S t r a n a z e l e n ý ch
Předsedou

je

Matěj

Stropnický,

syn

(05/2017)

ministra

Martina

současného

Stropnického

obrany
(ANO)

(kapitola 2.2).
Screen webu vlevo zdroj ze
dne 22.5.2017, celý text najdete
zde (zdroj, zdroj).

Na doplňující otázku, proč nebudou tato tři témata, přišla odpověď:

“Protože jsme si řekli, že tato tři slova vzbuzují ve společnosti tolik vášně, že zeleným nestojí za to
obětovat ochranu životního prostředí těmto zdaleka ne tak podstatným otázkám. Jsme strana,
která respektuje soukromé vlastnictví, a squatting pro nás je zajímavý kulturní projev, ale nepálí
většinu veřejnosti….“
Pro genderová témata platí to samé?*)

“V programu řešíme, jak motivovat firmy, aby došlo k postupnému narovnání platů mužů a
žen. Například se můžeme bavit o snížení odvodů za ženu, která se vrací z rodičovské dovolená, což
by firmu motivovalo, aby ji vzala zpět a dala jí adekvátní finanční ohodnocení. Ale už nechceme lidem
říkat, jak mají mluvit.“
*)

POZNÁMKA: Z odpovědi na otázku genderu se to může jevit, jako kdyby téma genderu bylo totožné s rovným postavením
ženy a muže, narovnáním platů nebo o tom, jak mluvit. Což je asi stejný informační omyl, jako si myslet, že auto má čtyři
kola a nic dalšího. K otázce genderu mnohem podrobněji je uvedeno v Dokumentu Islamizace školství, část Genderová
ideologie.
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A migrace?

“Ta je nejsložitější. K nám neproudí zástupy migrantů, ale my jste strávili příliš mnoho energie
tím, že jsme obhajovali povinnost společnosti přijmout je, pokud přijdou…“
Obraz “kdo jsou Zelení“ pak dotváří kapitola 12.1.5 – postoj Zelených k vítězství Macrona. Pak už
nepřekvapí ani další informace z minulosti – Lisabonská smlouva byla přijata i jejich zásluhou
(kapitola 9)…
Následující záběr z demonstrace na
vítání

migrantů

také

o

něčem

vypovídá (ČR, září 2015) a s ohledem
na dříve uvedené nemůže překvapit.
Včetně

genderově

vyvážených

sloganů: “vítají uprchlíky a uprchlice“

Reakce předsedy M.Stropnického (Zdroj) k výsledkům rakouských prezidentských voleb v nichž
vyhrál kandidát podporující migraci Alexander Van der Bellen

Výsledky byly později zrušeny a 2.kolo se opakovalo 4.12.2016 (zdroj Wiki).
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7. P irá t ská str ana
7.1.

Přímá demokracie

Dle programového bodu „Přímá demokracie“ zdroj, Piráti podporují širokou aplikaci v občanské
společnosti. Se stranou jsou spojeny však aktivity se Zelenými (viz. předchozí kapitola) a program obsahuje i
méně příjemné body, a to včetně migrace…

7.2.

Piráti a Zelení v krajských volbách 2016

Pokud bylo pochopeno, kdo jsou Zelení. Je třeba také spojit osu, kdo je Matěj Stropnický (syn
ministra obrany Stropnického za hnutí ANO), kterého Babiš vidí za hnutí ANO jako nejvhodnějšího
kandidáta na prezidenta (viz. kapitola 2.2) – tj. musí mít velkou důvěru od Babiše s tím, jak
kandidovali Piráti do krajských voleb 2016. Ve čtyřech krajích utvořili společnou kandidátku se
Stranou Zelených a to v době, kdy bylo jasné, jaké postoje Zelení mají v oblasti migrace.

Zdroj

7.3.

Podpora genderové ideologie, rozvrat tradiční rodiny

Dále, v dlouhodobém programu Pirátů pro volby 2017 najdete následující (zdroj, záloha zdroj):

Což zcela odpovídá postoji Strany Zelených, zde je plná kompatibilita stran. O nebezpečnosti
genderové ideologie se více dočtete v Dokumentu Islamizace školství a pokud máte děti/vnoučata a
není Vám lhostejné prostředí, ve kterém mají vyrůstat, pak doporučuji věnovat pochopení podstaty
genderové ideologie pozornost. Pokud podpora genderové ideologie není dost zřejmá, o kousek dále
najdete:
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V genderové ideologii nejde o něco jako rovnoprávnost ženy a muže na úrovni základního chápání,
jak se nejčastěji snaží média vytvořit obraz toho, co si pod tímto vlastně představit a jak to chápat.

7.4.

Postoj Pirátské strany k vlně uprchlíků

Postoj je shrnut v dokumentu (zdroj, záloha zdroj). Z něj považuji za důležité upozornit na následující pasáže:
“Souhlasíme se zavedením jednotného azylového řízení, kde by členské státy vymezily preferované skupiny migrantů
a migranti preferované cílové země. Uprchlík musí mít zaručeno přijetí, ale nikoliv do konkrétního státu.“
“Členské státy by měly mít právo veta při přijímání jednotlivých migrantů, a to v závislosti na kritériích
definovaných daným členským státem.“

◘Tedy musí mít zaručeno přijetí, ale zároveň státy mají právo veta… vnímáte ten rozpor v situaci, že všechny
státy aplikují právo veta a zároveň uprchlík má mít zaručeno přijetí?
Migranti chtějí získat azyl v bohatších zemích, proto se do tam snaží dostat bez ohledu na pravidla, mj. i přes území
České republiky, která si dobrovolně stanovila, že přijme 1 500 uprchlíků. Tento počet není nijak závratný - naši Evropští
sousedé potřebují pomoc.
◘ Nelegální

vstup na území svrchovaného státu zřejmě nevadí a to včetně ekonomických migrantů.

◘ Přijetí je otázkou kapacity bez ohledu na problematičnost povahy současných migrantů?
„Z hraničních států jsou přehlceny zejména Itálie, Řecko, Maďarsko…“ „…naši Evropští sousedé potřebují pomoc.“
“Evropská komise již dříve prezentovala návrhy na řešení situace, které měly podporu i v Evropském parlamentu.“
„…máme za to, že kontroly na vnitřních hranicích Schengenského prostoru by měly být co nejdříve zrušeny.“

◘ O nefunkčním Frontexu, o italské vládě, která nechává lodě neziskových organizací vplouvat do
svých přístavů zmínky není. Pokud jde o příčiny celé záležitosti migrační vlny, zmiňuje se v materiálu:
“Česká pirátská strana zdůrazňuje nutnost řešit na evropské úrovni rovněž příčiny vln uprchlíků, zejména rozdmýchávání válečných
konfliktů, navzdory tlaku amerických, francouzských, českých a jiných zbrojařských firem, které prodávají zbraně, jimiž se

v těchto oblastech válčí.“
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O faktické příčině, skutečném viníkovi, který způsobil destabilizaci a rozvrat celého prostoru ani slovo
(to je ovšem charakteristické pro mnoho dalších, pro-systémových stran). Ovšem o zapojení (naší
evropské zodpovědnosti) je zmíněno dost.

Poznámka: Dokud nebude pojmenován původce stávajícího stavu a hnán k zodpovědnosti, celá
Evropa se bude topit ve vlně migrace dál a my jako součást EU také. Jsme jako hasiči, kteří jen hasí
požáry a žhář se sirkami si volně pobíhá po světě. Dokud nebude vyřešen žhář, bude požár
pokračovat a my, jako společnost, pod rouškou zodpovědnosti, budeme nést důsledky. Bude nám
vysvětlováno, že Euroarmáda je oním řešením, což je další z mnoha fikcí, kterou se bude pokoušet
Systém rozšířit ve společnosti. Rozšíření k tématu euro-armáda; kde hledat žháře najdete
v Dokumentu Armáda, bezpečnost občana.
V závěru materiálu Pirátské strany najdete následující:
„Jsme přesvědčeni, že s těmito změnami lze uprchlickou vlnu dobře zvládnout a že UPRCHLÍCI MOHOU BÝT
OBOHACENÍM NAŠÍ SPOLEČNOSTI.“

Uvedené informace považuji za dostatečné k tomu, aby bylo zřejmé, co prosazuje Pirátská strana.

7.5.

Piráti a média

Něco napoví i to, ve kterých médiích se objeví třeba rozhovory s politiky Pirátské strany. Nedejme
se zmást případnou rétorikou. Zvlášť v předvolební době, si každý, kdo má tu moc (možnost) hlídá
média. Nemusí jít jen o rozhovory, lze sem i zařadit články s citacemi postojů, výroků, které mohou
znít i proti majiteli média. Což je obzvlášť v předvolební době u mimoparlamentní strany dvojnásob
zvláštní, pokud se jí dostává jaksi „zvláštní pozornosti a mediálního prostoru“. Všechna velká
hlavní média jsou totiž napojena na Systémové strany (popř. vlastníci) - přehled najdete
v Dokumentu Média a utváření veřejného mínění. Je dobré porovnávat, zda takový prostor dostává
více mimoparlamentních stran či nikoliv. Je možné, že se NĚKDO pokouší, dostat do parlamentu
novou stranu – jako budoucího spojence – aby mohl vládnout. Mělo by být pochopeno, že skutečnou
pro-národní stranu Systémová média budou naopak vytlačovat na okraj, mimo zájem. Pozor na to!
Sledujte, kdo a kde dostává mediální prostor. (I.stupeň)
Jak víme, do předvolebních debat jsou zváni zástupci stran, které dle volebních průzkumů mají
reálnou šanci překročit limit 5% (u koalic více dle §49 zák. 247/1995Sb.). (II.stupeň)
Vystoupení na veřejnoprávní televizi, medializace strany (III.stupeň)
Tří stupňový scénář platí všeobecně, základem je už I.stupeň. Proto na něj upozorňuji a
kladu důraz.
Sledujte kdo (jaké médium) dává mediální prostor mimoparlamentní straně!!!
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8. RE ALI ST É
Nově vzniklá strana s velkými PENTA penězi v pozadí. Strana bez jakékoliv historie, postavená na
výborných schopnostech komunikace a argumentace mediální osoby z think tanku Institut 2080 Petra
Robejška. V září 2016 bylo poukázáno v I.verzi Hlavního Dokumentu na možnost vzniku nové strany.
Informací a zvláštností kolem tohoto subjektu je dost na to, aby to vydalo na samotný dokument.
Více v Dokumentu Realisté… bez růžových brýlí.

9. L isa bon ská sm lou va a je jí př ije tí
Některé události je třeba mít neustále na paměti. A to třeba proto, že jinak jsou vnímána slova
někoho, kdo pěkně mluví a (snad) jinak toho, kdo sice pěkně mluví, ale zároveň o něm víme, že je to
opakovaný recidivista.

9.1.

Stalo se za vlády ODS+KDU-ČSL+SZ

Ve sněmovně byla Lisabonská smlouva přijata dne 18.2.2009. Stalo se tak za vlády premiéra
Topolánka (ODS), ve vládní koalici s KDU-ČSL a Strany zelených(SZ) zdroj, zdroj.

9.2.

KSČM a pokus o prosazení referenda

KSČM chtěla dát lidem možnost se vyjádřit k LS formou referenda (tisk 477). Podařilo se jí
předlohu dostat do 2.čtení (6.února 2009). O 12dní později však parlament rozhodl o přijetí LS a
15.dubna 2009 byla logicky předloha ústavního zákona o referendu k LS stažena. Screen níže z tisku
477/1 - stanovisko vlády k předloze tisku 477.
Vláda odeslala své stanovisko 30.dubna.2008 do sněmovny, trvalo 9měsíců než se tiskem 477
sněmovna začala zabývat. Byla to náhoda? Vzpomeňte si na to, až budete číst kapitolu 10.5.8
Také náhoda? A ta podobnost?
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9.3.

Výroky poslanců, o kterých je dobré vědět

Co je dobré vědět před čtením výroků: screen z materiálu vlády 477/1

Proces se však datuje ještě před tento datum, 19.října 2017 byl text parafován, podrobněji třeba
(zdroj, zdroj). Podstatné je, že politici měli víc jak rok a půl času než se o LS hlasovalo ve
sněmovně. Je to důležité proto, že v rozpravě ve sněmovně (zejména Zaorálek, Jičínský oba ČSSD)
za časovou tíseň maskují odpor k referendu, ač mluví, jak mluví. Kdyby se lidí skutečně chtěli zeptat,
času měli dost. Snad co nejvíc občanů následně prohlédne, jaká hra se tu hraje už roky kolem
referenda. Začátek rozpravy ve sněmovně zde zdroj.

9.3.1. Zdeněk Jičínský (ČSSD)
“Já jsem obecně příznivcem referenda a nebránil bych se tomu, aby
občané iniciativou se vyslovili k tomu, zda si i v této věci přejí
referendum, nebo ne, ale v současné době by to byl důvod k tomu, abychom se
vyslovili vlastně proti ratifikaci Lisabonské smlouvy.“ 1)
“…když jsme navrhovali referendum o radaru, které také nebylo
definitivně schváleno či zamítnuto, tak ze stran zejména ODS se ozývaly
námitky, že přece o tak vážné věci nemohou rozhodovat občané, protože si
nejsou vědomi závažnosti toho a důsledků, které by takové hlasování mělo.“ 2)
„…o smlouvě, kterou Česká republika se stala součástí Evropské unie,
jsme rozhodli v referendu. To byl základní projev vůle občanů této země a Lisabonská smlouva po
mém soudu nemění základní hodnoty nebo základní ustanovení této smlouvy o přistoupení, a není
tedy důvodu, abychom Lisabonskou smlouvu vystavovali lidovému hlasování. I já tedy z těchto
základních i zásadních důvodů navrhuji také jako zpravodaj zamítnutí tohoto návrhu.“ 3)
“Jinak trvám na svém kritickém názoru k projednávání této věci a na argumentu, že v této
souvislosti by to skutečně znamenalo odkládání. Nemá to vůbec nic společného s naším odporem
proti referendu.“ 4)
1) až 3)

Zdroj

4)

Zdroj

9.3.2. Lubomír Zaorálek (ČSSD)
“Já si myslím, že toto v této chvíli důležitý návrh není.“ 1)
“…je mimo realitu…“ 2)
“…není v zásadě problém s tím, že stát se rozhodne část svých kompetencí
převést na vyšší úroveň s tím, že je tam potom v součinnosti s ostatními vykonává“ 3)
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“Toto je nedostatek smyslu pro realitu. Mě mrzí, že komunistická strana v
tomto nedokázala projevit více pochopení pro sociální a ekonomické problémy
této země a naprosto samoúčelně, virtuálně, uměle tady vnáší téma, které dnes
aktuální není.“ 4)
“Jednoznačně se stavím za princip referenda a přál bych si, abychom podle ústavy měli konečně
obecný zákon o referendu.“ 5)
“My jsme se snažili vést debatu o Lisabonské smlouvě podle všech našich sil a se všemi, kteří o to
měli zájem, takže tady nejde vůbec o to, nedat lidem šanci, aby se k tomu vyjádřili.“ 6)
1) až 4)

Zdroj

5) a 6)

Zdroj

9.3.3. Jiří Polanský (ODS)
“Já se domnívám, že vzhledem k tomu, že referendum jako takové, že
institut referenda podle našeho ústavního pořádku je vyloženě výjimečným
prostředkem, který slouží jako podpůrný institut zastupitelské demokracie, že na
tento případ, který je navrhován vlastně v předloze navrženého ústavního zákona,
nelze institut referenda použít. Lisabonská smlouva jako taková, ta pouze mění
stávající smlouvy Evropského společenství a nenahrazuje je, a tím pádem ani
nenahrazuje primárně právní akty společenství, a proto nelze srovnávat tyto akty,
nebo použít na změnu těchto aktů referendum o přistoupení k Evropské unii, jak je
to vlastně koncipováno.“ Zdroj

9.3.4. Pavel Kováčik (KSČM)
“Koneckonců jsem přesvědčen o tom, že pokud jsme v referendu - tedy
pokud jsme naše občany nechali rozhodnout referendem o smlouvě o vstupu
do Evropské unie, tak na rozdíl od pana profesora Jičínského si myslím, že
Lisabonská smlouva podstatným způsobem mění tuto smlouvu, o které
občané rozhodli, a že je právem občanů tyto podstatné změny buď potvrdit,
nebo odmítnout. Trváme na tom, aby tento postup byl dodržen, a nemyslím
si, že by tím trpěla parlamentní demokracie nebo demokracie vůbec. Naopak,
jestliže chceme, aby o takto zásadních otázkách rozhodovali občané, tak to
spíše podle mého soudu demokracii posiluje.“ Zdroj
V reakci na Zaorálkovo: “…citát z knihy Kazatel: je čas zrání a je čas sklizně; a je tady v tomto případě: je čas diskuse a
je čas přijmout rozhodnutí.“

“Pane místopředsedo Zaorálku, prostřednictvím předsedajícího, proklamací a přihlášení se k
principům tady bylo hodně, ale teď je čas zrání a sklizně těch praktických činů. Pojďme udělat
praktický čin a pojďme - ještě je čas - zkusit nechat rozhodnout občany. Když to neuděláme, tak to
ovoce, které budeme sklízet, bude dříve nebo později pro občany mít značně kyselou,
nezralou a natrpklou příchuť.“ Zdroj
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9.3.5. Vojtěch Filip (KSČM)

“Dokažte mi, že v té smlouvě není nic proti tomu, že už neplatí úplný
konsensus.*) A jestli tam najdete, že já se pletu, tak řekněte, prosím vás, lidem,
že jste jim vzali tyto možnosti. Aspoň jim to veřejně řekněte a neprovádějte tady
demagogické výstupy proti tomu, že my něco zdržujeme. My nezdržujeme nic. My
jenom žádáme to, co jsme lidem slíbili a co lidé po nás požadovali - aby se mohli v
těchto zásadních věcech rozhodovat.“ Zdroj

*)

POZNÁMKA: Úplný konsensus – důležité! Protože jak byly přijaty povinné kvóty? Článek zdroj

Z článku:
1) Podle Jeana Asselborna, ministra zahraničí a pro migraci Lucemburska, tedy nynější předsednické země EU, by i
nyní předsednictví upřednostnilo shodu všech zemí.
2) Podle analytičky Andreiy Ghimisové z bruselského Střediska evropské politiky (EPC) může přijetí podobně
závažného rozhodnutí jen kvalifikovanou většinou a ne konsensuálně velmi poškodit soudržnost.

9.3.6. Stanislav Grospič (KSČM)
“Chtěl bych v této souvislosti říci, že lidé by měli rozhodnout o této otázce
referendem. My jsme nic neuspěchali. My jsem ale ani nic nezanedbali.
Návrh zákona jsme předložili 1. dubna.*) Na pořad jednání se dostává
dnes, po deseti měsících. Ratifikace Lisabonské smlouvy není uzavřena v Irsku a
je otázka, kdy k ní proběhne. Proces není uzavřen ve Spolkové republice
Německo, není uzavřen v Polsku a není uzavřen ani ve Finsku. Z tohoto pohledu
Česká republika nemá co uspěchat, a bude-li dostatek politické vůle, pak může být
tento institut zrealizován a může naopak posloužit jako opora pro politické
vyjednávání i konsensus k Lisabonské smlouvě. Zdroj
*)

POZNÁMKA: 1.dubna 2008, tisk 477

9.3.7. Shrnutí k stenozáznamům
Zaorálek, Jičínský „podporují referendum“, „rádi by dali lidem, možnost se vyjádřit“. Cituji bod 6),
výrok Zaorálka:

“My jsme se snažili vést debatu o Lisabonské smlouvě podle všech našich sil a se všemi, kteří o
to měli zájem, takže tady nejde vůbec o to, nedat lidem šanci, aby se k tomu vyjádřili.“
Pokud by chtěli dát lidem možnost se vyjádřit formou referenda, času měli víc než dost. Navíc,
obhajovat „časovou tísní“ odevzdání části suverenity státu do Bruselu je … (nechť si čtenář doplní
sám). Jak ČSSD „chce přijmout referendum“ viz. další pokusy a hlasování ve sněmovně, podrobně
kapitola 10.5 “Boj o REFERENDUM“.
Irské 2.referendum o LS se konalo 3.října 2009 (PRO 67,1%, účast 58%).
Následně si všímejte hlasování.
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9.3.8. Hlasování o návrhu KSČM o referendu k LS
Hlasování 160, 6.února 2009. Hlasovalo se o: zamítnutí návrhu v 1.čtení
Výsledek: PRO 77 (z toho 61 poslanců ODS), PROTI 34 (z toho 24 KSČM), bylo třeba 86 hlasů,
návrh nebyl přijat a předloha zákona byla postoupena ústavněprávnímu výboru. Tedy:

61 poslanců ODS odmítlo dát lidem možnost se vyjádřit k LS formou referenda!

9.4.

Kdo jak nakonec hlasoval pro přijetí LS

Lisabonská smlouva (LS) byla v parlamentu schválena hlasováním č. 11, dne 18.2.2009 (tisk 407).
Která strana měla eminentní zájem o přijetí LS? Odpověď zní: ČSSD. PRO přijetí zvedli ruku:
Všichni za ČSSD (71)+3 včetně Miloše Melčáka, Evžena Snítilého, Petra Wolfa uvedených jako
Nezařazení, ale zvolení na kandidátní listině ČSSD ověření zdroj. Všichni KDU-ČSL(12, 1omluven),
všichni Zelení (4)+2 včetně Olgy Zubové a Věry Jakubkové uvedených jako Nezařazení, ale zvolení
na kandidátní listině Strany zelených (ověření zdroj), zbytek potřebných hlasů k přijetí dodala ODS
(PRO 33, PROTI 37+Juraj Raninec, ZDRŽELO SE 9), 1omluven Jan Schwippel, Schwippel a Raněnec
vedení jako Nezařazení byli zvoleni na kandidátní listině ODS (ověření zdroj).
Je dobré připomenout handlování ČSSD a ODS před hlasováním o LS. Je dost smutné, že něco
takového může rozhodovat o přijetí tak zásadního dokumentu jakým LS bezesporu je. Neměla by
rozhodovat fakta než něco takového?
Z výroku Zdeňka Jičínského (kapitola 9.3.1, druhý výrok) se dostává na světlo pochybnost o
kvalifikovanosti

občana

se

vyjadřovat

k zásadním

otázkám.

Zajímavé,

že

nikdo

ze

systémových politiků nikdy nezpochybnil výsledky referenda o vstupu do EU… Druhou pikantností
takové argumentace je: kdo je zodpovědný za vzdělávací systém dětí, budoucích občanů? A nemají
politici také informovat voliče?!? A třetí pikantnost objevíte, když si přečtete Dokument Islamizace
školství, část “Globální rozvojové vzdělávání“ – pokud děti mají rozumět globálním problémům,
včetně příčin válečných konfliktů a migrace, tak nelze v žádném případě argumentovat
nekvalifikovaností občanské společnosti. Pokud ovšem nedostávají zjednodušené, jednostranné,
nevyvážené informace, což ovšem pak nemá nic společného se vzděláváním, ale spíše
s propagandou. Co myslíte, jaké informace dostávají děti ve školách? Přečtěte si Dokument.
V souvislosti s kvalifikovaností by bylo velmi zajímavé znát pravdivou odpověď na otázky:
a)

Kolik poslanců přečetlo LS?

b)

Kolik z těch, co ji přečetlo, ji studovalo – včetně odkazovaných dalších materiálů s LS
spojených?

Pro doplnění připomenu legendární dvě videa Zuzky Rothové, která se váží k LS. Najdete je v kapitole
10.8, včetně komentáře jak to s těmi zárukami, které nám, občanům, dávala, je v realitě.
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Přijetí LS (ztrátu části národní suverenity) způsobily:
1) všichni poslanci ČSSD (do jednoho), včetně např. Sobotky
2) kromě jednoho omluveného také poslanci KDU-ČSL
3) všichni poslanci Strany zelených (SZ)
4) přibližně polovina poslanců ODS
Stalo se tak za premiéra Topolánka*) (ODS).
*)

POZNÁMKA: Kdo chce, může hledat další souvislosti např. v sektoru fotovoltaických elektráren…

9.5.

Co zůstalo skryto

Osoby jako Miroslav Kalousek, Jiří Pospíšil… V době přijímání LS byl Kalousek členem KDU-ČSL,
Pospíšil členem ODS. Jak oba hlasovali?
a) Zamítnutí návrhu KSČM o referendu k LS
Kalousek: PRO zamítnutí, Pospíšil: PRO zamítnutí – ověření hlasování č.160
b) Přijetí LS (ztráty části národní suverenity)
Kalousek: PRO přijetí LS, Pospíšil: PRO přijetí LS – ověření hlasování č.11
Kalousek je aktuálně předseda strany TOP09, Pospíšil europoslanec
v evropském parlamentu (zdroj), zastupitel Plzeňského kraje (zdroj). Je
dobré na to nezapomenout a vědět „kdo je kdo“. Ostatně více bude ještě
v kapitole 10.5 “Boj o REFERENDUM“.
Proč je to důležité? Třeba proto, že do čela strany byl zvolen Kalousek,
který mluví o hájení národních zájmů v EU (kapitola 5.2), přitom se jich vzdal. A jelikož jsme malý
stát (z pohledu hlasování v EU = prosazování svých zájmů), je zřejmé, že prosazování národních
zájmů je obrovský problém*). Z poslední doby povinné kvóty (kapitoly 11.1, 9.3.5), směrnice
k omezení držených zbraní (Dokument Armáda, bezpečnost občana ČR). Otázkou prosazování
národních zájmů v EU se také zaobírá Dokument Důležitost voleb 2017.
*)

POZNÁMKA: Viz. Hlavní Dokument, část věnovaná EU (legislativní proces)

9.6.

Přečtěte si, jak LS omezuje z praxe: Zdůvodnění vlády, tisk 621/1

Po přijetí povinných kvót byl v poslanecké sněmovně předložen tisk 621 (návrh zákona o
referendu k imigračním kvótám EU). Ponechme teď proces referenda jako výkonného aktu stranou a
podívejme se na to, co uvedla vláda za zdůvodnění svého zamítavého postoje. Aby to nebylo
záminkou pro trolly, tak to napíšu ještě jinak. Následující screen z materiálu vlády 621/1 je přiložen
s ohledem na to, jaké důsledky plynou z přijetí Lisabonské smlouvy. Tato kapitola je totiž právě o
Lisabonské smlouvě a nikoliv o referendu.
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Zdroj
Kdo jak horlivě prosazoval
přijetí
Poslanci

LS

bylo

ČSSD

a

ukázáno.
KDU-ČSL

nejenže dál sedí ve sněmovně,
ale dokonce tvoří vládní koalici.
Zde

je

černé

na

bílém

(žlutém) sděleno, že politici
odevzdali pravomoce národního parlamentu do cizích rukou! A o tom je celá LS – o ztrátě
suverenity. Možná je toto dobré místo k přerušení čtení tohoto Dokumentu a seznámit se
s obsahem kratšího Dokumentu Das neue Europa (projekt Nová Evropa – budoucí institucionální
změny v orgánech EU). Po seznámení se s obsahem by mělo být jasno o tom, co obnáší pojem/fráze
“hlubší integrace“ či “být v jádru EU“. *) Nepovažovali za vhodné se občanů České republiky zeptat
tehdy, tak proč by tak činili nyní – v rámci zmiňované hlubší integrace?
*)

POZNÁMKA: HLUBŚÍ INTEGRACE – viz. kapitola 5.2 a Kalouskův proslov o tom, být v „tvrdém jádru EU" s potleskem na
volebním sněmu v 11/2015, nebo např. Volební program ČSSD pro volby 2017, strana 28 (záloha zdroj)
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10. Vlá da ČR 20 13-201 7
Předně nutno říct, že kroky vlády, tzn. přijímaná usnesení, hlasování koaličních poslanců je
výsledkem jejich společného vládnutí. Je tak trochu záhadou, proč ČSSD propadla v krajských
volbách, zatímco Babišovo ANO posílilo. Jako kdyby nešlo o vládní stranu… Pokud by některá
z vládních stran měla výhrady proti domácí politice a způsobům zde panujícím, mohla vládu opustit.
Nikdo z nich to neudělal. Samozřejmě, protože každý má své zájmy (nikoliv národní podstaty). ČSSD
– prohloubení integrace s EU v duchu mezinárodních sociálně demokratických myšlenek, které
opanovaly národní parlamenty členských států EU. ANO – udržení postů a kontroly nad financemi
(domácími i eurofondy) + zavedení projektu EET. KDU-ČSL účast ve vládě, což se nemusí příště
povést. A tak všichni drží basu a posty. Přirozeně, s blížícími se volbami se bude objevovat více
rozkolů a interních informací. Předčasné volby, ani ne rok před řádnými volbami, nepřipadají v úvahu,
takže rétorika se může vyostřit. Pro občana by však mělo být mnohem zajímavější než předvolební
sliby, ohlédnutí se za volebním obdobím. Oprostit se od slibů a zaměřit se na fakta. Konfrontovat
slova s realitou. Pojďme na to!

10.1.

Vládní postoj k poslaneckému návrhu proti ilegální migraci

Poslanecký návrh zákona proti ilegální migraci (materiál zde, odůvodnění strana 4)
Tisk 808, stanovisko vlády (tisk 808/1)
» Vláda zásadně nesouhlasí s návrhem na kriminalizaci jednání spočívajícího v neoprávněném
překročení státních hranic občany třetích států
» Vláda nesouhlasí s obligatorním ukládáním trestu vyhoštění všem cizincům, kteří se dopustí
trestného činu podle § 339 odst. 1, 2 nebo 3 trestního zákoníku,
» Vláda nesouhlasí ani s navrhovanou změnou zákona o azylu, podle níž by cizinec, který se
dopustil nedovoleného překročení státní hranice a spáchal tak podle jiné části návrhu zákona
trestný čin, nemohl na území České republiky získat ani jednu z forem mezinárodní ochrany
» Zajímavý je také bod 4 z odůvodnění vlády. Jak je definovaná „migrační vlna velkého
rozsahu“?
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Připravte se na volby 2017 – toto uslyšíte !

Jedno video*) z nedávné doby jako důkaz – záznam z poslanecké sněmovny – interpelace
T.Okamury (SPD) na Sobotku (12.ledna 2017).

Audio záznam.
Chvalozpěv úspěšnosti Sobotky v záznamu od 8.min si rozebereme podrobněji hned
v následujících kapitolách. První část – zařazení bodu vládního návrhu zákona o referendu – do
programu sněmovny bude podrobněji komentována v části 10.5. I toto by mělo doufám pomoci,
pochopit “Kdo je kdo“ v české politice a jaké postoje k referendu vlastně ve skutečnosti prosazuje,
což je klíčové.
*)

POZNÁMKA: Účet na youtube.com byl zrušen, video není dostupné. Interpelaci si však můžete alespoň přečíst přímo ze
stenozáznamu: Str1, Str2. Screen z PS ČR je z daného videa, odvysíláno na kanálu ČT24, pokus připojit odkaz na záznam
ČT dopadl následovně (zdroj)

Doporučuji si poslechnout video v části od 01:08min. Tématem interpelace Okamury na Sobotku byl
zákon o referendu (podrobně viz. kapitola
10.5), kdy vládní paskvil z pera tehdejšího
ministra

Dienstbiera

sněmovně

od

leží

července

v poslanecké

2015.

Schválen

usnesením vlády dne 13.7.2015. K tomuto
videu se několikrát budu vracet, protože
zcela

charakterizuje

osobu

nejen

Sobotky, ale přístup vlády k občanům!!!
V čase záznamu 12:30min Sobotka přichází
k mikrofonu, cituji:
“„..no, já jsem především rád, že jsem premiér, který má výsledky…“

*)

a pokračuje:
„..máme hospodářský růst 3roky po sobě, máme největší rozpočtový přebytek za tuším
pětadvacet let… konečně se zvyšuje životní úroveň…“
(12:57) „..konečně letos bude normální valorizace penzí..“ Shodou okolností jsou letos

(2017) volby…??
*)

POZNÁMKA: Výsledky Sobotky přišly záhy – hra NE-demise vlády se scénářem, který se musel přepisovat dle vývoje, o
něco lepší, ale na úrovni začínajících ochotníků hra “Rezignace předsedy“ – podrobněji k obojímu v Dokumentu Důležitost
voleb 2017, část Předvolební hry.
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O několik týdnů později přišla tato zpráva od jedné z největších bank na světě, JP Morgan…
Zprávu přinesl portál Patria.cz. Za povšimnutí stojí údaj: „poslední tři roky“, tj. to samé období, které
ve svém „chvalozpěvu“ ve sněmovně zmiňoval Sobotka…
Věci jsou skutečně dost jinak, než jaký obraz úspěšnosti se snaží vytvořit premiér Sobotka (vláda
ČR). Je třeba varovat, že ani tato zpráva nezmění rétoriku před volbami, a občané budou vystaveni
propagaci „velkých úspěchů“
nejen od ČSSD, ale všech
vládních stran! Pojďme se
na to podívat postupně.

10.3.

Hospodářsk

ý růst
Sobotka ve volební kampani krajských voleb 2016 byl zcela opojen hospodářským růstem země
v posledních

letech

za

vlády

ČSSD. Jedno takové představení
si můžete poslechnout živě audio
[Sobotka: audio záznam mp3
01:14min], z volebního mítinku
ke krajským volbám, 30.8.2016.
Nepochybuji o tom, že obdobné
řeči

zazní

opět

před

parlamentními volbami 2017.

Obrázek 1: Znehodnocení české koruny na páru s americkým dolarem, cca z
A
pásma (18,50-19,00)Kč za 1USD
přebytek
Ministr Babiš nezůstane jistě pozadu.
na (24,50 – státního
25,00)Kč zarozpočtu
1USD, tj. o2016.
víc jak 30%!

ještě si přisadí navrch
Otázka zní: Máme být

skutečně na co hrdí?
Má to jednu vadu. Premiér v záznamu výše zcela zapomíná sdělit občanům skutečnost, že naše
koruna byla, stále je a podle posledních vyjádření guvernéra ČNB Rusnoka i nadále bude
znehodnocována, minimálně do 2.kvartálu 2017. Záznam z jednání ČNB, 30.3.2017 zdroj.
ČNB začala s intervencemi 7.listopadu 2013
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Ukončení umělé devalvace (intervence) české koruny 6.4.2017 (tj. ve 2.kvartálu) zdroj ČNB, zdroj
idnes.cz.
Doplňující článek zdroj.
Ke grafům se ještě vrátíme
v kapitole 10.3.2.
Intervence ČNB: Nejprve šlo o
boj s deflací (obava, kdy ceny
zboží klesají a spotřebitelé logicky
odkládají nákupy s vědomím, že
koupí

ještě

levněji,

což

má

v důsledku vliv na firmy a odbyt
jejich zboží, což brzdí ekonomiku.
Tato obava narušuje teorii růstu ekonomiky, založené na spotřebě, honbou za HDP). Jen
připomínám, že cílem ČNB je inflace na úrovni 2%.
Prohlášení ČNB z 22.prosince 2016:

„K udržitelnému plnění cíle, které je podmínkou pro návrat do standardního režimu měnové
politiky, tak dle stávající prognózy dojde počínaje polovinou příštího roku.“
Poslední údaj o meziroční inflaci v prosinci 2016 činil oněch 2%. Už v listopadu 2016 to bylo
1,5%. Další měsíce na 12-ti měsíční bázi přinesly tato data: Leden 2,2%, Únor 2,5%. Z nich šlo
vytušit, blížící se ukončení intervencí. Zdroj ČSÚ.
Zda tu šlo jen a pouze o inflační cíle ČNB se možná ještě dozvíme časem. ČNB teď nahromadila
devizové rezervy, když prodávala českou korunu. Pokud bude česká koruna posilovat (což je reálné)
zůstanou ČNB nakoupené devizy za mnohem vyšší kurzy… K důsledkům se vyjádřila sama ČNB zdroj.
Takže máme spousty „potištěných papírků“, a kolik máme třeba zlata? Doplňující článek novinky.cz.
O historii vzniku Zlatého českého pokladu pojednává
například kniha Stanislava Motla, Kam zmizel zlatý poklad
republiky

(2003).

Vědí

občané

jak

s takto

vytvořeným

(sesbíraným od občanů!) naložila “Česká“ národní banka?
Dokument ČT (2009) nebo zdroj.
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10.3.1.

Devalvovaná koruna v praxi

Jelikož je naše hospodářství orientováno a závislé do značné míry na exportu, pomáhá slabá
česká koruna konkurovat cenou na zahraničních trzích. Jednoduše řečeno – je-li česká firma schopná
výrobek prodávat za 100Kč, stačí ji venku obdržet 4USD (namísto 5USD bez devalvace, viz. graf,
dříve 20Kč za 1 USD, oproti 25Kč za 1USD). Ovšem každá umělá devalvace jednou (nějak) skončí. A
pokud skončí návratem koruny na svoji skutečnou „fair value“ hodnotu, může to být pro některé
firmy dost bolestivý návrat do rovného konkurenčního prostředí na zahraničních trzích. Postavit
hospodářský růst na znehodnocené měně je jednak krátkozraké a také v rozporu s další prioritou
ČSSD – lepší životní úrovní občanů aneb „aby si lidé mohli za své platy koupit více“ (Sobotka
audio [audio mp3 00:47min], z volebního mítinku ke krajským volbám, 30.8.2016.
O co jde konkrétně?
Slogan je to pěkný, ovšem v kontextu předchozího zcela mimo realitu a Sobotka už samozřejmě
neřekne, že jde o ekonomický protimluv. Udělejte si úsudek sami:
Znehodnocením koruny došlo totiž ke zdražení všeho, co se nakupuje z venku. A tak u benzinky
máme dražší pohonné hmoty. Cena pohonných hmot se samozřejmě promítá do dopravy – dražší
rozvoz zboží, služby. Cokoliv si kupujeme po internetu v zahraničí, je díky devalvaci dražší.
Zahraniční dovolená je dražší. Dovozy jsou dražší, tuzemské výrobky se zahraničními komponenty
jsou dražší. Na internetu, v zahraničí, např. nějaké zboží stojí 100USD, při kurzu před intervencí by
nás vyšel nákup na 2000,-Kč (20USD/CZK). Po intervenci to však je 2500,-Kč (25USD/CZK). Snad je
z toho zřejmé, že slova Sobotky jsou fikce pro lidi. Opak slov Sobotky je blíže pravdy. Občané si
koupí mnohem méně. Ale to není zdaleka vše. Díky devalvaci a celkovému růstu cen je dosaženo
pozitivní inflace. (zdroj ČSÚ) Inflace není nic jiného než ztráta reálné hodnoty peněz. Takže nejen, že
si koupíme méně a méně, ale navíc i naše úspory ztrácí část své hodnoty. To je realita – kterou
Sobotka (vláda) ovšem už jaksi neříká…

10.3.2.

Chceme, aby si lidé mohli za vydělané peníze více koupit…

„Když se daří hospodářství, tak mi roste plat…“ Další z všeobecných frází, kterou občané uslyší.
Má to však háček, o kterém se samozřejmě nemluví a týká se zejména lidí ve výrobních podnicích.
Záleží totiž také na podstatě (důvodech) onoho růstu.
Pokud je totiž odbyt zboží postaven na koncové ceně, která má být konkurenční výhodou, nemůže
majitel podniku nijak výrazně zvyšovat mzdové náklady!!! Je si dobře vědom, že pokřivené tržní
prostředí devalvací koruny jednou skončí, kdežto fixní náklady na mzdy – které dle líbivé rétoriky
rostou s tím, jak se daří hospodářství - mu zůstanou. Ekonomický růst postavený na devalvaci koruny
s hezkými řečmi o vyšší životní úrovni je pouhým volebním pozlátkem, kterého se však občan
nedočká. Mzda se zvýší – přibližně o hodnotu inflace, což je však nanejvýš k udržení stávající
životní úrovně. Uvádím „nanejvýš“. Při kolektivních vyjednáváních se pracuje s oficielní inflací, která
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se určuje ze spotřebního koše vybraného zboží a běžné výdaje občana jsou jiné. Zejména u těch
s nižšími příjmy, kde náklady na bydlení a potraviny tvoří podstatnou část výdajů. Kdo chodí
nakupovat, tak ví své. Nerad beru někomu ideály, ale toto je realita. Pokud se chce mít člověk lépe,
musí si buď najít lépe ohodnocenou práci nebo začít pracovat sám na sebe. Žádná fráze „ chceme,

aby si lidé mohli více koupit za vydělané peníze“ nikomu životní úroveň nezvedne, při stávajícím
pseudo růstu HDP deformovaném devalvovanou korunou. O růstu*) se bavme, až bude ukončena
devalvace české koruny a ta se vrátí na svoji “fair value“.
*)

POZNÁMKA: Navíc je nám stále omíláno dogma růstu hospodářství skrze jakýsi ukazatel HDP, potažmo dle toho, co a
kolik si koupíme za peníze. Honba za rostoucím parametrem HDP je z dlouhodobého hlediska naprostý nesmysl. Pokud je
totiž HDP odrazem spotřeby (=dnešní konzumní společnosti) nelze donekonečna spotřebovávat každým rokem více a
více. Vyrábět více aut, více zboží, spotřebovávat více surovin, potřebovat více energie. Suroviny jsou omezené, životní
prostředí nelze donekonečna víc a víc znečišťovat.
Medializací dogmatu „růst HDP“ mají lidé v hlavě vytvořeno spojení růst HDP = lepší životní úroveň,„pokles
HDP“=pokles životní úrovně na bázi čistě materiální podstaty. Toto však nijak nezohledňuje věci jako zdravotní stav
občanů či efektivita nakládání se surovinami a energií. Tím bychom se dostali k hlubšímu zamyšlení nad samotnou
podstatou a smysluplností dogmatu HDP, která by se dala shrnout do otázky: „Roste životní úroveň lidí, když ve
společnosti roste počet nemocí, roste počet alergiků či dětí trpících obezitou, roste výskyt autismu, Alzheimerovi choroby
u lidí v před důchodovém věku, neustále stoupá počet lidí s cukrovkou apod. …?“ Což je mimo téma tohoto Dokumentu,
ale kupodivu se tato problematika neobjevuje ani v nové ideologii pro celou společnost, která nese název Globální
rozvojové vzdělávání, viz. Dokument Islamizace školství.

10.3.3.

Sobotkova iluze nucená občanům vs. tvrdá realita

Zde se vrátíme ke grafům v kapitole 10.3. ČNB začala s intervencemi 7.listopadu 2013. Během
roku 2014 koruna devalvovala na hladinu cca 24,50Kč/USD, kde setrvala celý rok 2015 a 2016.
Počítejme společně: 2014, 2015, 2016 = 3roky a v 2/2017 přichází zpráva JP Morgan (uvedena
v kapitole 10.2):
“…příjem na hlavu v Česku poslední tři roky vytrvale pohybuje pod bankou stanovenou úrovní pro vyspělé země.“

Jako důsledek 3leté devalvace koruny. Zpráva JP Morgan potvrzuje realitu a také obsah kapitoly
10.3.1 – dražší, dražší, dražší. Sobotka (ČSSD) u lidí vytvářel dojem: Chceme, aby si lidé mohli za
vydělané peníze více koupit… (kapitola 10.3.2). Ještě 12.01.2017 ve sněmovně tvrdil v rámci
odpovědi na interpelaci (zdroj):

Závěr:
Co se nehodí, to se občanu neříká. Neinformovaný či manipulativně informovaný občan = dobrý
volič. Vypadá to, že Sobotka nedělá žádný rozdíl mezi „běžným občanem“ a poslanci. Demagogii
nebo hlouposti(?) tvrdí jak na mítinku, tak ve sněmovně. Snad to bylo vysvětleno srozumitelně pro
všechny.
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10.3.4.

Přebytek státního rozpočtu za rok 2016

Bude bezpochyby lákadlem na voliče, komu by měl dát hlas. Tak se na to pojďme podívat
podrobněji, aby nás, voliče, vláda, Babiš a jiní manipulátoři s pravdou neutáhli na vařenou nudli u
voleb. Ve videu z kapitoli 10.2 to ostatně Sobotka předvádí již na půdě poslanecké sněmovny, když
se sebechválí.


Přebytek 61,8mld. Kč vypadá jako skvělý výsledek ministerstva financí, které spravuje Babiš.
Mnozí by mohli uvěřit, že heslo „řídit stát jako firmu“ nese ovoce. Když se trochu rozkoukáme
v číslech, tak najednou se zjistí, že jsme přijali od EU mimo plán 64,8mld. Kč (což je částka
téměř shodná s výší přebytku).



Dále se dozvíme, že stát vybral na DPH o 9mld. více než plánoval. Což lze pochválit, kdyby….
Kdyby tu nebylo zavedeno kontrolní hlášení na DPH, které ministerstvo zavedlo s argumentem,
že přinese do státní kasy navíc 80mld. Kč. Nelze jednoznačně určit kolik z oněch 9mld. připadá
na kontrolní hlášení a kolik je spojeno s růstem ekonomiky. Každopádně do 80mld. je to hodně
daleko.
S tímto poznatkem Vás už možná napadá, co nakonec vzejde z byrokrativní agendy EET a jaký
bude výsledný efekt..???



Co se Babišovu ministerstvu významně povedlo, je zdanit živnostníky, kteří zaplatili skoro
trojnásobek (2015: 1,3mld. Kč, 2016 3,5mld. Kč)



Další, co vyjde najevo záhy je skutečnost, že v roce 2016 se masivně šetřilo na investicích. A
dlouhodobě je toto neudržitelné. Je jistě jen souhra náhod a okolností výše uvedených, že se
tak stalo za rozpočet roku 2016, tj. v předvolebním roce. Schválně jak dopadne rok 2017,
2018…



Na výnosech státních dluhopisů jsme jako dlužníci dokonce vydělali! Ano, vydělali a to celkem
11mld. Kč. Až tak je dnešní finanční svět převrácený (rozuměj v problémech, že úroky z půjčky
jsou záporné). Pro běžného občana, majícího nějakou půjčku od banky nepochopitelné. Že si
půjčí a nakonec vrátí méně. Ve vyšších finančních sférách dnes běžný nástroj, jak udržet
finanční systém ještě jakž takž pohromadě!!!
Tato fakta o tom, jak vznikl onen přebytek, se však na volebním letáku uvádět
nebudou! Tam najdete prosté konstatování:
◘ Dosáhli jsme rekordního přebytkového rozpočtu za uplynulý rok!

Podrobněji pak o tom píše známá ekonomka Markéta Šichtařová zde.
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Církevní restituce
Připomeňme si agitaci ČSSD k církevním restitucím – jak moc
proti nim „bojovala“. Stačí zadat na youtube.com klíčová slova:
čssd, restituce
Zde např. video Zaorálek (zdroj). Za povšimnutí stojí také
argumentace o referendu k otázce restitucí – „hlas veřejnosti
dopředu známe“ a celkové zlehčení tématu referenda. „Je to

vyhazování peněz…“ „My víme, co máme dělat.“ Co říkal volební
program ČSSD pro parlamentní volby 2013 občanům – voličům?
Volební program v kostce (zdroj) ze dne 24.8.2013 (nebo
screen v kapitole 10.5.1), video dokument: Proč nemáme referendum ani po čtvrtstoletí?

„Budeme usilovat o výrazné snížení finančních plateb státu v rámci církevních restitucí.“
V podrobném programu pak najdeme (zdroj):

A co je v programovém prohlášení vlády 2013-2017 (zdroj)? Zkuste tam najít bod ohledně církevních
restitucí, které ČSSD tolik kritizovala. ČSSD vyhrála volby 2013, měla post premiéra a….. A klíčové
ministerstvo kultury přenechala straně KDU-ČSL… a po církevních restitucích slehla zem. Text
upozorňuje na chování a činy ČSSD před volbami a po nich, nikoliv na samotné restituce.

10.4.1.

Legislativní proces přijetí

Pro úplnost a připomenutí (zdroj):
1) Hlasování ve sněmovně č.158 k církevním restitucím ze dne 14.7.2012 (zdroj). PŘIJATO.
2) Senát hlasoval 15.8.2012, hlasování č. 8 (Usnesení 713)
3) Sněmovna přehlasovala Senát, hlasování č. 156 v čase 00:32h 8.11.2012 (výročí bitvy na Bílé
hoře). ► PŘIJATO PRO: 102, PROTI: 1, PŘÍTOMNO: 103 (protestní opuštění sněmovny)
Jen připomínám, že toto hlasování proběhlo za situace, o které pojednává kapitola 4.
4) Prezident Klaus dne 22.11.2012 nepodepsal ani nevrátil sněmovně, jeho stanovisko 4603.
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Tento text není o církevních restitucích, zda ano či ne v přijaté podobě. Poukazuje na to,
co říkala ČSSD před volbami 2013 a co následovalo po nich. A poukazuje na okolnosti
přijetí pod taktovkou ODS+TOP09+LIDEM.
K výše uvedenému videu: Volební období končí a výsledky onoho vyjednávacího týmu?! Kdo o něm
slyšel? Mezitím přišel s návrhem na zdanění církevních restitucí hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola
(ČSSD) – a jak to dopadlo? Vláda nebyla schopna se shodnout na nějakém společném postoji. Babiš
by návrh podpořil, proti se postavilo KDU-ČSL i premiér Sobotka (ČSSD) (reportáž: zdroj)

10.5.

Boj o REFERENDUM
Výběr informací k pochopení toho, proč nemáme stále
uzákoněno referendum, přináší video dokument.
» Doporučuji ke shlédnutí «
►Přihlásit kanál ObčanéČR k odběru

Od roku 1993 (vznik České republiky) mluví Ústava ČR o referendu resp. o možnosti, kdy občané
mohou vykonávat státní moc přímo. Ústava ČR, Článek 2 (zdroj):
(2) Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo.
(3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.

A důležitý je také Článek 10a Ústavy ČR:

Vzpomeňme na Lisabonskou smlouvu*) (kapitola 9), obchodní smlouvy CETA, TTIP – to vše jsou
zásadní dokumenty s vážnými dopady na celou zemi….
*)

POZNÁMKA: Zmíněné např. při vystoupení poslance Gospiče (KSČM) ve sněmovně (6.2.2009), stenozáznam zdroj
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10.5.1.

Všeobecné referendum – ČSSD před volbami

Připomeňme si dobu slibů – rok 2013 a volební program ČSSD pro parlamentní volby 2013
(zdroj, záloha zdroj) ze dne 24.8.2013. A teď pozor – sledujte hru se slovy!

Nejprve program v kostce („letákové znění pro občany“) tedy: Prosadíme!

... a teď z textu podrobného programu zdroj nebo záloha zdroj strana 29:

a tady se už objevuje: Předložíme!

Významový rozdíl prosadíme vs. předložíme je snad zřejmý.
A co je v programovém prohlášení vlády 2013-2017? (zdroj)

Ano, jde o “slovíčko“, ale až shlédnete video z kapitoly 10.5.9 pochopíte, jak moc je důležité a jak
se na něm vládní strany budou otáčet a jak se bude hodit v předvolebním čase.
To bylo tedy na začátku – občané žili v naději, že se dočkají…. O dva a půl roku později (Zdroj):
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Audio [00:17min]

10.5.2.

ANO a „volební program“ pro 2013-2017

Volební program ANO (zdroj). Zkuste v něm najít zmínku o referendu…

10.5.3.

KDU-ČSL a „volební program“ pro 2013-2017

Volební program KDU-ČSL (zdroj nebo záloha zdroj). Zkuste v něm najít zmínku o referendu…

10.5.4.

TOP09 a „volební program“ pro 2013-2017

Volební program TOP09 (zdroj nebo záloha zdroj). Zkuste v něm najít zmínku o referendu… za to
na straně 5 lze najít toto:

Zní to hezky, že? Tak se podívejme na jedno hlasování ohledně návrhu zákona o všeobecném
referendu ze dne 25.března 2014. Tento proces podílení se lidu na správě státu zmiňuje Ústava ČR
od roku 1993 a v době hlasování to bylo již 21let neexistence prováděcího ústavního zákona. Tedy
nejde jen o nějaké jedno hlasování z mnoha k „nějakému návrhu zákona“….
Návrh předložili všichni poslanci zvolení na kandidátce Úsvitu*) (volby 2013).
*)

POZNÁMKA: Úsvit tehdy vedl Tomio Okamura, dnes vede stranu SPD. Dalšími předkladateli byli: Radim Fiala(Nezař.),
Petr Adam(Nezař.), Augustin Karel Andrle Sylora(Úsvit), Marek Černoch(Úsvit), Karel Fiedler(Nezař.), Olga Havlová(Úsvit),
Jana Hnyková(Úsvit), Jaroslav Holík(Nezař.), David Kádner(Úsvit), Martin Lank(Úsvit), Karel Pražák(Nezař.), Milan
Šarapatka(Nezař.) a Jiří Štětina(Úsvit) – neplést s europoslancem zvoleným za TOP09 zdroj
Uvedená příslušnost Úsvit/Nezařazení dle webu www.psp.cz
Členové poslaneckého klubu Úsvit zdroj, Nezařazení zdroj. Jinak jde vesměs o členy SPD.

Hlasování o ZAMÍTNUTÍ v 1.čtení - Jak hlasovali poslanci TOP09?
Tisk 114, hlasování 97: Kdo je pro ZAMÍTNUTÍ předloženého návrhu? (1.čtení)
PRO ZAMÍTNUTÍ: 102, výsledek: Návrh zákona zamítnut v 1.čtení.
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A hned následující den 26.března 2014 hlasování o návrhu KSČM (předkladateli Stanislav Grospič,
Zuzka Bebarová-Rujbrová, Vojtěch Filip a další)
Hlasování o ZAMÍTNUTÍ v 1.čtení - Jak hlasovali poslanci TOP09?
Tisk 116, hlasování 148 ze dne 26.března 2014: Hlasování o návrhu na zamítnutí předloženého
návrhu zákona o referendu
PRO ZAMÍTNUTÍ 91, výsledek: Návrh zákona zamítnut v 1.čtení.

Na kandidátce TOP09 bylo také několik členů strany STAN (Starostové a nezávislý), poslanecký
mandát získali: Gazdík (současný předseda STAN), Polčák*), Kovářová zdroj
*)

POZNÁMKA:: Aktuálně europoslanec (zdroj), jako europoslanec podpořil sankce EU (18.5.2017) vůči ČR za

nepřijímání migrantů společně s ním také Niedermayer (TOP09) zdroj, oba zvoleni do EP na společné kandidátce
zdroj. Hlasování v Evropském parlamentu zdroj (Czech republic -> Sloupec “FOR“)

Jsou celkem tři možnosti s ohledem na text uvedený ve volebním programu TOP09 (screen viz. dříve)
1) TOP09 LŽE občanům-voličům ve volebním programu anebo
2) všeobecné referendum nepovažuje za přínosné a potřebné pro život společnosti (viz.
scrren volebního programu uvedený dříve) anebo
3) Obě varianty ad 1) a ad 2) současně.
Pomoci s odpovědí by mohlo vyjádření poslance Plíška (zdroj), z kterého je jasně zřetelné, že
TOP09 vnímá demokracii na úrovni zastupitelského výkonu moci, bez možnosti přímého
vyjádření občana. Což TOP09 potvrzuje i svým hlasováním ve sněmovně, viz. dále.
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Napomoci by mohl i fakt, že Miroslav Kalousek, stávající předseda strany TOP09, je lhář.
Uvedeno na základě skutečnosti případu šéfredaktora Roberta Čásenského (viz. kapitola 5.2).
Podrobněji ke zmíněným hlasováním ještě později v dalších kapitolách.

10.5.5.

ODS a volební program pro 2013-2017

Volební program ODS (zdroj nebo záloha zdroj). Zmínka o referendu je na straně 29 a to
v případě přijetí eura. Jinak nic…

Doporučuji si přečíst následující kapitoly mapující hlasování o

návrzích zákona o všeobecném referendu níže, zejména pak vyjádření Marka Bendy (kapitola 10.5.7),
z kterého zcela jasně pochopíte postoj a představu ODS v otázce naplnění Ústavy ČR, Článek 2,
odst.2)

2) Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo.

Hlasování o ZAMÍTNUTÍ v 1.čtení - Jak hlasovali poslanci ODS?
Tisk 116, hlasování 148 ze dne 26.března 2014: Hlasování o návrhu na zamítnutí předloženého
návrhu zákona o referendu

PRO ZAMÍTNUTÍ 91, PROTI 44, PŘÍTOMNO 146, výsledek: Návrh zákona zamítnut v 1.čtení.
Podrobněji k dění ve sněmovně ohledně návrhů referenda v následujících kapitolách níže.

10.5.6.

25.března 2014 - návrh Okamura (Úsvit)

Stenozáznam 25.3.2014, sněmovní tisk 114. Stanovisko vlády – zamítavé, tisk 114/1.
Cituji z odůvodnění vlády (celkem 7bodů):
BOD 1: „Návrh ústavního zákona je v rozporu s principem zastupitelské demokracie, na níž je ústavní systém v České
republice postaven, a vede k pochybnostem o smysluplnosti zastupitelské demokracie, neboť ji velmi výrazně oslabuje.“
Z rozpravy ve sněmovně:
Tomio Okamura (zpravodaj předlohy) – k námitkám vlády z tisku 114/1 DOPORUČUJI přečíst!!! (zdroj)
Návrh velmi správně (dle mého úsudku) uvádí, že zákon o referendu je možný posléze měnit pouze referendem. Zcela
logicky jako pojistka, aby v budoucnu nějaká partaj politiků tento zákon „neohnula k obrazu svému“. Jako předloha
posloužila dřívější verze ČSSD, předkladateli upravená, kterou následně vláda shledává nekoncepční atd. viz. její
odůvodnění. Opravdu doporučuji si přečíst protiargumenty k námitkám vlády. Pak začne být jasno, jaké jsou poměry, cíle
a také šance na zákon o referendu.
Poslanec Stanislav Polčák (TOP09) byl zpravodajem předlohy ČSSD (tisk 8, z roku 2010) z které vyšel Okamura,
poslechněte si jeho slova: Audio [00:33min] – mluví o podobě s návrhem ČSSD.
Rozprava je často v rovině osobního napadání, či demagogie typu platnost zákona od roku 2070 (nejde o chybu),
věcného mnoho nezaznělo. Ze stenozáznamu vybírám:
Tomio Okamura (zpravodaj, z řeči na úvod rozpravy): „Každý politik je zaměstnancem svých voličů. A pokud svoje
voliče zklame, podvede je, stane se nepotřebným nebo nepracuje tak, jak má, pak občan musí mít jako každý jiný
zaměstnavatel právo svého zaměstnance odvolat. I tady nehrozí nějaké masivní zneužívání. Ve všech zemích, kde je
odvolatelnost politiků uzákoněná, jde spíš o preventivní opatření, které se v praxi uplatňuje jen zcela výjimečně. Institut
odvolatelnosti totiž slouží jako filtr, který od politiky odrazuje bezpáteřní kariéristy nebo podvodníky. Je zcela absurdní,
když máme poslance ve vězení a není možnost jej jakkoliv odvolat. Samozřejmě poslanec či prezident může také
upadnout do kómatu, zbláznit se a ani v těchto případech není možné poslance, senátora či prezidenta odvolat. To je
přece absurdní nesmyslnost.“
„Jedno je jisté. Ať už dnes Sněmovna rozhodne jakkoliv, tak skutečnou demokracii, si vážení přátelé, občané
stejně jednou prosadí. Je jen na nás, zda se k tomu my jako politici postavíme čelem a přijmeme fakt, že občané
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jsou ti, kteří mají v této zemi hlavní slovo, že oni tu jsou páni a my politici je tu pouze zastupujeme a
zastupujeme zájem občana.“ (zdroj)
Postoj ČSSD shrnul Antonín Seďa (ČSSD):
„Prosím nevkládejte ani do mých úst ani do úst žádného sociálního demokrata to, že jsme proti referendu. Prostě my
máme odlišný názor na vámi předkládanou novelu.“ (Zdroj), Audio [01:18min]
Komentář: vládní návrh (ČSSD+ANO+KDU-ČSL) předložen do sněmovny 25.7.2015, 1.čtení po skoro 8měsících
11.3.2016, přerušeno a do dnešního dne 7.7.2017 (14měsíců) to tak zůstalo… Názor, jak moc leží referendum vládní
koalici na srdci a jakou má prioritu si udělejte sami. ČSSD dle Sedi “není proti referendu“…. Zajímavé - ve volebním
programu pro volby 2017 (zdroj) o něm nenajdete ani slovo! Program pro volby 2013 viz. kapitola 10.5.1.
Jaroslav Lobkowicz (TOP09): „Myslím, že u nás bychom měli též zavést referendum. Ale tážu se - jsme na to již zralí?
Švýcarsko má demokracii, jak jsem říkal, 170 let. U nás máme trvalou demokracii - protože byla válka, bylo všechno
možné, kdy demokracie nebyla - řekněme od roku 1990, tj. teprve 24 let. Nechci čekat 160 let jako Švýcaři, protože dnes
jde čas rychleji. A kdybychom řekli, že zákon začne platit až řekněme v roce 2060, 2070, tak by to asi bylo
v pořádku. Do té doby lidé dospějí a myslím, že si budou i vážit referenda. Takže to jsem chtěl k tomu asi říct. A jestli
dojde k podrobné rozpravě, tak na návrh platného zákona od roku 2070.“ Potlesk z řad Top09. (Zdroj), Audio [00:27min]
Jiří Dientsbier (ministr): „A jinak bych chtěl ujistit, že nejenom sociální demokracie, která opakovaně v každém
období předkládá návrh na schválení ústavního zákona o obecném referendu, ale v tomto případě i vláda ČR v koaliční
smlouvě a v programovém prohlášení se zavázala, že po mnoha letech prosadí*) - ale kvalitní - návrh ústavního zákona
o obecném referendu. Ten poměrně v krátké době předložíme a samozřejmě budeme hledat širší shodu než jenom na
úrovni koalice.“ Zdroj, Audio [01:57min] *)
*)

POZNÁMKA: Audio včetně vloženého komentáře - program vlády ČR a koaliční smlouva viz. 10.5.9. To, co říká Dientsbier
není pravda, nic takového ve zmíněných materiálech není uvedeno.
Jeroným Tejc: „Sociální demokracie tady vždy pro referendum hlasovala..“ „Ale promiňte mi, že teď tedy s ohledem na
to, že se neztotožňuji se všemi parametry toho zákona, takový návrh nepodpořím, ale v principu jej podporuji.“
Zdroj , Audio [00:55min]
Komentář: Parametry se dají změnit během projednávání, stačí podpořit a začít o parametrech jednat… Jak vypadá
kvalitní návrh a co obsahuje (či neobsahuje) v kapitole o vládním návrhu, viz. 10.5.9.
Karel Fiedler (Úsvit): a jeho příspěvek do rozpravy, připomenutí poslancům toho, co říká Ústava ČR. (zdroj)
Tomio Okamura (v závěru rozpravy, před hlasováním):„To znamená, i když to teď smetete, vůbec to nevadí v tom
smyslu, že stejně přijdete se svým vlastním návrhem referenda, o kterém se taky rádi budeme bavit, a určitě budeme
nakloněni podpoře. Takže myslím, že určitá záležitost i to, že o tom diskutujeme takto dlouho, je důkazem toho, že to
tématem je, a jsem jenom rád, že konečně tyto prvky přímé demokracie dřív nebo později tady, doufám, zavedeme.“
(zdroj)
Hlasování 97: Kdo je pro zamítnutí předloženého návrhu? ► PRO 102, PROTI 33, PŘÍTOMNO 152, PŘIJATO

A tak ani dnes, po 24letech, není zákon o referendu. Všichni jej chtějí, ale všichni mají „odlišný
názor“. Pokud to trvá 24let – co myslíte, je to tak nebo tu někdo referendum prostě a jednoduše
doslova bojkotuje a vysmívá se občanu-voliči?!! Bod 1 odůvodnění zamítavého stanoviska
vlády (ČSSD+ANO+KDUČSL) stav zcela srozumitelně objasňuje.

10.5.7.

26.března 2014 – návrh Filip (KSČM)

Stenozáznam 26.3.2014, sněmovní tisk 116. Stanovisko vlády – zamítavé, tisk 116/1.
Vláda v odůvodnění uvedla 7bodů. O některých by bylo možné vést věcnou rozpravu (body 1 a 3),
některé by se napravily snadno (např. výtka opomenutí Senátu bod 2, nebo body 4 a 6) a některé
jsou celkem kuriozní (bod 5) – nestanovení minimálního počtu zúčastněných občanů pro platnost
referenda. Přitom u jakýchkoliv voleb také není stanovena minimální hranice účasti pro uznání jejich
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platnosti, tak např. volby do evropského parlamentu anebo 2.kolo senátních voleb ve kterém se
v drtivé většině případů rozhoduje o zákonodárci – senátorovi:
Senátní volby

Účast

2010

24,64%

15,73%

K,Vary

2004

28,32%

2012

18,60%

10,43%

Sokolov

2009

28,22%

2014

16,69%

10,45%

Karviná

2014

18,20%

2016

15,38%

10,73%

Most

Minimum Lokalita

Volby do Evropského parlamentu

Účast

Z tabulek je zřejmá jednak nízká účast a také trend – klesající účasti.
Z rozpravy k 19.návrhu zákona o referendu, která byla krátká:
Marek Benda (ODS): „Chtěl bych vás jenom seznámit s tím, že vláda k tomuto návrhu
zákona přijala stanovisko, ve kterém vyslovila svůj nesouhlas, a to z důvodů, které jsou
v tomto stanovisku uvedeny pod č. 116/1. Jinak myslím, že zbytek můžeme nechat na
obecnou rozpravu. Děkuji.“

A hned vzápětí pokračuje…

„Hlásím se, s dovolením, do obecné rozpravy alespoň s návrhem na to, abychom tento
návrh zákona zamítli již v prvním čtení. Pana předsedu Filipa tím nijak nepřekvapím.
Já vykládám Ústavu jinak než on. Jsem přesvědčen, že Ústava České republiky nestanoví
povinnost přijmout obecný zákon o referendu a stanoví pouze povinnost ústavním
zákonem upravit podmínky případného výkonu moci všemi občany a že mají být
přijímány, tak jak jsme to říkali mnohokrát v minulosti, jenom speciální ústavní
zákony k provedení referenda, tak jak se to stalo při přistoupení k Evropské unii a jak by
třeba bylo rozumné postupovat dále v případě, že bychom chtěli přijmout například euro.
Myslím si, že to jsou otázky, které mají být rozhodovány v referendu. K otázkám
národní suverenity pokládám sám za sebe za zbytečné - a teď to neříkám jako
zpravodaj, ale jako poslanec Benda - mít obecný zákon o referendu. A nebudu
vypočítávat případné chyby a problémy, které tento zákon způsobuje, protože vy je
všichni máte ve stanovisku vlády, ale já ze svého hlubokého přesvědčení myslím, že žádný obecný zákon
o referendu mít nemáme. Proto navrhuji, abychom tento návrh zákona odmítli a případná referenda řešili vždy
jednorázovým ústavním zákonem.“ (zdroj)

A zde screen hlasování č.148, že pan Benda věrohodně komentoval postoj ODS…
Komentář: Pan Benda, je parlamentní „erár“, takže o to víc je důležitější jeho řeč. Zejména, jak uvedl: “.. tak jak jsme to
říkali mnohokrát v minulosti, jenom speciální ústavní zákony k provedení referenda….“. Tedy, jako občan mám jen čekat
(a spoléhat) na to až páni politici uznají za vhodné se zeptat občanů ČR… A co když neuznají se už vůbec ptát?! A co když
takový specielní zákon předloží někdo jiný a páni politici (ODS) neuznají za potřebné takového specielního zákona? Celé
pak uzavírá zcela jasně: “..já ze svého hlubokého přesvědčení myslím, že žádný obecný zákon o referendu mít nemáme..“
Radim Fiala(tehdejší Úsvit, dnes SPD): „Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, jen velmi krátce
mi dovolte, abych vyjádřil názor hnutí Úsvit. Vy víte, že referendum je pro nás prvek přímé demokracie, který
prosazujeme a budeme prosazovat. Platí v tomto smyslu to stejné, což jsme už říkali, když se projednával náš zákon
o referendu. Hnutí Úsvit i v tomto případě bude hlasovat pro a vyzýváme vás, abyste se připojili, s tím, že ve druhém
čtení můžeme parametry i tohoto návrhu zákona měnit. Děkuji.“
Návrh nakonec podpořili poslanci KSČM a tehdejšího Úsvitu. Za ČSSD nebo ANO nebo TOP09 nebo ODS ani jeden
poslanec, NIKDO. Ostatně podívejte se sami:
Hlasování 148 ze dne 26.března 2014: Hlasování o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu.
PRO 91, PROTI 44, PŘÍTOMNO 146, PŘIJATO –> tedy návrh zákona zamítnut.
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10.5.8.

11.března 2016 – vládní návrh z pera Dientsbiera (ČSSD)

První čtení vládní předlohy zákona o referendu po skoro 8měsících ležení ve sněmovně (od
28.7.2015). Popis materiálu zde, sněmovní tisk 559. Vzhledem k době, potřebné na projednání a
přijetí ústavní 3/5 většinou je dost pravděpodobné, že se „bohužel“ nepodaří přijmout ve volebním
období 2013-2017.
Na úvod jednání 11.3.2016 vystoupil prezident Zeman: Stenozáznamy str1, str2, str3, str4
Dne

11.3.2016

(přerušeno 1.čtení) a
od

té

doby

se

nepovedlo zařadit na
program

sněmovny

/pokročit

v

projednávání…
Tedy, 8měsíců ležel zákon ve sněmovně, než se začal projednávat. Pak 1.čtení přerušeno a… uběhlo
dalších

14měsíců…

Pochybuji,

že

bude

výsledek

jiný

než

obvykle.

Nepřijme

se

nic

(nejpravděpodobnější).

Kdy jenom my, občané, pochopíme tu faleš politiků v zavedených
politických stranách…?*)
*)

POZNÁMKA: Týká se to však také Realistů, více kapitola 8. REALISTÉ

Dle slov Sobotky byly stále
důležitější zákony (viz. video
audio z kapitoly 10.2). Opravdu
je to priorita vlády?! I kdyby
se jej povedlo projednat, bude
záležet na faktickém znění.
Vládní

návrh

je

výsměch

demokracii a občanům České
republiky. Stačí se podívat na
úvod, Čl. 1 odst. 2)*)
*)

POZNÁMKA: Odkazovaný čl. 10a
Ústavy ČR ve screenu návrhu
referenda dle Dientsbiera (schválený
vládou) je uveden v kapitole 10.5

Ovšem třeba takový protikuřácký zákon se podařilo během krátké doby projednávat hned 2x…
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Nebo zákon o zavedení inkluzívního vzdělávání**) – v programovém prohlášení vlády (záloha zdroj),
část 3.12. Jaký byl postup vládních poslanců? Takový, že se zákonnou předlohou museli zabývat do
té míry, aby přehlasovali i veto prezidenta Zemana (zdroj). Jaký to nepoměr v postoji a přístupu
k prioritám vlády, pokud jde o otázku referenda.
**)

POZNÁMKA: Kde se vzalo inkluzívní vzdělávání, cesta prosazení až do sněmovny, přehlasování veta prezidenta, zapojení
neziskových organizací (NNO), personální zapojení osob z NNO do poradních orgánů ministerstev, vlády ČR a mnohem víc
je popsáno v Dokumentu: Islamizace školství. Součástí je také multikulturní výchova, nasouvání islámu, genderová
ideologie, globální rozvojové vzdělávání (GRV), které je určené nejen pro děti a mládež, ale pro celou společnost a
zasahuje i do volnočasových aktivit dětí, např. Junák – Dokument Junák.

Sobotka poukazuje, že je třeba nalézt k podpoře takového zákona ústavní většinu (3/5poslanců a
senátorů). K tomu je však třeba začít nejprve projednávat předlohu, protože teprve k ní se mohou
zákonodárci vyjádřit, zda ji podpoří či nikoliv, s jakými parametry. A když nepodpoří, tak se bude
jednat dál. Předloží se jiný návrh… takových zákonů už bylo. Vzpomeňte si třeba na Lisabonskou
smlouvu (záměrně uvádím tento příklad, aby to bilo do očí). Lisabonská smlouva rozhodně neměla
patřičnou podporu, ovšem poté, co se začala projednávat, tak se nakonec ČSSD domluvila s ODS…
Bohužel. Je dobré si osvěžit paměť, abychom jako občané zase neuvěřili líbivým frázím.
Není pochyb, že tato vláda přímou demokracii – referendum – nejenže nepodporuje, ale
ona ji přímo odmítá. To není žádná domněnka, ač v březnu 2016 to takto mohlo vypadat.
V červenci, po referendu ve Velké Británii o vystoupení z EU se Sobotka v Karlových
Varech konečně vyjádřil… Zdroj (audio [00:17min])

Strana 64

Česká_politická_scéna_2017_07_26_13_18_02_709

Martin Plíšek (TOP09) zdroj (viz. také kapitola 10.5.4)
a) TOP09 vnímá demokracii jako zastupitelský výkon moci, bez možnosti přímého vyjádření
občana formou referenda
b) Obvyklá argumentace opakující se stenozáznamy spojenými s referendem. Zmíněné parametry
jsou technickým parametrem určeným právě k projednání.
c) Diskutabilní argument neplatnosti referenda pro nízkou účast… Žádné z voleb nejsou
limitovány dle účasti, tedy i kdyby k volbám došlo jen 200poslanců, volby budou platné.
Škoda, že nad tímto se také nikdo nepozastavuje
d) Dle Plíška je vládní předloha: Pro vládu závazné, pro parlament nikoli. Posuďte sami, jak je to
s tou závazností – nezávazností.
Screen
předlohy

z vládní
návrhu

zákona o referendu
Zdroj

Praktický pohled, s ohledem na proces kolem brexitu, nasvědčuje, že lhůta 3roky, která se jeví
jako přiměřeně dlouhá, v realitě má vady. Toto by mělo být řešeno lépe. Ale to je už věc politiků.
Stenozáznam z 11.3.2016.
A zajímavý je i Článek 11 vládní předlohy:

Článek 11 odkazuje na další legislativu, která má upravovat např. způsob ověření správnosti údajů
na petici dle článku 4. Tedy, i kdyby zákon „nějakým způsobem prošel“, obsahuje ona kvalitní

vládní předloha (viz. kapitola 10.5.6, slova ministra Dientsbiera - Audio [01:57min]) pojistku
k faktickému výkonu referenda v podobě nutnosti přijmout další prováděcí zákon (vyhlašování,
oznámení přijatého v referendu atd.). Tak na tomto se pracovalo minimálně 16měsíců… (od
25.3.2014 – Dientsbierovo vystoupení ve sněmovně, do 28.7.2015 – předložení návrhu do
sněmovny). Pokud stále není dost zřejmé, jak velká falešná hra se před občany hraje, tak se
podíváme ještě na následující kapitoly.

Strana 65

Česká_politická_scéna_2017_07_26_13_18_02_709

10.5.9.

Referendum: Faleš vlády, faleš Sobotky v přímém přenosu…

Z videa, audio záznamu by měla být snad jasně patrná, Sobotkova (a celé vládní koalice)
falešnost! V programovém prohlášení vlády stojí (zdroj, záloha zdroj), cituji:

„Rozvoj občanské společnosti, činnosti nestátních neziskových organizací a účast občanů na
rozhodování a správě veřejných záležitostí jako nezbytné součásti funkčního demokratického
právního státu. Vláda předloží ústavní zákon o obecném referendu, včetně referenda na
základě lidové iniciativy, který umožní občanům rozhodovat přímo o zásadních otázkách
fungování státu.“

Screen textu z programového prohlášení vlády, část druhá: Priority vlády

Ruku na srdce – my, občané jsme chápali, tento text jako vyjádření snahy vedoucí k přijetí
zákona o referendu a po 24letech (od r. 1993 a vzniku Ústavy ČR) také naplnění ústavy. Omyl. V
programovém prohlášení stojí, že vláda předloží…. A to již udělala – předložila – 28.7.2015, viz.
kapitola 10.5.8. Následná argumentace Sobotky, že on přece nemůže za to, že se tento návrh
nedostal ani na program jednání a byl vždy odmítnut, protože bylo něco důležitějšího a je to věcí
poslanců – jen dokládá, co je zač Sobotka, ČSSD a celá vláda ( +ANO+KDU-ČSL). On je premiér, on
je předseda strany. Máme věřit tomu, že on nemá žádný vliv na ostatní poslance své strany?! Veřejně
se vysmívá nejen všem voličům ČSSD, ale všem občanům České republiky!!! Přesně jako
v předchozích, výše uvedených případech – životní úrovně, růstu HDP, přebytku rozpočtu, kdy
odkáže jen na pěkný obal jinak hnijícího obsahu!

10.5.10.

Co obsahuje koaliční smlouva?

Zdroj.
Vzpomeňte na slova ministra Dientsbiera v rozpravě k návrhu zákona o referendu ze dne
25.3.2014 (kapitola 10.5.6) Druhá věta: “Ústavním zákonem…“ se v programu vlády neobjevuje
nejspíš kvůli úspoře místa…
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10.5.11.

Sobotkovi (vládní) řeči o referendu a Prioritě…

Opět se vracím k audio záznamu ze dne 12.1.2017 – interpelace Okamury na Sobotku - kde
zaznělo: “Je potřeba, aby to (pozn. referendum) mělo jasnou podporu, že to je priorita.“ Zní
to hezky, že? Jak to s tou prioritou a skutečnou „snahou“ vlády prosadit referendum je ve skutečnosti
předvedli (nejen) vládní poslanci 10.ledna 2017, tj. v době kdy bylo 1.čtení vládního návrhu zákona o
referendu přerušeno již 10měsíců a reálně hrozilo, že se předloha nestačí projednat. Okamura
(SPD) se proto pokusil zařadit do programu jednání sněmovny na 17.1.2017 jako první bod tohoto
dne projednávání vládního návrhu zákona o referendu. (zdroj)
Hlasování č.5 o tomto dopadlo takto: PRO 22, PROTI 112

Což jen dokládá:
1) jakou stranou je TOP09, potvrzuje slova poslance Plíška, také předchozí hlasování ve
sněmovně TOP09 ve věci referenda, stejně jako slova dalšího poslance Polčáka (viz. dříve
kapitola 10.5.6)
2) Jak to je s tou „vládní prioritou“, o které o dva dny později mluvil Sobotka… audio viz. úvod
kapitoly (PROTI: 31(ČSSD)+36(ANO)+9(KDU-ČSL) = 76hlasů vládní koalice hlasovalo
proti zařazení vlastního návrhu na program jednání…?!)
3) V rozhovoru pro PRÁVO dne 16.7.2016, nadpis z titulní strany: NATO by mělo být útočným

paktem proti terorismu (k obsahu článku s ohledem na téma bezpečnost, terorismus, NATO, je
více v DokumentuArmáda, bezpečnost občana).
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V rozhovoru uvnitř pak Babiš uvedl, viz screen: „Potřebujeme zákon o referendu“. Podívejte
se na to, jak hlasovali poslanci ANO a berte v potaz, že to
bylo v době, kdy vládní návrh ležel již 10měsíců ve fázi
přerušeného 1.čtení a reálně hrozí, že se nestihne
projednat. Stav ke dni 17.7.2017 je stále stejný.

Zdroj (tisk 559)
Ke snaze o zařazení vládního návrhu zákona o referendu do programu sněmovny:
1)

Všimněte si – nevládní, opoziční, poslanec musel podat návrh na zařazení vládní předlohy
zákona. Sobotka mluví o prioritě… zrovna tak s takovým návrhem mohl/MĚL vystoupit on sám…
Okamura se pokusil dostat toto téma do programu. Rozprava by návrh mohla posunout dále a
v rámci legislativního procesu by bylo možné podávat pozměňovací návrhy a tím vládní předlohu
zákona změnit do jiné podoby (např. vyloučit ono omezení Článku 1 odst. 2). Hlasování ukázalo,
jak moc se “Systém“ bojí…

2)

Výsledek, kdo jak hlasoval, by měl opět ukázat, KDO je KDO v české politice a že snaha o
přijetí zákona o referendu je pouze hra politických stran před občanem. Tím by mělo být opět
zřejmější, proč referendum nebylo přijato od roku 1993!!!
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Celý proces kolem referenda odhaluje mimo jiné také to, jak je to s tou demokracií ve
skutečnosti. Mělo by to otevřít oči, jak to je vlastně s „tzv.“ opozicí. Systémové strany jsou
sešikované na jedné a totožné straně barikády a mávají lidem praporem Demokracie…

Dokud nepochopíme, my, občané, falešnost politiků zavedených politických
stran, budou se poměry dál a dál zhoršovat(!) Zároveň s tím je však třeba
také pochopit proces voleb – doporučuji proto pozornosti Dokument Volby.
Pokud nepochopíme včas, pak v rámci tzv. „hlubší integrace“ nastane
postupná, další ztráta suverenity a přijdou rozsáhlé celospolečenské změny,
které se líbit nebudou. Málokdo pochopí, kdo nese skutečnou zodpovědnost!

10.6.

Volební právo cizinců

Dne 24.8.2016 přijala vláda ČR usnesení 715 v legislativní věci volebního práva občanů EU na
území ČR s přechodným bydlištěm. Předložený materiál do sněmovny (tisk 899) obsahoval v klíčové
části toto znění (znění s vyznačenými změnami - podtržený text zdroj):

Na prvý pohled není zřejmé, že je vztažen k osobám se zemí EU. To vyplývá z Úmluvy (modře
zvýrazněno). ČR tuto Úmluvu ratifikovala avšak s výhradami, podrobnosti lze doplnit zde (zdroj,
zdroj, usnesení vlády ČR 726 ze dne 3.9.2014). V této záležitosti se angažovala i ombudsmanka
Šabatová, samozřejmě zastávala postoj dát právo volit i osobám ze třetích zemí mimo EU (zdroj).
Tedy stručně shrnuto, tisk 899 se vztahoval na občany EU – zda mohou volit do obecních
zastupitelstev i s přiznaným přechodným bydlištěm v dané obci ČR. Stenozáznam 14.9.2016
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z rozpravy. Z něj vyplývá, že např. Tejc, Chovanec (oba ČSSD), Farský (TOP09), Gabal (KDU-ČSL) by
toto podpořili. Skutečnost, že se jedná o občany zemí EU svádí k nepozornosti, ale ta by se mohla
záhy projevit. Sousedíme s Německem, přeplněným migranty. Všichni vidíme, co napáchala
Merkelová. Postoje Schulzeho k migraci jsou též známé. Kde máme nějakou záruku, že se nový
kancléř „nezblázní“ a nezačne udělovat německé občanství migrantům?! S ohledem na toto, mi
přijdou PRO postoje zmíněných osob velmi krátkozraké a nebezpečné pro bezpečnost. Sněmovna
nakonec našla dost rozumu a přijala pozměňující návrhy (tisk 899/2), které neumožní ani občanům
EU s přechodným pobytem (ale s trvalým ano) se účastnit komunálních voleb. Aktuálně je materiál
v Senátu (únor 2017).
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Česká republika se mění na Česko (v databázi OSN)

Usnesením 403 ze dne 2.5.2016 vláda vyslovila souhlas (z 12 bylo PRO 11, PROTI 1) s návrhem
na doplnění překladů názvu Česko do databází OSN.
Záznam

z jednání

vlády

ze

dne

2.května 2016, řídil Sobotka, čj. 2233/16,
(17.schůze), červené orámovaný screen
z materiálu. (zdroj)
Poukázáním

na

tuto

skutečnost

neotevírám diskusi na téma, zda je Česko
lepší, vhodnější či jiné přívlastky než
Česká republika. V Ústavě ČR se hovoří
jen

a

pouze

parlamentu

Oficielní,

o

České

České

republice,

republiky

apod.

parlamentem

schválený název je Česká
republika

a

dokud
zákonodárci tento název nezmění, je platným názvem ten
stávající. Česko (jako státní útvar) neexistuje, existuje pouze
Česká republika. Je možné, že někteří v tom uvidí drobnost
malého významu. Což demonstruje názorně anketa*) – rozdělení
postojů společnosti na třetiny.
*) Poznámka: Zařazena jako názorná ukázka rozdělení skupiny čtenářů
příslušného webu (screen ankety zdroj)

Tato

“drobnost“

odůvodňovaná

snahou

o

zavedení

jednoslovného názvu, má však mnohem hlubší skutkovou
podstatu, která souvisí s Vyššími procesy řízení společnosti (mimo
rámec textu Dokumentu).
To, že s tímto návrhem vláda vyslovila souhlas, je dalším střípkem mozaiky v rámci Dokumentu,
který ukazuje a dokresluje, co v ní sedí za osoby a jaký mají vztah k naší suverenitě a státnosti.
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Mluvčí MZV ČR, Langrová: "Budeme se snažit to používat například na kulturní nebo sportovní

akce." (zdroj)
Proti zavedení jednoslovného názvu se postavila ministryně Šlechtová (ANO) (zdroj)

“Já jsem jediná byla proti, protože nesouhlasím ani s postupem, ani s vypořádáním, protože žádná z
našich asi dvaceti připomínek nebyla vypořádána“
“Občané se o tom dozvěděli stejně jako já z médií…“ “Takto se domnívám, že by vláda neměla
fungovat.“
Několik ukázek z poslední doby, s pojmem Česko se setkáte na mnoha místech, všímejte si. Vlevo
např.
kvalifikace

screen
MS

tabulky
ve

fotbale

(zdroj) nebo si zadejte do
vyhledávače heslo „česko“.
Nebo klíčová slova: „česká televize česko san marino“.
Níže screen z webu Českého rozhlasu…

Možná se také zanedlouho dočkáme, že na stupně vítězů vystoupí někdo za stát “Czechia“ a zazní
hymna na počest vítěze ze země “Czechia“… to bude jen další krok. Anebo třeba odmítne vystoupit…
kdo ví. Třeba se někdo takový skutečně najde?! Opravdu máme tak složitý název země Česká
republika (Czech republic)? Kupodivu, ale nejde o záležitost kultury nebo sportu, všímáte si politiků –
jak se vyjadřují? O kom hovoří? O Česku nebo České republice?
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Screen z titulní strany dokumentu ze IV.celostátního sněmu hnutí ANO
(25.-26.2.2017 Praha) zdroj
Titulní strana webu ODS (28.04.2017)

Premiér Sobotka bude hájit zájmy Česka a jeho občanů audio [15sec] při 60.výročí podpisu
Římské smlouvy (Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství, Smlouva o EHS), další
informace v Dokumentu Das neue Europe.
Ministr zahraničních věcí Zaorálek: 24.03.2017 k 60.výročí podpisu Římské smlouvy, výběr z řeči
audio [19sec]
Logo projektu ČSSD www.20plus.cz. Co řekla mluvčí tohoto
ministerstva Langrová – připomeňte si její slova… A kdo je volebním
lídrem ČSSD? Shodou okolností stejná osoba pod nějž spadá vedení
ministerstva. Takže: "Budeme se snažit to používat například na kulturní nebo sportovní akce."
Strany, které nepoužívají správný název naší země, chtějí hájit národní zájmy? Jaké
Česko?! Pokud to už teď není jasné, po dočtení dokumentu, by mělo být jasno, jak to s těmi
národními zájmy myslí zavedené strany vážně…
Screen vlevo (zdroj) pochází z webu Ministerstva zahraničních
věcí ČR vedeném Zaorálkem ČSSD, který byl předkladatelem návrhu
na zavedení jednoslovného názvu “Česko“ na jednání vlády
2.5.2016.
Jakou zemi MZV ČR (koho) vlastně spot propaguje? Teritoriálně,
dle mapy, jde o Českou republiku, ovšem spot propaguje „obchodní
značku“ Czechia. Takže ono to s tím vyjádřením mluvčí Langrové bude trochu jinak. V rámci Vyšších
procesů řízení to ovšem dává smysl (z části se jim věnuje Dokument Junák)
Všímáte si té změny? Česko, Czechia… televizní zprávy, rozhlas, titulky článků, i politici - mluví o
Česku. Neměla by veřejnoprávní média používat správný a oficielní název naší země, tj. Česká
republika?
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My Vám garantujeme: Sobotka, Roithová

Video [09:05min] z parlamentu (zdroj), rozprava Okamury se Sobotkou
na téma odebrání občanství. Téma bezpečnosti končí Sobotka slovy:
“.. budeme chtít zůstat 6.nejbezpečnější zemí na světě, chováme se podle

toho, jak naše bezpečnostní, tak azylová politika, naše migrační politika je
nastavena tak, abychom zůstali bezpečnou zemí a garantovali to
občanům.“
Když se nad tím člověk zamyslí, je to nesmysl. Něco takového garantovat
nelze – ale takto lze hodnotit většinu proslovů politiků, u Sobotky to platí
dvojnásob. Zkušenosti říkají, že když politik začne „garantovat“ měl by
občan zvýšit ostražitost. Není to tak dávno, když nám tu před schvalováním Lisabonské smlouvy (LS)
taktéž někdo zaručoval, že přijetí LS nebude znamenat „o nás bez nás“.
Ano, správně – Zuzka Roithová, video I. [01:25min] (zdroj, nebo zdroj). Kde je ta záruka?! Po cca
6letech natočila druhý díl, video II. [03:20min] (nebo zdroj), ve kterém obhajuje svoji
“neprozíravost“ a opakovaně se zastává LS.
Shrnutí řeči Z.Roithové: “(LS)… dala nám šanci, kromě jiného, efektivně bojovat i s nelegální migrací,

díky větší flexibiltě..“ Dle jejích slov, kdyby existovala společná migrační a azylová politika, neproudili
by dnes ekonomičtí migranti do Evropy. Kvóty jsou důsledkem neřešení věcí vládami vnitrozemských
států, které si myslely, že se jich to netýká. Údajně jeden stát proti síti pašeráků nic nezmůže. Trvá
na tom, že Evropa není o nás bez nás, ale o nás s námi. Zdůvodnění je prosté, Česká republika
nedokázala přesvědčit ostatní většinu státníků, že dobrovolné kvóty by byly lepší než povinné.
Prohrát či vyhrát v řádném hlasování je přirozenou vlastností demokracie. Vláda ČR rozhodla o přijetí
migrantů dříve, než byly přijaty povinné kvóty. Důležitá je dobrá vůle, humanita, solidarita…
Následuje komentář ke sdělení Rothové.

10.8.1.

Komentář: Nenapravitelná Roithová

Roithová svoji chybu nepřiznává. Co je horší – obhajuje ji a co je ještě horší, zvolené argumenty.
Za inteligentního člověka lze považovat toho, kdo umí uznat chybu nebo se dokáže z chyb ponaučit.
Komentář na video II. – logičtější bude postupovat odzadu:

1) Vláda ČR rozhodla o přijetí migrantů dříve, než byly přijaty povinné kvóty.
Je pravda, viz. kapitola 11.1.

2) …Česká republika nedokázala přesvědčit ostatní většinu státníků…
…Evropa není o nás bez nás, ale o nás s námi…
Argument na pokraji idealismu. Paní Rothová byla europoslankyní (2004-2014 za KDU-ČSL), takže
ví, jak to v EP chodí. Jaký je legislativní proces v EU, kdo předkládá legislativu, jak se schvaluje
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(podrobněji v Hlavním Dokumentu, část věnovaná Evropské unii). Má znalosti z české politiky,
takže si musí být vědoma, jaké jsou šance prosadit menšinový názor, zvlášť, když je nekomfortní
pro hlavní proud. Pro srovnání - co se povedlo prosadit opozičním stranám v českém parlamentu
(KSČM, SPD, Úsvit..) z toho, co by šlo vysloveně PROTI hlavnímu proudu vládní koalice? Paní
Roithová také dobře ví, kolika mandáty v EP disponuje ČR – 21 (zdroj EU, zdroj Wiki) z celkových
751… Kdo reprezentoval hlavní proud postoje EU k migraci? Zejména Merkelová(Německo),
Holland(Francie), další země Rakousko, Nizozemí, Švédsko, Itálie, VB a podívejte se (zdroj EU)
jakým počtem mandátů disponují jednotlivé země. Ano, europoslanci jsou rozděleni v rámci EP do
několika frakcí, nicméně kdo alespoň trochu vnímá kroky, které činí EU, chápe, že na celkový
„hlavní proud“ přístupu k migraci to žádný vliv nemá. Navíc, zástupci států již zasažení vlnou
migrace mají o motivaci víc, migranty rozšířit všude…
Pokud bychom šli ještě hlouběji, vyvstávají tyto otázky: Jaká vláda má právo ohrozit
bezpečnost vlastních občanů? Na jakém podkladě? A pokud náhodou ano, neměla by se nejprve
svých občanů zeptat, zda souhlasí s potenciálním ohrožením svého života a vnitřní bezpečnosti?
(Nejde o zvyšování daní, které se lze zase vrátit zpět, stávající proces je v některých zemích
z pohledu demokratické cesty již nevratný). A pokud se vláda nezeptá, je zcela legitimní otázka –
je taková vláda vládou občanů příslušné země? A další otázky….

3) …Česká republika nedokázala přesvědčit ostatní většinu státníků… část 2
A chtějí skutečně čeští politici něco měnit? Pro někoho možná úsměvná otázka, vždyť
všichni tvrdí jak jsou proti kvótám, tak proč by nechtěli… Třeba proto, když se vrátím k osobě
Babiše a kapitole 2.1, následně 11.1 a spojím to s obsahem kapitoly 12.1.3, vznikne zcela něco
jiného, než prezentuje Babiš do médií. Nebo třeba proto, že Maďarsko a Slovensko podniklo kroky
k Evropskému soudnímu dvoru, doplňující informace k vývoji u soudního dvora - článek zdroj.
A představitelé české vlády? Viz. kapitola 11.1…

4) …jeden stát proti síti pašeráků nic nezmůže…
I jeden stát zmůže dost, ale musí být politická vůle. Příkladem
je

maďarský

premiér

Orbán,

který

plní

ochranu

hranic

Schengenského prostoru. Kupodivu je kritizován právě čelními
představiteli EU…
Plný náhled obrázku zdroj
Není náhodou chyba někde jinde než v maďarském premiérovi?
Videa: ◘ video (alternativní zdroj)
◘ video (alternativní zdroj)
Další videa můžete najít na youtube.com
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Informativní článek pro hledání dalších informací – dokončen druhý plot na hranicích Maďarska
(zdroj) proti nelegálním migrantům.

5) Kvóty jsou důsledkem neřešení věcí vládami vnitrozemských států…
Ano, souhlas. Byly odsouhlaseny s ohledem na stav, způsobený s vydatným přispěním pozvánky
Merkelové. Opravdu jsme zapomněli jak to bylo? Nejprve to přece byla nová pracovní síla, poté
co lidé prohlédli nepravdu, stali se z nich váleční uprchlíci z oblasti Blízkého, Středního Východu a
dnes jsou z nich migranti i z lokality cca horní poloviny Afriky… Kvóty jsou především důsledkem
něčí nezodpovědnosti. A dokud ten někdo nebude dohnán k zodpovědnosti (což znamená, že
většina europolitiků narovná hřbet a ukáže jasně prstem) tak bude trend pokračovat. A že by
většina europolitiků narovnala hřbet, lze považovat stav blízký idealismu. Minimálně v blízké
době. Jenže času mnoho nezbývá.

6) …kdyby existovala společná migrační a azylová politika, neproudili by dnes ekonomičtí migranti
do Evropy…
Tvrdit něco takového je na pokraji ideologického a demagogického výroku. Nejprve by musela
společná azylová a migrační politika existovat (znát obsah předpisu) a na jejím základě pak lze
něco konstatovat. Tento výrok asi nejzřetelněji ukazuje, kdo je Zuzana Roithová. Zrovna tak by
někdo mohl napsat, že kdyby existovala, byla by území států bývalého východního bloku již
dnes zaplavena migranty. Vzhledem k tomu, jak se EU k migraci staví od jejího počátku je tento
scénář pravděpodobnější. Samotnou otázkou je, jak se země EU vypořádají s ekonomickými
migranty, když deportace nejsou moc účinné.
Příklad z reality: Německý spolkový sněm

13.5.2016 schválil zařazení zemí Alžír, Tunis,

Maroko na seznam bezpečných zemí (tj. možnost vracet migranty z těchto zemí Zdroj do země
jejich původu), ale Spolková rada toto zamítla (Zdroj). Tím se tedy částečně vyřeší počet
odmítnutých žadatelů o azyl, kteří měli opustit zemi, ale neopustily. Nově je totiž nebude možno
vracet a tak nastane proces, kdy z ilegálních migrantů se stanou (budou muset stát) legální.
Takže, nechť si každý čtenář udělá svůj úsudek o tom, jak by asi vypadala společná azylová a
migrační politika. Německo má v EU velký vliv. Můžete přitom zohlednit také názory nově
zvoleného prezidenta Francie E.Macrona (kapitola 12.1.1), který kroky Merkelové obhajuje a
podporuje příchod dalších migrantů do Francie….
A pokud je zde řeč o společných pravidlech v rámci EU, dostáváme se k tématu, který si
politici přejmenovali na “integrace Evropy“, jinak také tzv. dvourychlostní Evropa nebo nová
Evropa.

Doporučuji pozornosti Dokument Das neue Europe jehož podkladem je materiál

z Evropského parlamentu s podrobným výčtem zamýšlených kroků dalšího vývoje EU.
Připravované
video
na
téma
“Hlubší
integrace“, „být v jádru EU“.
Po zveřejnění najdete na kanálu ObčanéČR
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7) Ještě k těm kvótám…
A není náhodou oblast azylové politiky ve výlučné kompetenci suverénního členského státu EU?

8) Prohrát či vyhrát v řádném hlasování je přirozenou vlastností demokracie…
A s tímto konstatováním se paní Roithová uspokojí? Kam se vytratil český duch národa…?

9) Důležitá je dobrá vůle, humanita, solidarita…
Solidarita není povinnost, ale projev dobrovolnosti, dobré vůle. Humanita není synonymum pro
sebe ohrožení či dokonce ohrožení druhých spoluobčanů. Velice stručný medailonek kulturního
obohacení z odlišné “civilizace migrantů“ je obsažen v Příloze 1 Hlavního Dokumentu. Např.
Globální rozvojové vzdělávání vnáší dětem do hlavy hodnotu rozmanitosti. Rozmanitosti se
nemají bát, ale mají ji vnímat jako obohacení, dokonce mají odlišnost bránit! (konkrétně
v Dokumentu Islamizace školství, část “Globální rozvojové vzdělávání“). Také by bylo dobré
připomenout, že svoboda, práva jednoho, končí přesně tam, kde začínají práva druhého. A práva
někoho jiného mohou být ohraničena třeba státní hranicí… (rozvedeno v Dokumentu Junák).
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1 1 . Z p a r l a m e n t n í ch l a v i c
11.1.

Jak to bylo s migračními kvótami?

Začít můžeme například Prohlášením Evropské rady (23.dubna 2015), screen (zdroj). Podstatné je
uvozující

věta

a

v ní

slovo přijala.
Jen o několik dnů
později

se

do

vložil“

„věci

Evropský

parlament,

který

odhlasoval něco jako Rezoluci (postoj), která obsahovala mimo jiné také bod 8, který zní (zdroj)
8. vyzývá Komisi, aby zavedla závazné kvóty k rozdělování žadatelů o azyl mezi všechny členské státy

Jak hlasovali čeští europoslanci: poměrně přehledně včetně odkazů to uvádí tento zdroj, záloha zdroj,
doporučuji věnovat tomu čas.
Na další Evropské radě (24.-25.6.2015) najdeme mezi závěry*) následující bod (zdroj, str.2):

*)

POZNÁMKA: “Závěry se přijímají na základě konsensu mezi všemi členskými státy EU.“ zdroj

Při znalosti těchto informací, už “naplnění konsenzu“ není zase takovým překvapením.
Vláda přijala dobrovolnou kvótu
migrantů (8.7.2015, usnesení 556)
ještě před tím, než byly přijaty
v Bruselu na schůzce ministrů vnitra
členských států (září 2015).
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Ze záznamu z jednání vlády (zdroj). PRO se vyslovili všichni členové
vlády (16). Takže abychom v tom měli jasno.
Shrnutí: Vláda má 16 členů, tedy byli přítomni všichni. A všichni hlasovali PRO. Tj. všichni
z ČSSD, všichni z ANO, všichni
za KDU-ČSL. Píšu to naprosto
„polopatě“,

aby

to

doslova

praštilo do očí. To proto, až
budou

říkat,

že

jsou

proti

migraci…!
T.Okamura (SPD) informoval občany na setkání v Havířově, video [06:56min] (zdroj).
A postupně spějeme k září 2015, kdy byly přijaty povinné kvóty. Není od věci si připomenout
postoje politiků před přijetím povinných kvót. Možná si vzpomenete, jak odhodlaně se politici
vyjadřovali pro případ, že by došlo na povinné kvóty. Mluvili o žalobě u Evropského soudního dvora.
Připomenout si to můžeme rozhovorem ze dne 19.9.2015, který vyšel těsně před přijetím povinných
kvót. Poskytl jej pro PRÁVO vicepremiér vlády Bělobrádek (KDU-ČSL).
PRÁVO, 19.9.2015 Pouhé 3dny před přijetím povinných unijních kvót:

PRÁVO, 19.9.2015

Inteligentní postřeh vícepremiéra Bělobrádka…
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Ministr

vnitra

Chovanec

informoval

o

přijetí

povinných kvót pro migranty zdroj
Bruselská direktiva určila pro ČR 1591migrantů
(1215 z Řecka, 376 z Itálie, což jsou migranti
afrického původu).
Poznámka a hlasování z Rady EU, 22.9.2015 zdroj (EN) – rozkliknout: Statement u Czech Republic
A pak tu máme výroky “hrdinů-politiků“ po přijetí povinných kvót Zdroj (záloha zdroj) :
Sobotka: “Nechci proto žalobami dál stupňovat napětí…“
Babiš: “Bránit se soudně není rozumné, protože nám to EU vrátí i s úroky. Dostáváme z EU desítky miliard korun
ročně…“ (pozn: pádný argument pro skupinu Agrofert…)

Bělobrádek se nejprve vyslovil pro podání žaloby u Evropského soudního dvora ve Štrasburku
(Právo, Sobota 19.9.2015), aby vzápětí vzkázal, že respektuje většinový názor vlády…
Doplňující informace k vývoji žalob Slovenska*) a Maďarska u soudního dvora - článek zdroj.
*)

POZNÁMKA: V případě postoje Slovenska je třeba vnímat i kontext voleb do parlamentu, které se konaly 5.března 2016.
Žaloba byla podána v prosinci 2015 (cca 4 měsíce před volbami). Srovnejte s chováním vlády ČR v té samé otázce
(uvedené výroky+kapitola 11.1.1(citace ze stenozáznamů)) – do voleb ještě daleko… Červen 2017 – 4měsíce před
parlamentními volbami v ČR přichází usnesení, že vláda souhlasí s podáním žaloby (usnesení č. 443) ohledně směrnice na
držení zbraní. Metody české a slovenské sociální demokracie, dua Sobotky a Fica, se prostě nezapřou. Myslíte si, že jde
jen o náhodnou podobnost?! Události kolem zbrojní směrnice podrobněji v Dokumentu Armáda, bezpečnost občana, část

Držení zbraní

11.1.1.

A to není vše – 30.schůze PS ČR

Ze stenozáznamu (doporučuji si je projít) ze sněmovny, 30.schůze 1.10.2015:
Na adresu Sobotky zaznívá kritika, že nedostatečně nebo vůbec informuje poslance o jednáních na
evropské půdě, přestože sněmovna k tomu přijala usnesení (únor 2015 – Němcová zdroj).
K tomuto také video (stenozáznam 1.10.2015) ze sněmovny, T.Okamura
(SPD) vs. premiér Sobotka. Opravdu má Sobotka důvod se usmívat (nebo
vysmívat?), když odmítá servilitu české vlády?
Výběr ze stenozáznamů:
[1]

Poslanec a předseda ODS, Fiala k televiznímu rozhovoru se Zaorálkem(ČSSD): "…je
přesvědčen, že použití kvalifikované většiny v Evropské unii se používá na technické věci a
použití na tuto výslovně politickou záležitost (pozn. myšleny kvóty) je precedent, který by byl
nebezpečný" - konec citátu ze slov pana ministra Zaorálka. Vypadá to ovšem, že pana ministra
jeho evropští partneři v použití kvalifikované většiny pěkně vyškolili. Stejný pan ministr Zaorálek
dnes říká, že se tomu precedentu nebudeme bránit, protože bychom se vyautovali pro další
jednání.
►Nezbývá než připomenout proces přijetí Lisabonské smlouvy (kapitola 9.3 a slova a varování Filipa (KSČM) a celkový
přístup Zaorálka v rozpravě (pročíst stenozáznam), pak bude nejlépe pochopeno, co je toto za osobu!
Pan premiér Sobotka v pořadu České televize - abych to ilustroval na konkrétních případech - 13. září řekl: "Naším cílem
je, aby se o této věci" - tedy rozumějte o kvótách - "mluvilo na Evropské radě, ne aby se ta věc uzavřela na úrovni
ministrů vnitra nebo ministrů zahraničí. Čili chceme," říkal pan premiér Sobotka, "aby se o tom jednalo na úrovni
Evropské rady, tak jako se o tom jednalo v minulosti."
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Jak máme ale rozumět tomu, že pan státní tajemník Prouza, pravá ruka premiéra, který má na starosti evropské
záležitosti a do jisté míry koordinuje českou evropskou politiku, 29. září v rozhovoru pro týdeník Respekt přiznal, že
"záměr po neúspěšném červnovém jednání, jehož se premiér Sobotka zúčastnil, zněl, že dohodu uzavřou ministři
vnitra, na jejichž jednání se rozhoduje hlasováním, a premiéři se pak budou věnovat skutečně důležitým věcem.
zdroj

[2]

Fiala dále zmínil, cituji zdroj:
„Tady já ani sociální demokracii nepodezírám z toho, že to dělala proto, že chce uspět ve volbách, ale spíše si myslím, že
to dělali z pohodlnosti, z toho, aby se vyhnuli konfliktu, aby veřejnosti sdělili jednu věc, která není pravdivá, a jinak se
zachovali na úrovni Evropské unie, kde se dostali pod tlak silných států. A když to tak je, tak si myslím, že pan premiér by
si mohl odpustit i taková ta teatrální gesta, kterých jsme byli také svědky, kdy vyprovázel svého ministra vnitra na letiště
před odletem na klíčové jednání rady ministrů o kvótách, aby ho - cituji: morálně podpořil, protože ho čeká perný den.
Bohužel, pánové si nějak zapomněli sdělit, že ten den bude perný proto, že Poláci neudrží jednotnou pozici Visegrádské
skupiny, na které vláda tak stavěla. Premiér pak hrál překvapeného, i když vláda, až tedy na pana ministra vnitra
Chovance, i když vláda o polském postoji, jak řekl opět státní tajemník Prouza - cituji: věděla už tejden, protože ona
volala premiérka našemu premiérovi, že stahujou svoji dohodu z V4.“

[3]

Marek Černoch (Úsvit/ANO?) zdroj
„Jak zde bylo řečeno, tak 11. června bylo přijato na výboru pro evropské záležitosti usnesení, které jsme odhlasovali.
Navrhl jsem v tomto usnesení změnu, aby vláda odjížděla s negativním postojem vůči povinným kvótám. Toto usnesení
bylo přijato. Vláda nakonec tímto způsobem postupovala. Ale ve chvíli, kdy jsme byli přehlasováni, nastal základní
moment zlomu, ten bod zlomu, problém, o kterém si myslím, že tady teď mluvíme, a to byla vyjádření - příkladem pana
vicepremiéra Babiše - že se nebudeme připojovat k žalobě, abychom nepřišli o peníze z Evropské unie. Na druhé straně
opět někde zaznělo, že se možná připojíme.“

Poznámka: Bude p.Černoch do voleb 2017 kandidovat za ANO..? Jak se to slučuje v oblasti referenda? Babiše?

[4]

Z analýzy Ministerstva vnitra, která je na stránkách, je jedním z bodů - vnucování závazků státu, který nechce
tyto osoby přijmout, může představovat porušení zásady svrchované rovnosti států a současně zásah do jejich politické
nezávislosti garantované článkem 2 odst. 4 Charty OSN. zdroj

[5]

Miroslava Němcová (ODS) zdroj
„…jsem si nechala připravit tabulku, která řadí země světa podle hrubého domácího produktu na obyvatele. Jsou to údaje
za rok 2014 z Mezinárodního měnového fondu a celkem je mapováno 187 zemí. Mezi nimi státy Perského zálivu, tedy
bohaté státy, které většinou odmítají přijímat uprchlíky, přestože jsou jim kulturně a historicky daleko blíž než celá
Evropa, tak tyto státy jsou na předních místech: Katar je 3., Spojené arabské emiráty 8., Kuvajt 23., Bahrajn 32.,
Saúdská Arábie 34. Česká republika - pro informaci - je 42., ze starých evropských zemí za těmito zeměmi arabskými je
například Španělsko, Itálie, Kypr, Malta. Z nových zemí prakticky všechny, pokud jde o HDP na hlavu, tak stojí za těmito
arabskými státy. Otázka tedy zní, jak to, že bohaté státy kulturně blízké, historicky blízké těmto běžencům, kterým jde
o život, nepomáhají, a jak to, že my Evropané máme být neustále peskováni z nedostatku humanity, z povinnosti se
o tuto část světa postarat. Připadá mi to stejně nelogické, jako kdybychom čelem k hrozící krizi na Ukrajině, která jistě
bude eskalovat, žádali země v Perském zálivu, aby tuto otázku řešily místo nás.“

[6]

Ministr vnitra Milan Chovanec ČSSD zdroj
„Také si odpovězme na otázku, jestli tato migrační vlna, kde Spolková republika Německo - a včera to neoficiálně
potvrzoval bavorský ministr vnitra, že za jeden měsíc do Německa přišlo 250 tis. lidí, že tato migrační vlna
s sebou přinese i tu druhou migrační vlnu, už tu oficiální, zákonnou. A to je slučování rodin, dámy a pánové. Přes 60 %
lidí, kteří přicházejí, jsou muži. Ti muži přicházejí sami. Většina z nich má rodinu. Většina z nich bude podle evropského
práva tu rodinu chtít sloučit. A v současné době 98 % migrantů z Eritrey a ze Sýrie získává v evropských zemích
mezinárodní ochranu. U nás, když někdo z těchto zemí požádá o mezinárodní ochranu, tak ji dostane. My postupujeme
podle evropského práva.“
„Já jedu osmého do Lucemburku na zasedání ministrů vnitra. A světe div se, povinné kvóty jsou opět na stole. Takže po
40 tis. nepovinně, 120 tis. už povinně, ale jednorázově, přichází znovu debata o stálém realokačním mechanismu,
který by měl pouze do té rovnice, kde bude procentuální vyjádření pro jednotlivou zemi, dosazovat to číslo pro každý
rok.“

[7]

Marek Benda (ODS) zdroj
V rozhovoru pro Respekt na začátku tohoto týdne pan státní tajemník Prouza kromě toho, že říkal, že jsme věděli
o stanovisku Poláků, říká ještě další větu, která je podle mě mnohem klíčovější. Česká republika, resp. vláda České
republiky se rozhodla, že se nechá přehlasovat a půjde do mechanismu, kde bude možné ji přehlasovat, to znamená na
Radu ministrů vnitra, nikoliv na úroveň předsednickou. Tak se ptám, jak to s tím je: buď máme státního tajemníka, který
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si vymýšlí, pak si myslím, že tam nemá co dělat, anebo to bylo od začátku záměrné rozhodnutí, ale pak všechno další, co
říká vláda, co říká premiér, co říká ministr vnitra, je jenom dělání svalů tady dovnitř České republiky a s vědomím toho, že
nakonec přehlasován budu, protože jsem připustil, že jdu do mechanismu, kde můžu být přehlasován.

[8]

Marek Černoch (Úsvit/ANO?) zdroj
„Nedávno jsem zaznamenal názor od pana ministra financí, že se nebudeme bránit kvótám, abychom nepřišli o dotace.“

[9]

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) zdroj
„Minulé úterý, 22. září, bylo na mimořádném zasedání ministrů vnitra v Lucemburku schváleno rozhodnutí o relokaci
120 tis. osob z Řecka a také z Itálie. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo dosáhnout konsenzu, bylo rozhodnutí nakonec
přijato po hlasování kvalifikovanou většinou. Proti se vyslovila Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko. Finsko
se hlasování zdrželo z důvodu nesouhlasu s tím, že rozhodnutí nebylo přijato formou konsenzu.“
„Rozhodnutí, které bylo přijato, podle mého názoru nerespektuje dohodu z červnové Evropské rady o konsenzuálním
rozhodování a nepředstavuje systematický krok při řešení migrační krize.“

[10]

Zdroj „Státy podporující kvóty ale chtěly svůj návrh prosadit i za cenu silového hlasování. My jsme chtěli
rozhodnutí konsenzem nebo přesun rozhodnutí na úroveň předsedů vlád, kde bychom znovu o konsenzus mohli bojovat.
S takovým pokynem odjížděl ministr vnitra na jednání Evropské rady. Lucemburské předsednictví do poslední chvíle
váhalo, zda je rozumné připustit hlasování. Nakonec podlehlo tlaku států, které spěchaly na prosazení kvót.“ zdroj
„Nepůjdeme stejnou cestou jako Slovensko, akceptujeme závěry ministerské rady ohledně přerozdělení 120 tisíc osob a
z této pozice budeme dále jako Česká republika vyjednávat. … Neměli bychom podnikat kroky, které do budoucna oslabí
naši vyjednávací pozici v rámci Evropské unie.“
„Den po jednání ministrů vnitra proběhlo v Bruselu mimořádné jednání hlav států a vlád členských zemí Evropské unie
k migraci. V oblasti azylové politiky byla na evropské úrovni zahájena debata o její zásadní změně.“

[11]

Jaroslav Holík zdroj
Když jsem navštívil tábor ve Vyšních Lhotách, byli tam jenom chlapi a nebyli tam uprchlíci ze Sýrie, převážně byli černí a
byla to Vanza (?), Togo, Středoafrická republika. Velice málo jich bylo ze Sýrie. Stejně tak když jsem byl v Bělé pod
Bezdězdem, tam z 540 lidí více než polovina neměla doklady, ale všichni tvrdili, že jsou ze Sýrie.

[12]

Leo Luzar (KSČM) zdroj
„Již v roce 2005, tedy deset let před tímto dnem, přijala Evropská komise svou směrnici Com 669, ve které se hovoří
o nutnosti přílivu legální migrace do Evropy. Tato čísla hovoří o milionech. V roce 2025 by do Evropské unie měly
přicházet ročně miliony migrantů, legálních migrantů, aby se vyrovnal demografický pokles obyvatel Evropy.“

[13]

Tomio Okamura (SPD) zdroj
Říkají, že naše hnutí Svoboda a přímá demokracie - SPD je populistické. Děláme prý nerealistickou politiku. Podřizovat se
Bruselu, odmítat referendum občanů, to je realismus této vlády! Za naše hnutí Svoboda a přímá demokracie - SPD jsme
za poslední čtyři měsíce již třikrát navrhovali v této Poslanecké sněmovně referendum o vystoupení naší země z Evropské
unie. Aby sami občané mohli rozhodnout o své budoucnosti ve své zemi. Vládní poslanci ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL se
hlasitě smáli. Takzvaná opozice ODS a TOP 09 hučela a bouchala do lavic. Úsvit pískal a komunisté nevěřícně hleděli, kdo
má odvahu k tak radikálnímu návrhu. Dnes už se nikdo nesměje. S naší vládou jednají v Evropské unii jako s
protektorátní vládou a z Bruselu nám jasně přikázali, co nás čeká.
Čeká nás konec samostatnosti*) a islamizace pod pláštíkem multikulturního ráje. Zároveň znějí výhrůžky ekonomickými
sankcemi, a dokonce bojem s námi - prý xenofobními - Čechy a Moraváky
Tohle je naše země a žádný jiný stát nemá skutečné a přirozené právo o jejím osudu rozhodovat ani o jejím osudu
hlasovat. Jestliže se vláda rozhodla ustoupit tomuto násilí z Bruselu, pak porušuje zásadu zakladatele našeho moderního
státu Tomáše Garrigua Masaryka. Násilí je třeba se bránit, a ne mu ustupovat. Takovou vládu naše země nepotřebuje.
Hnutí Svoboda a přímá demokracie proto znovu vyzývá tuto vládu k demisi. Povinné kvóty pro přijímání ilegální imigrantů
jsou hrubým porušením suverénních práv České republiky. Povinností vlády bylo využít všech prostředků k obraně zájmů
České republiky a jejích občanů. Vzhledem k tomu, že se tak nestalo, znovu a opakovaně vyzývám vládu k podání demise
a k vypsání předčasných voleb, aby občané mohli rozhodnout o osudu své země. zdroj
*)

POZNÁMKA: Bylo řečeno 1.10.2015, srovnejte s obsahem Dokumentu Das neue Europe, zpráva z Evropského parlamentu
ze dne 20.12.2016.
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[14]

Zbyněk Stanjura (ODS) zdroj
Chtěl bych se obrátit s dotazem na pana premiéra. Když si vzpomenu na jeho dnešní vystoupení, tak v zásadě nám říkal,
že on doporučuje, abychom nešli cestou Slovenska, abychom nepodali žalobu k Evropskému soudnímu dvoru, přestože to
říkal jeho vicepremiér, i pan ministr vnitra říkal, že máme rozbory, že tento postup není korektní podle legislativy. Ale říká,
že tento důvod je proto, že bychom byli vyloučeni z další debaty. A já tomuto výroku nerozumím. Jak to, co svobodný
suverénní stát může udělat, to znamená podat žalobu k Evropskému soudnímu dvoru, jak může někoho napadnout, že
podání takové žaloby nás vyloučí z další debaty? Kdo vám to řekl? Nebo to je váš odhad? Nebo nám tím někdo hrozí
v Evropě? Já bych to rád slyšel.
Pokud máme nějaké legální legislativní prostředky opravné nebo soudní, tak je přece můžeme použít. A kdo nám tedy
říká, že když dáme žalobu, že nás vyloučí z další debaty? Nebo si zase jenom vytváříte alibi? Kdybyste říkal "já si myslím,
že je to špatně", ale zase říkáte "oni by nás vyloučili z debaty". Kdo to jsou oni? Na základě čeho by nás vyloučili
z debaty? A co budeme dělat, až nás přehlasují příště a schválí trvalý přerozdělovací mechanismus? Co budeme dělat? A
jedním z argumentů zastánců tohoto postupu může být: no když jsme udělali jednorázové, tak vy jste se přece nebránili,
vy jste to akceptovali, tak když je to jednou, tak to může být podruhé nebo potřetí.
Chtěl bych vysvětlit souvislost mezi podáním žaloby a vyloučením z další debaty.

[15]

Miroslava Němcová (ODS) zdroj
„Německá vláda oznámila, že třetina lidí disponujících syrskými pasy nejsou Syřané. Představitelé italské, egyptské,
libyjské vlády prohlásili, že středomořské zločinecké gangy pašují do Evropy mezi uprchlíky bojovníky Islámského státu.“

11.1.2.

Shrnutí nejen stenozáznamů

Na Evropské radě 24.-25.6.2015 bylo konsenzuálně rozhodnuto o relokaci/přesídlení (40+20)tisíc
migrantů (zdroj). To potvrdil i Chovanec ve svém vystoupení [6]. Odtud také pramení usnesení vlády
č. 556 uvedené výše ze dne 8.7.2015 o dobrovolném přijetí 1500migrantů – odsouhlaseno
jednomyslně všemi členy vlády!
V září 2015 se mělo rozhodovat o 120tis. migrantech. Ovšem tentokrát už nikoliv na úrovni
Evropské rady (premiéři, prezidenti států), ale pouze na úrovni Rady EU (ministři členských států)
s možností rozhodnout i kvalifikovanou většinou.
Fiala [1],[2] poukazuje na rozhovor v Respektu*) (40/2015) s T.Prouzou, plné znění článku zdroj.
Obsah článku rozporoval následující den T.Prouza na webu zdroj.
*)

POZNÁMKA: S ohledem na to, že RESPEKT vydal také číslo SPECIÁL: DEZINFORMACE (03/2017) určený zejména do
školských zařízení vzniká otázka, zda samotný RESPEKT není zdrojem vytváření a šíření FAKE NEWS. Autor p.Švehla, ani
šéfredaktor RESPEKTU p.Tabéry se i přes opakovaný dotaz k této věci nevyjádřili…

Proč a kdo rozhodl o tom, že se o 120tis. migrantech má rozhodovat na úrovni Rady EU, když
před tím, se o tomtéž rozhodovalo na úrovni Evropské rady - je právě ona podstatná otázka. O tom
samém se rozhodovalo na nižší úrovni, kde hrozilo zcela reálné přehlasování, které také nastalo.
Do otázky to shrnul Benda [7].
Sobotka, který vystoupil později, toto nijak nevysvětlil. Pouze se omezil na sdělení:

Vzhledem k tomu, že se nepodařilo dosáhnout konsenzu, bylo rozhodnutí nakonec přijato po
hlasování kvalifikovanou většinou. [9] a
Státy podporující kvóty ale chtěly svůj návrh prosadit i za cenu silového hlasování…
Lucemburské předsednictví do poslední chvíle váhalo, zda je rozumné připustit hlasování.
Nakonec podlehlo tlaku států, které spěchaly na prosazení kvót [10].
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Jako premiér vlády by mělo být v jeho zájmu vyvrátit pochyby o postupu vlády (resp. jeho vlastní
osoby na Evropské radě). Namísto toho pouze konstatoval, že:

„Rozhodnutí, které bylo přijato, podle mého názoru nerespektuje dohodu z červnové Evropské
rady o konsenzuálním rozhodování…“ [9]
Tedy i s vědomím, že došlo k tomuto, zastává názor, že:

„Neměli bychom podnikat kroky, které do budoucna oslabí naši vyjednávací pozici v rámci
Evropské unie.“ [10] (tj. nepřidat se ke Slovensku a Maďarsku s žalobou…)
Jak je však vidět a tento případ to jen dokazuje – o čem Sobotka mluví, když se údajně stejně
nedodržuje dohoda?!! Následné ostré vystoupení Okamury [13] bylo zcela na místě. A stejně tak
jasně zformulované zamyšlení od Stanjury [14] nad tím, co řekl Sobotka. A to i s ohledem na
příspěvek Černocha [4].
Tedy toto premiér ani nikdo z vlády nevysvětlil. Vyjádření Sobotky [10] vzbuzuje dojem, že na
hlasování kvalifikovanou většinou došlo „nečekaně“, jen tak tak… “Lucemburské předsednictví do

poslední chvíle váhalo, zda je rozumné připustit hlasování.“ JENŹE:
Už před summitem Rady EU 22.9.2015 psalo PRÁVO následující (19.9.2015):

Tedy, o žádné překvapení nešlo a bylo
o tom rozhodnuto dopředu. Stručně
řečeno:

Buď se podřídíte anebo vás
jednoduše přehlasujeme!
Vítejte v realitě Evropské unie…!
Na tento precedens si vzpomeňte, až
budete číst Dokument Důležitost voleb
2017,

část

Uvedení

do

reality,

zamyšlení nad frází politiků o prosazování národních zájmů… a pojmu „hlubší integrace“ či “být
v jádru EU“.
Pokud někteří poslanci z řad ODS měli adekvátní příspěvky k této věci, nedejme se zmást
touto jednotlivostí. Nezapomínejme, kdo přijal Lisabonskou smlouvu (kapitola 9), jak se staví tato
strana k referendu*) (kapitola 10.5), ukázkový příklad hry na prosazování národních zájmů

Strana 84

Česká_politická_scéna_2017_07_26_13_18_02_709

v Dokumentu Důležitost voleb 2017, část 2.2. ODS

a prosazování českých národních zájmů

v otázce směrnice EU na omezení držených zbraní. V hlavní roli tentokrát Blažek (úsměvně trapné).
*)

POZNÁMKA: V programu pro volby 2013 měla ODS uvedeno: “Budeme proto trvat na referendu o případném přijetí
společné evropské měny“ (strana 29). Pro volby 2017 toto zmizelo a o referendu nenajdete ani slovo v celém
programu…

11.1.3.

Zavedení stálých/trvalých kvót migrace

Jak uvedl Chovanec [6] proces nekončí. Drzost Bruselu přesahuje veškeré meze a po povinných
jednorázových kvótách se pokouší otázku vyřešit jednou provždy bez ohledu na suverenitu národních
států a bezpečnost občanů formou trvalých/stálých kvót. Zavedení trvalého mechanismu =
přidělování migrantů aneb obejití práva státu rozhodovat o své azylové politice, které by si uzmula
sama EU. (zdroj) Sobotka se sice vyjádřil (zdroj, záloha zdroj), že v takovém případě, by bylo použito
veškerých prostředků k zabránění tohoto procesu, včetně žaloby… ale o té mluvil Bělobrádek(KDUČSL) také před povinnými jednorázovými kvótami. Reakce politiků po přehlasování byly uvedeny výše
(kapitola 11.1). Jen hlupák nebo snílek by mohl bez obav uvěřit. Tím spíše, že zůstalo dost
nezodpovězených/nevysvětlených otázek ze sněmovny.
Problematice migrace se váží i následující kapitoly, které přinášejí přehled o hlasování ze
sněmovny v souvislosti s migrací. Doporučuji věnovat pozornost hlasováním, kde se ukáže faktický
postoj těch, kdo jsou ve sněmovně (kapitoly 11.4, 11.5)

11.2.

Referendum k migračním kvótám, o setrvání v EU

Usnesení vlády 855 (02.11.2015), parlamentní tisk 621 – referendum k imigračním kvótám EU.
Návrh čeká již víc jak rok na první projednání… Potká jej stejný osud jako vládní návrh zákona o
referendu? Nestihne se projednat? Je to možné. Jako velmi zajímavý materiál považuji znění vládního
zdůvodnění zamítnutí.
1) když se loď potápí, je třeba setrvat až do konce…
2) cituji: „Nelze totiž předpokládat, že by se občané v referendu rozhodli stejně, pokud by znali konkrétní
podmínky vystoupení sjednané v dohodě o podmínkách vystoupení členského státu z Evropské unie.“

Nebo-li dle této logiky, by mělo dojít nejprve k jednání o vystoupení s ostatními členskými
státy EU a až teprve následně k samotnému referendu… dává Vám to logiku? A jaké podmínky by
asi byly vyjednány? A jaká strana by měla chuť o něčem jednat, když referendum může
dopadnout tak či onak???

11.3.

Jak to chodí také v parlamentu

22.března 2016 – den útoku v metru v Bruselu. Uctění minutou ticha obětí. Ze stenozáznamu:
Tomio Okamura

(SPD) (zkracuji):

„Do poloviny roku 2017 máme podle pana premiéra přijmout 3091 migrantů, z toho 1500 bere vaše vláda
dobrovolně nad rámec bruselského diktátu, jak vyplývá z písemné odpovědi premiéra Sobotky na moji interpelaci
z 1. března letošního roku.“
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„Dále podle písemné odpovědi pana premiéra na moji interpelaci chce vláda více než 3000 imigrantů z tohoto
počtu ubytovat primárně ve dvou zařízeních, v Havířově a v Kostelci nad Orlicí, a podle potřeby bude kapacity nadále
navyšovat. Znovu zdůrazňuji, že se jedná o imigranty, které se tady vláda rozhodla umisťovat natrvalo. Natrvalo umístit a
integrovat do České republiky proti vůli občanů. To, co vláda předvádí, je absurdní nesmysl. Ubytovna v Kostelci má
kapacitu 275 lidí a už je z poloviny plná a Havířov ubytuje 151 lidí.„
„A znovu vás žádám i v souvislosti s dnešními událostmi v Bruselu o zavedení nulové tolerance nezákonné
imigrace do České republiky a žádám vás, abyste zajistili, že žádní radikální vyznavači islámu nevniknou na území České
republiky. A jestli to nedokážete zajistit, tak zastavte imigraci do České republiky. Odmítněte ty kvóty, odmítněte,
postavte se Evropské unii, vážená vládo, protože vy nedokážete zajistit bezpečnost občanů České republiky. Muslimští
migranti z Afriky a Středního východu jsou jednoznačně obrovská bezpečnostní, kriminální a sociální hrozba do České
republiky. Mám tady citáty občanů Kostelce nad Orlicí, kteří si již dnes stěžují, jakým způsobem se tam ti současní
migranti už chovají. Kradou v obchodech atd. A takových dopisů od zoufalých lidí mi chodí velké množství.“
Radim Fiala (zkracuji): „…navrhuji zařadit na pořad této schůze následující bod jednání: Situace v Moravskoslezském kraji
v souvislosti s hromadným propouštěním v podniku OKD“
„To, kam by se vyšplhala dnešní míra nezaměstnanosti po případném krachu, je naprosto nepřijatelné. To vše se může
ještě více zkombinovat s umisťováním nelegálních islámských imigrantů v kraji.“
Jaroslav Holík: (zkracuji) „…vzhledem k dnešním událostem navrhuji zařazení nového bodu Stanovisko Poslanecké
sněmovny k imigrační politice vlády ČR. V rámci projednání bodu navrhujeme následující usnesení: Poslanecká sněmovna
Parlamentu ČR vyzývá vládu ČR k okamžitému zastavení přijímání nelegálních islámských imigrantů…“
„Bohužel kroky většiny evropských politiků vedou spíše ke zvýšení rizika dalších teroristických útoků a islámu než ke
snížení tohoto rizika. Říkáme, Evropa čelí pokusu o okupaci ze strany radikálního islámu. Odpovědnost za tuto situaci nese
politika Evropské unie, ale i naší vlády. Její multikulturní plány a její plány na integraci milionů muslimů v Evropě. Proto
dnes jako poslanci Parlamentu ČR musíme jednat. Pokud to neuděláme, tak si pak můžeme vybrat, jestli další bomba
vybuchne na Můstku, nebo u Muzea.“
Roman Sklenák: (předseda klubu ČSSD) „Děkuji za slovo a dobrý den, kolegyně a kolegové. Jménem poslaneckého
klubu sociální demokracie a ANO 2011 vznáším veto proti zařazení těch bodů, které byly navrženy.“
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, tudíž veto bylo uplatněno na všechny body, jak byly
předneseny panem poslancem Okamurou, panem poslancem Radimem Fialou a panem poslancem Holíkem,
a v tuto chvíli se můžeme věnovat schválenému programu a jednání podle něj.
Pozn: A je to!

To jen aby bylo jasnější, kdo je kdo, a kdo stojí na jaké straně!
11.4.

Hlasování I. – 1.října 2015

Hlasování ze 30.schůze sněmovny (1.10.2015) v reakci na přijetí povinných migrantských kvót,
zde začátek stenozáznamu z průběhu 30.schůze.
Nepřítomní z vlády: Zaorálek, Mládek, Brabec; Chvojka tehdy nebyl ministrem
1. Hlasování 4: Všeobecný postoj sněmovny k imigrační krizi (bohužel není moc konkrétní a tedy kontrolovatelné
pokud jde o jeho plnění)
► PRO 91, PROTI 20, PŘÍTOMNO 141, PŘIJATO
2. Hlasování 5: Poslanecká sněmovna trvá na odmítavém postoji k povinným kvótám pro rozdělení uprchlíků
v jednotlivých členských zemích Evropské unie. Protože byla Česká republika v této otázce přehlasována na
zasedání ministrů vnitra, žádá Poslanecká sněmovna vládu, aby se připojila k podání žaloby k soudu Evropské
unie.
► PRO 55, PROTI 4, PŘÍTOMNO 139, ZAMÍTNUTO
Zdržel se z vlády: Sobotka, Chovanec, Chvojka, Stropnický, Babiš, Bělobrádek, PROTI: Herman, Jurečka
3. Hlasování 6: Poslanecká sněmovna odmítá trvalý přerozdělovací mechanismus, který má zavést
přerozdělování uprchlíků pomocí povinných kvót pro jednotlivé členské státy EU na neomezenou dobu.
► PRO 75, PROTI 3, PŘÍTOMNO 141, PŘIJATO
Zdržel se z vlády: Sobotka, Herman, Stropnický PROTI: Chovanec, Chvojka
4. Hlasování 7: Poslanecká sněmovna odmítá možnost sjednocení dávek pro běžence v zemích EU.
► PRO 54, PROTI 0, PŘÍTOMNO 141, ZAMÍTNUTO
Zdržel se z vlády: Sobotka,Chvojka, Stropnický, Bělobrádek
KSČM by to zřejmě dle hlasování nevadilo…
5. Hlasování 8: Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby se aktivně zasadila o právní změnu postavení ČR v EU,
která nám umožní zachovat autonomii v zásadních otázkách státní suverenity. Poslanecká sněmovna žádá
vládu, aby k tomu využila nejbližší možné příležitosti, kdy budou otevřeny smlouvy o fungování EU
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► PRO 54, PROTI 27, PŘÍTOMNO 140, ZAMÍTNUTO
Zdržel se z vlády: Babiš PROTI: Sobotka, Chovanec, Chvojka, Stropnický, Bělobrádek, Herman, Jurečka
6. Hlasování 9: Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby předložila detailní postup prověřování uprchlíků, kteří
mají být přijati na území ČR.
► PRO 79, PROTI 1, PŘÍTOMNO 141, PŘIJATO
Zdržel se z vlády: Sobotka, Stropnický
7. Hlasování 10: Poslanecká sněmovna podporuje vládu v přípravě účinné ochrany státní hranice ČR v případě, že
migrační krize bude eskalovat.(pozn: co je eskalovat?► PRO 130, PROTI 0, PŘÍTOMNO 141, PŘIJATO
Zdržel se z vlády: Sobotka
8. Hlasování 11: Poslanecká sněmovna podporuje zásahy proti pašeráckým lodím a vyzývá předsedu vlády a
ministra zahraničních věcí ČR, aby využili veškerých možností k získání souhlasu OSN s tímto plánem.
► PRO 55, PROTI 2, PŘÍTOMNO 139, ZAMÍTNUTO
Zdržel se z vlády: Sobotka, Chvojka, Babiš, Bělobrádek
9. Hlasování 17: Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby nerespektovala kvóty na přerozdělení
imigrantů a nepřijímala dobrovolně nelegální ekonomické migranty.
► PRO 40, PROTI 48, PŘÍTOMNO 142, ZAMÍTNUTO
Zdržel se z vlády: Sobotka, Babiš PROTI: Chovanec, Chvojka, Stropnický, Bělobrádek, Herman, Jurečka
10. Hlasování 19: Poslanecká sněmovna vyzývá vládu rovněž k odmítnutí trvalých mechanismů přerozdělování
migrantů
► PRO 61, PROTI 3, PŘÍTOMNO 142, ZAMÍTNUTO
Srovnej s hlasováním č.6…
Zdržel se z vlády: Sobotka, Chovanec, Chvojka, Babiš, Stropnický, Herman
11. Hlasování 20: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky v případě přehlasování České republiky
v Evropském parlamentu při odmítnutí mechanismu trvalého přerozdělování migrantů, aby proti tomuto
rozhodnutí Evropského parlamentu podala žalobu k Evropskému soudnímu dvoru." (pozn. chybná formulace)
► PRO 20, PROTI 42, PŘÍTOMNO 141, ZAMÍTNUTO
Zdržel se z vlády: Sobotka, Chvojka, Babiš, Stropnický, Bělobrádek, Jurečka PROTI: Chovanec, Herman
Zde jen upozorním na článek 17.4.2016 (tedy po 6měsicích), Sobotka se chce bránit případně žalobou… jde o
posun nebo jen politické oblbování občanů? Co myslíte…?
12. Hlasování 21: Povinné kvóty pro přijímání ilegálních imigrantů jsou hrubým porušením suverénních práv České
republiky. Povinností vlády bylo využít všech prostředků k obraně zájmů České republiky a jejích občanů.
Vzhledem k tomu, že se tak nestalo, Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky k podání demise.
► PRO 3, PROTI 99, PŘÍTOMNO 142, ZAMÍTNUTO
Zdržel se z vlády: Sobotka, Babiš PROTI: Chovanec, Stropnický, Bělobrádek, Herman, Jurečka
Pozn: Tvrdý text usnesení, ale pravda je, že vláda skutečně nevyužila všech prostředků na ochranu zájmů
občanů ČR, což by činit měla…

11.5.

Hlasování II. - 22.března 2016

Podívejte se, kdo jak hlasoval… (stenozáznam zde)
1. Hlasování 354: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odmítá dohodu předsedů vlád členských
zemí Evropské unie, která se týká zrušení vízového režimu pro turecké občany nejpozději do konce června
2016.
► PRO 86, PROTI 6, PŘÍTOMNO 153, PŘIJATO
I přes toto usnesení sněmovny premiér Sobotka zcela svévolně jej ignoroval a v Bruselu schválil dohodu
s Tureckem zde.
Sobotka: „Je to otázka několika málo hlasů, které převážily v tom smyslu, jak bylo přijato. Včerejší jednání
Sněmovny těžko může měnit dohodu, která byla uzavřena dohodou všech 28 členských zemí Evropské unie,“
(zdroj)

Takže 86hlasů je několik málo? Najít dalších 15odvážných a tato vláda končí. Vláda se
zodpovídá sněmovně.
2. Hlasování 363: Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby - za prvé - okamžitě zastavila přijímání nelegálních
3.
4.

imigrantů na základě imigračních kvót.
► PRO 38, PROTI 16, PŘÍTOMNO 155, ZAMÍTNUTO
Hlasování 365: Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby zavedla ochranu českých hranic nejpozději od
července 2016 v souvislosti se zavedením bezvízového styku s Tureckem.
► PRO 53, PROTI 11, PŘÍTOMNO 153, ZAMÍTNUTO
Hlasování 366: Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby připravila návrh zákona, který postaví mimo zákon
politický a radikální islám.
► PRO 14, PROTI 15, PŘÍTOMNO 154, ZAMÍTNUTO
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5. Hlasování 367: Poslanecká sněmovna ukládá vládě, aby respektovala v otázce migrantů na území České

republiky zároveň dva základní principy: za prvé, nedovolí vytváření žádných muslimských ghett a
imigrantských komunit v České republice.
► PRO 12, PROTI 37, PŘÍTOMNO 154, ZAMÍTNUTO
6. Hlasování 368: Poslanecká sněmovna ukládá vládě, ať vytvoří a realizuje plán repatriace všech migrantů zpět
mimo území České republiky, a to jak těch přijatých, jak na základě evropských přerozdělovacích mechanismů,
kvóty, tak těch, která vláda přijala o své vůli a přijme o své vůli.
► PRO 9, PROTI 54, PŘÍTOMNO 154, ZAMÍTNUTO
Shrnuto slovy p.Černocha:
Marek Černoch: „Děkuji. Dámy a pánové, jenom než se rozeběhnete domů. Já jsem tady opravdu velmi pečlivě
poslouchal celé odpoledne tu debatu. Musím říct, že považuji za absolutní pokrytectví, jakým způsobem jste se postavili
k těm návrhům, které si myslím, že jsou zcela logické. Protože ono je velmi jednoduché vydávat prohlášení do novin, bít
se v prsa a vést svůj národ do bitvy, a pak se k tomu postavit, kdy máte možnost vyjádřit svůj názor, zcela oficiálně.“

12. Če št í p ol it ic i “J s me pr o mi g r aci“
Naše politická „elita“(?) neustále tvrdí, jak jsou proti povinným kvótám a že zatím jsme na jejich
základě přijali doslova jen několik migrantů. Ovšem pak je druhá skupina, přijatá na základě
dobrovolných kvót, které odsouhlasila celá vláda jednomyslně (kapitola 11.1). A zde bych odkázal
na Dokument Česká republika, migrace, islamizace a kapitolu o dění v Havířově.

12.1.

Další důkaz: Prezidentské volby ve Francii I. kolo

V prezidentských volbách ve Francii (24.4.2017) postoupili do druhého kola (7.5.2014) Macron a
Le Penová (výsledky I. kola: zdroj nebo zdroj). Výsledky II. kola: Vyhrál Macron 66,1% (Zdroj nebo
zdroj). Zajímavé jsou reakce čelních politiků k vítězi I. i II.kola Macronovi. Než se k nim dostaneme,
je třeba připomenout, jaké myšlenky zastává a hodlá prosazovat i to, kdo jej podporoval.

12.1.1.

Kdo je Emanuel Macron?
Nejprve jedna informace pro
vykreslení postojů muslimů ve
Francii. Každý si asi udělá rychle
názor na to, zda je u nich zájem
se integrovat nebo spíš přetvořit
společnost

popř.

vytvořit

paralelní.
Emmanuell Macron byl investičním bankéřem v bance Rothschild & Cie, následně byl ministrem
hospodářství, v 08/2016 rezignoval z důvodu své prezidentské kampaně. Zastává se Merkelové a
odmítá ji kritizovat za její postup. A to i přes události z Paříže, Nice. Toto zastání prohlásil krátce po
událostech z vánočního trhu v Berlíně (útočník identifikován jako Tunisan Anis Amri). Hovoří o
společných hodnotách s Merkelovou a Německem, o zachráněné cti, tím, že Německo přijalo tolik
migrantů, hovoří o tom, že země by měla být méně přísná vůči muslimům a při uplatňování pravidel
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sekularismu. Tolik stručné teze Macrona. Je důležité o nich vědět víc a to zejména pro odhalení
Babišovy hry v Lidových novinách (viz. dále)
Zdroje CZ: tv.nova, ac24 (převzato z breitbart.com),
Zahraničí: breitbart.com (rozcestník na další zdroje jako německé deníky apod.)
E.Macron se také zúčastnil setkání Bildenbergu (viz. kapitola 5.1), na kterých se také objevují
budoucí prezidenti…

Shrnuto: Macron je prezidentský kandidát neskrývaně podporující migraci.
Pak už samozřejmě nepřekvapí vyjádření podpory, kdo bude volit Macrona…

Zdroj

Zdroj
Masová invaze posloužila/byla důvodem k přijetí povinných kvót, (Pozn: Chovanec před

krajskými volbami 2016 prohlašoval, že Sobotka zajistil, že nebudou audio [02:39min]). Pokud
Macron otevřeně podporuje další migraci, a vláda ČR je „údajně“ proti kvotám, bylo by logické
zdržení se minimálně komentáře k I.kolu (učinil tak Zeman) a vůbec by nemělo jít o nějaké oslavné
komentáře, a to ani po případném vítězství. Jaká je tedy skutečnost?

12.1.2.

Premiér Sobotka

Screen (zdroj, zdroj). Aniž by si to uvědomil, označil sebe, stranu a celou vládu za extrémisty.
Zatímco LePenová získal 21,3% (I.kolo),
ve volbách 2013 získala ČSSD jen 20,45%
(ANO, KDU-ČSL ještě méně) (zdroj). To
spíše na odlehčenou nebo k zamyšlení,
větší rozbor tohoto tweetu v Dokumentu:
Média a utváření veřejného mínění. Ze
slova nacionalismus se neustále někdo snaží vytvořit hanlivý pojem, přitom – co je na něm špatného?
Anketa ukazuje na jiný názor 10tis. občanů…
OTÁZKA: KDYŽ SOBOTKOVY VADÍ NACIONALISMUS, JAK MŮŽE PROSAZOVAT NÁRODNÍ ZÁJMY ČR, HM?
Poznámka: Nacionalismus = jsou myšlenkové tendence, zdůrazňující význam národa, tedy sounáležitost skupiny lidí,

kteří sdílejí společný původ, historii, jazyk, kulturu a území. (Wiki) Zatímco vlastenec budí pozitivní vnímání, nacionalista
spíše negativní. V médiích se obvykle setkáme s pojmem nacionalista, nacionalistická skupina apod.
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Po II.kole prezidentských voleb (konané v neděli, 07.05.2017).
Twitter B.Sobotky Zdroj
Celé vyjádření Sobotky na portálu
vláda.cz zdroj. Postoje Macrona byly
uvedeny,

takže

k čemu

povede

otevřenost budeme moci sledovat
(můžeme již nyní).

12.1.3.

Babiš, Stropnický, ANO

Vlevo screen (zdroj). O jaké šanci píše? Šance Evropy plné nelegálních osob? Šance většího
zadlužení zemí skrze narůstající platby do sociální
oblasti? Nebo šance zvyšování daní na financování
(=méně peněz domorodým občanům?). O jaké šanci to
píše?!
Ovšem to není vše z pohledu ANO.
Vazby ANO a Macron jsou hlubší.
Babiš se pokoušel získat účast Macrona na volebním sněmu Hnutí ANO 25.-26.2.2017 Praha,
nakonec se však nedostavil. Podstatné je však, kdy se sněm konal. V době, kdy vedl již prezidentskou
kampaň a svět obohatil svými pro-migračními myšlenkami! Na sněmu mohl vystoupit kdokoliv další.
Ovšem ani další zvaná osoba euro-nadšenec Guy Verhofstadt (v čele ALDE)*) není o mnoho lepší.
*)

Poznámka: europoslanci ANO jsou členy tohoto PRO-unijního uskupení. Doporučuji pozornosti Dokument Das neue
Europe, aby jste si udělali obraz o tom: a) jak hlasují „čeští“ europoslanci ANO b) kdo je Verhofstadt a pro co hlasoval.

Za tohoto stavu a známosti jeho myšlenek, Babiš zve tuto osobu na celostátní sněm. Zdroj
A faleš pokračuje dál, když v rozhovoru pro Lidové noviny
(26.4.2017) uvádí (screen zdroj).

Opravdu si na celostátní sněm budete zvát někoho,
s kým nesouhlasíte v tak zásadních věcech této doby
jako:
- pro-migrační politika a
- pro bruselský postoj
které prezentuje osoba Emmanuela Macrona?
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Dokonce šlo o volební sněm! Bohužel toto nevypovídá jen o Babišově falešnosti, ale ukazuje to i
obraz lidí v hnutí ANO, kteří zvolili znovu Babiše, který si
chtěl pozvat takovou osobu jako Macron.
Stejně jako Sobotka, ani Babiš neopomenul zmínit
nálepkovací metodu pro veřejnost a to použití pojmu
“extrémní pravice“. Více o manipulacích v Dokumentu:
Média a utváření veřejného mínění, kde je malý rozbor
tweetu Sobotky, který lze aplikovat i na Babišovo
vyjádření. Pokud názor víc jak pětiny voličů (Le Penová
dosáhla

21,3%

v I.kole)

pojmenoval

jako

extremní

pravice, jak tedy označit Hnutí ANO, které dosáhlo u voleb
2013 jen 18,65%? A co taková KDU-ČSL? Nabízí se ultra extremistická..
Text však ukazuje na další věci. Ministr financí eurozóny – není žádný nesmysl. Stačí si přečíst
Dokument Das neue Europe. Babiš bezpochyby musí
toto vědět. A stejně tak ví moc dobře, jaký hlasovací
mechanismu se aplikuje na bruselské půdě. A kdo umí
trochu počítat, což u ministra financí a miliardáře
v jedné osobě lze předpokládat, tak si taky spočte, že
když Macron obhajuje Merkelovou a Německo, mluví o
společných hodnotách atd., tak jaké budou vyhlídky a obranné šance ČR proti dalšímu směrování EU
při spojení sil Německa a Francie.
Dále je třeba si připomenout původní myšlenku vzniku EHS (dnes EU) – volný pohyb zboží, osob –
která byla celkově prospěšná a byla jedním z důvodů vstupu do EU. Babiš však svým vyjádřením
vytváří obraz toho, že hranice jsou něco jako konec světa.
Poznámka: Už v té době však existovala varování před vstupem, to je však mimo rámec Dokumentu.

A další, co plyne z vyjádření Babiše, a rozhovor pro Lidové noviny to dokazuje: (a bylo již dříve
zmíněno v Dokumentech občanéČR.cz): Jakmile dojde na lámání chleba tj. rozhodnutí ekonomické
zájmy vs. bezpečnost, Babiš upřednostňuje ekonomické zájmy (kapitola 2.1). A občané ho budou
stále volit…
Po II.kole – níže screen twitteru M.Stropnického Zdroj
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12.1.4.

Kalousek, Bělobrádek

Uvítali výhru Macrona a jeho postup do II.kola francouzských prezidentských voleb. Shrnutí
postojů elit ve zpravodajství zdroj.
Po II.kole – níže screen
twitteru M.Kalouska Zdroj
Pokud je Macron a jeho
postoje (viz. dříve) dobrou zprávou pro Evropu, pak bychom se měli ptát, zda je taková Evropa dobrá
pro nás – občany ČR.
Je třeba vyjádření českých předních politiků po I.kole směrem k Macronovi víc rozebírat? Považuji
za zbytečné. Faleš jako na dlani. Pohne to s občany České republiky jít k volbám? Volit už jiné strany
než zavedené, prověřeně zpronevěřené hájení zájmů občanů? (upozornit však musím také na
Dokument Realisté… bez růžových brýlí a syndrom české politiky před volbami “nové strany“) a
neustále nepochopené důležitosti sjednocení. Stav pokročil a došel tak daleko, že očekávat, že
jedněmi volbami se změní vše, je nerealistické a zdrojem budoucího zklamání. Zkusme pochopit, že
první krok nemusí být hned sedmimílový, může být i menší, ale hlavně správným směrem. I tom je
kromě jiného Dokument Volby.

12.1.5.

Strana zelených
Stejně jako Sobotka nezapomněl na nálepku
extremismu, Babiš na nálepku „extremní pravice“, tak
i Zelení pokračují ve stejném:

“Francouzští voliči a voličky se rozhodli postavit
extremismu a nepřipustili zvolení nacionalistické
Národní fronty.“
Screen z webu zeleni.cz, text zdroj.
Zatímco LePenová obdržela ve II.kole 33,9% hlasů
voličů, Strana zelených ve volbách 2013 obdržela
3,19% (zdroj). Tak kdo tu prezentuje extremistické
myšlenky?
V článku (zdroj, zdroj) sdělil Matěj Stropnický, že
nebudou lidem mluvit do toho, jak mají mluvit (jedna
z dílčích oblastí genderu, ale ne tak zásadní a
škodlivá jako ty další). Podtržený text „voliči a
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voličky“ je z pohledu genderu vyvážený. Můžete srovnat s nápisem „vítáme uprchlíky a uprchlice“
(obrázek kapitola 6). Je to drobnost - z pohledu současnosti, nikoliv však z pohledu trendu. Nicméně
podstata genderu leží ve zcela jiné rovině, více je v Dokumentu Islamizace školství, část “Genderová

ideologie“.
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13. Ista nbu lsk á úmluva
Aneb „Úmluva Rady Evropy o
prevenci a potírání násilí vůči
ženám a domácího násilí.“
Schválena
usnesení

vládou
114.

8.2.2016

Istanbulská

úmluva zdroj.
Název dokumentu je líbivý –
však kdo by schvaloval násilí
proti ženám?! Háček je skryt
jako vždy

v obsahu

textu,

kam až sahá a o co se
fakticky pokouší. Přirovnal bych to asi takto: „Úmluva za bezpečnost doma, na pracovišti a na
veřejném prostranství“ – těžko by se někdo bránil krokům, které by měly vést k větší bezpečnosti a
potírání kriminality, název úmluvy zní taktéž líbivě. Pokud by však text obsahoval zmínky o tom, že
všude budou instalovány kamery s nepřetržitým monitoringem celého prostoru a se zálohováním, už
by se mnoha lidem nelíbilo. Istanbulská úmluva (a nejen ona) je postavena na líbivém obalu,
podstatný je však obsah. V médiích však zazní jen, že jde o dokument „o prevenci a potírání násilí
vůči ženám a domácího násilí“. Asi nepřekvapí, že horlivým zastáncem v ČR byl ministr Dienstbier
(zdroj). Pohled na obsah Úmluvy přináší tento materiál (audio od 37:00min, doba 18min). V rámci
objektivity tohoto Dokumentu nutno v souvislosti s Úmluvou uznat zdravý rozum KDU-ČSL, která
vyslovila vážné pochybnosti (zdroj) nad faktickým obsahem a budoucím nebezpečím pro společnost,
tradici rodiny, např. Článek 12:
(1) Strany podniknou nezbytná opatření pro podporu sociálních a kulturních vzorců chování žen a mužů s
cílem vymýtit předsudky, zvyky, tradice a další praktiky, jež jsou založeny na předpokladu podřízenosti
ženy anebo na stereotypním pojímání rolí žen a mužů.

a výchovy dětí ve školském systému (i sem totiž zasahuje Úmluva, např. Článek 14). Odst. 1) a 2)
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Úmluva výslovně uvádí, že do procesu mají být zainteresovány nevládní organizace (Článek 9) a
taktéž média*) (Článek 14 odst. 2), Článek 17) utvářející veřejné mínění.
POZNÁMKA: O médiích a jejich vlivu na veřejné mínění podrobněji dokument: „ Média a veřejné mínění“. Kdo chce, může
hledat paralely v oficielním dokumentu MZV ČR Národní strategie Globálního rozvojového vzdělávání, (záloha zdroj) který
obsahuje na straně 15: “promítnutí cílů GRV do mimoškolních aktivit dětí a mládeže a zohledňuje cíle GRV při obsahové
*)

přípravě vzdělávání pedagogů volného času a pracovníků pracujících s dětmi a mládeží.“ Podrobně je k tomu věnována
část “Globální rozvojové vzdělávání“ v Dokumentu Islamizace školství.

Stejně tak si lze položit selskou otázku: „Náš právní řád snad legalizuje násilí proti druhé osobě
(nejen ženě)?“ Doufám, že jsme za jedno, že nikoliv. Takže k čemu to? Jde o další pokus o zanesení
celounijního „práva“ do národní legislativy, krok po kroku postupná unifikace, navíc s dopadem na
další vývoj/rozvrat základu křesťanské společnosti, tj. rodiny. A to včetně genderové výchovy dětí ve
školách.*)
O co jde a co obnáší genderová ideologie**) – jako náhled může posloužit tento zdroj – audio
[85min]. Věděli jste, že EU eviduje 68 pohlaví??? Vysílání pro nás (ČR) zatím nepředstavitelných
záběrů pro děti předškolního věku jako např. v Německu či Švédsku.
**)

POZNÁMKA: Poznámka: Ta již však fakticky započala, viz. básnička Maminka od Jiříko Žáčka v učebnici pro 2.třídu ZŠ a
vyjádření ministerstva školství (zdroj), podrobněji pak v dokumentu „Islamizace školství“.
Jakartské principy, Istanbulská úmluva, Národní strategie GRV
Některé pasáže Úmluvy se podobají pasážím z Jakartských principů. Pokud byste dokumentům věnovali více času,
dospěli byste pravděpodobně k témuž závěru – velice podobný rukopis a stylizace toho, „co je třeba“. Což není žádná
náhoda. Za Jakartskými principy stojí feministické hnutí, které si je „vynutilo“ skrze zasedání OSN. Istanbulská úmluva,
nasunutá genderová ideologie je prodlouženou rukou téhož a nad vším dohlíží Výbor OSN pro práva dětí. A do třetice,
samotný materiál GRV uvádí, že vznikl v souvislosti s Agendou 2030, která vychází z OSN. A materiál MZV ČR Národní
strategie Globálního rozvojového vzdělávání je místy až velmi svojí stylizací podobný schématu Jakartských principů.
Nepřekvapí to, protože VŠE je pod záštitou organizace nesoucí název OSN. Uvádím pouze pro ty, kteří chtějí pochopit věci
hlouběji pro nasměrování. Nic se neděje „jen tak nějak samo…“.
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1 4 . Vo lb y 2 0 1 7 – vá ž n á s itu a c e Če sk é r e p u b li k y!
Kapitola byla přesunuta do samostatného Dokumentu Důležitost voleb 2017. Dokument obsahuje
pohled na hru politiků “budeme prosazovat národní zájmy v EU“, bez obalu v realitě poměrů a
velikosti postavení ČR v rámci ostatních zemích. Přehled důležitých voleb 2017 v Evropě
s připojenými komentáři čelních představitelů, což je důležité pro závěrečnou část – věnovanou výčtu
nebezpečí, která nikoliv že mohou nastat, ale nastanou. Nejde jenom o migraci, zdaleka ne. V závěru
pak Dokument přichází se zamyšlením i výzvou pro zbývající čas do voleb.

1 5 . Sl ovo n a z á v ě r
Text se snaží ukázat alespoň na některé události a postoje politických stran. Více pozornosti je
pochopitelně věnováno vládnímu triumvirátu ČSSD+ANO+KDU-ČSL, neboť vláda vede tuto zemi. Je
zvláštní, že zatímco „obliba“ (nebo prozření?) občanů směrem k ČSSD nastalo, jakoby zároveň
nastala doba temna k prozření také nad kroky ostatních vládních stran. Zejména Babišovo ANO, která
ovládla krajské volby 2016. A KDU-ČSL byla úspěšná v paralelně konaných senátních volbách 2016.
Zde je nutno připustit dva faktory – volí se konkrétní osobnosti a pravděpodobně to byla často
protestní volba proti ANO. (postupující senátoři do II. kola zdroj, vs. zvolení ve II.kole zdroj)
Až se rozpoutá předvolební proces „oblbování občana“ určitě se na letácích a v médiích budou
opakovat slogany jako “hospodářský růst“, “bezpečnost“, “nejvyšší přebytek státního rozpočtu od

vzniku ČR“ viz. Sobotkovo vystoupení ze sněmovny (kapitola 10.2 video). Jistě neopomenou:
“přidáme peníze na…“ , “snížíme ….“, “zvýšíme slevy na dani“ atd. Podrobnosti uvedené v tomto
Dokumentu nikdo sdělovat nebude a občanovi se opět jako vždy předloží pěkně „slovně zabalená“
fráze o „úspěšnosti“. Nepochybuji, že Babiš zase najde někde několik mld. Kč na uplacení voličů.
Poprvé, před volbami 2013, musel koblihy dotovat z vlastního, teď jako ministr financí může použít
státní rozpočet k předvolebnímu nadělování. Ostatně před krajskými volbami 2016 si to již vyzkoušel.
Sobotka či Marksová se s ním možná budou opět přít o to, čí byla prvotní myšlenka přidání peněz
státním zaměstnancům a důchodcům… V konečném zúčtování to však zaplatíme všichni. I s úroky.
Život na dluh je pohodlný (do určité doby).
Tento dokument a i další na portálu ObcaneCR.cz, propojuje jednotlivé (mnohdy zapomenuté nebo
i neznámé) informace z domácí politiky zejména za volební období 2013-2017 s cílem obrany občana
proti dezinformacím či neúplnými informacemi šířenými politiky během volební kampaně. Zároveň
vystavuje slova politiků do přímé konfrontace s jejich hlasováním ve sněmovně nebo ve vládě.
Mnohdy tak Dokument odhaluje čistou faleš politiků (Referendum je ukázkovým příkladem, ale ne
jediným). Někde je použito i citací ze stenozáznamů pro usvědčení, či audio nahrávek (to když
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Chovanec z pódia oznamoval, jak Sobotka s V4 zajistil, že povinné kvóty nebudou, kapitola 1.4.3).
Screeny z twitteru
Na portálu ObcaneCR.cz najdete další Dokumenty. Na některé z nich bylo odkazováno, protože
obsahují podrobnější ozdrojované informace v souvislostech, ale svým zaměřením spadají do oblasti
mimo tento Dokument. Jednotlivé Dokumenty se v různých kapitolách doplňují a z praktického
hlediska (informační, přehledu, aktualizace) byly napsány Dokumenty dle vybraných oblastí.
Nastávající volby 2017 rozhodnou o zachování naší kultury i hodnot společnosti, takovou jakou ji
známe, před postupným, pozvolným rozvratem, bezpečnostním i zdravotním rizikem fatálního a
nevratného rozsahu. Probíhající, řízená a podporovaná migrace ze strany OSN a vedení EU je teprve
začátkem a primární hrozbou, která ve svém důsledku může způsobit nevratné změny ve
všech oblastech společenského života. Jednání těchto migrantů je všude stejné – Francie, Itálie,
Rakousko, Německo, Švédsko, Nizozemí, Dánsko. K jejich společenskému “prospěchu“ není snad co
dodávat. Malý průřez obohacení Příloha 1 Hlavního Dokumentu.
Stejně tak jako k ekonomickému zatížení sociálního systému státu na úkor původních obyvatel,
kteří v zemi odpracovali několik desítek let. Toto teprve nastane ruku v ruce se slučováním rodin
(dle mezinárodního práva) a příchodem další enklávy na evropský kontinent. O tomto je napsáno
třeba více v Hlavním Dokumentu.
A nejde jen o migraci samotnou, která je nejviditelnější. Jsou tu další – genderová politika,
multikulturní výchova, inkluze, ideologie GRV určená pro celou společnost. Zatím se naše děti
nedívají na výchovné pořady se sexuální tématikou jako ve Švédsku či Německu, ale jsou již
vystaveny propagandě (jednostranné informace, pohledy a názory). Toto slovo je voleno zcela
vědomě. U někoho může vést k pochybovačným myšlenkám o neadekvátně použitém slovu, avšak
přečtěte si tedy celý Dokument “Islamizace školství“ (a prostudujte tam uvedené GRV programy).
Jako nadstavba tohoto Dokumentu vznikl ještě jeden, a to Dokument Junák, který jde podstatě GRV
až k jádru a dotýká se i tzv. vyšších procesů řízení společnosti. Většina rodičů ani netuší, co se
odehrává nejen ve školách, ale třeba právě v zájmových organizacích pro volnočasové aktivity dětí,
např. Junák. Doporučuji zmíněný Dokument k přečtení, čerpáno z vládních dokumentů, oficiálních
materiálů určených pro děti a jiných auditovaných zdrojů neziskových organizací! Nelze vinit ani
vedoucí oddílů, což je ve zmíněném Dokumentu také vysvětleno, protože vše je konáno poměrně
sofistikovaně a pod rouškou výchovy k demokracii, xenofobii, rasismu, toleranci, lidských práv.
Hlavní Dokument, část Příloha 1, přináší pouhý zlomek(!) informací o dění v zemích západní
Evropy v souvislosti s invazí cizích osob. Dále na portálu ObcaneCR.cz v sekci Videa jsou audiovizuální
materiály z dění v Evropě, rozhovory a další.
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1 6 . Po d p o r a p r o j e k t u
Nejjednodušší je nevědět, nadávat a nechodit volit. Nejtěžší pak vymanit se ze systémových lží,
vystoupit z davu, chodit volit a stát se aktivním. Je každého věc k jakému konci spektra chce být
blíže a to i v této době. Rozhodnutí každého nemá však vliv na následující pravdu: Čím víc občanů
setrvá blízko toho nejjednoduššího, tím spíše se nejenže nic nezmění, ale dále zhorší.
Stav pokročil tak daleko, že ani postoj “já vím“ nepovede k požadovanému. Proč? Z celkového
pohledu je zcela jedno, co vím já, co víte Vy. Rozhodující je, co ví většinová společnost, mediálně
udržovaná v nevědomosti či „realistickém klamu“, že zavedené strany jsou konkurenti. Ano jsou –
v drobnostech a pokud jde o rozdělení vlivu své moci, rozdělování zdrojů a nároků na státní finanční
zdroje pro svoji stranu. Pokud jde o celkové směrování (záměr), o “národní zájmy“ - u těchto stran
panuje vzácná až podivná jednota a to včetně strachu dát lidem právo se vyjadřovat v závazném
referendu k zásadním věcem ovlivňující podmínky v České republice. Od roku 1989 se ve vládě
střídali zavedené strany (zejména ODS a ČSSD + třetí do počtu) a podívejte se, kde jsme. S takřka
třicetiletou historí lze stěží mluvit o nahodilosti. Nic, dostal bych se tématicky mimo kapitolu.
Je každého věc, jak se rozhodne pro zbývající čas do říjnových parlamentních voleb 2017. Nejde
tu o mě ani o portál občanéČR. Jde tu o nás o všechny (kteří nechtějí následovat situaci
v západních zemích). Naše země patří nám! Pokud nás přijde k volbám obvyklé množství (60%)
s obvyklým poměrem občanů „nadopovaných pravdou“ z volebních letáků, z ČT, ČRo a některých
hlavních informačních serverů v ČR napojených skrze své vlastníky na politiky, výsledek tomu bude
odpovídat. Finanční či mediální boj se systémovými stranami nepřipadá v úvahu. Nám zbývá
odvaha, aktivita a sjednocení. Psát po volbách komentáře či blogy o nespokojenosti s výsledky je
popisem důsledku. Co se však již nyní zamyslet nad příčinou a položit si osobní otázku: “Co udělám
pro to, aby výsledky byly co nejlepší?“ A nejlépe s takovou odpovědí, kdy na otázku po volbách:
„Mohl jsem udělat více?“ zbyl co nejkratší výčet.
Dokumenty vznikly jako “nástroje“ a nástroje jsou určeny pro práci. Snaha byla popsat uceleně
jednotlivá témata, informace ověřovat, používat ty, které pochází ze zdrojů vlády, sněmovny
(hlasování, stenozáznamy), z ministerstvech, z výročních zpráv organizací a k informacím dávat zdroj.
Každý si tak může ověřit uvedené. Někde jsou připojena videa (u sněmovny – nejčastěji interpelace).
Vznik Dokumentů je jedna věc, druhá je povědomí o jejich existenci mezi občany ČR. A to je
náplní této kapitoly. O podpoře najdete více zde – od rozeslání dalším lidem na principu „pošli to
dál“ či sdílení až k jiným činnostem propagace na webu či osobně. Taktéž - pokud víte o občanských
spolcích sdružujících aktivní občany, napište prosím na mail info@obcanecr.cz kontakty. Zkusím
přímo oslovit k jejich zapojení. Předem děkuji. Případně tak učiňte sami. Aktivitě se meze nekladou.

Strana 98

Česká_politická_scéna_2017_07_26_13_18_02_709

Žijeme v domnění, že co máme teď, budeme mít nadále. A teď není myšlen technický pokrok.
Nikdo nezaručí, že to, co je možné dnes sdílet, uveřejňovat na internetu, bude možné i za dva, čtyři
či více let. Možná to někomu přijde nemožné, ale to současný stav Evropy (r.2017) by např. v roce
2012 byl považován také.
Varováním by mělo být dění v Německu a
kroky ministra spravedlnosti Heiko Maase
(zdroj,

zdroj).

Německo

míří

k tvrdé

cenzuře. A snaha je tyto „pokrokové
metody ochrany jediné pravdy“ přenést
skrze Evropskou komisi do legislativy
ostatních zemí EU!
Facebook se cenzuruje již nyní (zdroj),
od

1.1.2017

vzniklo

CTHH

(alias

„Ministerstvo Pravdy“), které se „rozkoukává“. Po volbách o sobě začne dávat více a více vědět. I
proto jsou dokumenty formou pdf souborů, pro možnost šíření i v případě kdyby… cokoliv. Zapojil se
také Google, který bude podle nějakého klíče (jakého?) odsouvat „nevhodné nalezené stránky“ na
nižší pozice v pořadí (zdroj). Varováním jsou výsledky ve spolkových zemích Německa, Dokument
“Česká republika, migrace, islamizace“, část “Německo-náš soused“. Připomenu přijetí směrnice
k omezení držených zbraní… nebezpečí projektu Nová Evropa (Dokument Das Neue Europe). Již
neskrývaná snaha EU o migranty (feministicky řečeno neustálé podsouvání “musíme pomáhat“).
Další volby (za 4roky?) už může být pozdě. Podívejme se, jak se změnili západní země jen během
let 2015-16 a to teprve bude následovat slučování rodin!. Jak budou asi vypadat za další čtyři?
Situace je vážná, shrnutí proč je obsahem Dokumentu Důležitost voleb 2017. Jsme stále
bez uzákoněného všeobecného referenda, které bude pro parlament a vládu závazné a
umožní se vyjadřovat k zásadním věcem spjatých s ČR (např. setrvání v EU). Zákon o referendu se
„nepovedlo“ přijmout již 24let. Čtvrtstoletí! Opravdu ještě někdo věří tomu, že je to jen nenalezením
konsenzu? A není to třeba záměr? (Dokument Česká politická scéna, Kapitola “Boj o referendum“)
Opravdu doporučuji k přečtení!!!

Referendum je pojistka pro případ, že se vláda a parlament
zpronevěří zájmům většiny občanů ČR. Od r. 1993 jej „systémové
strany“ nebyly schopny uzákonit. Připomeňme Lisabonskou
smlouvu, odpor politiků k referendu v této věci, ztrátu suverenity,
povinné kvóty, migranty v Havířově a dnes ti samý politici si
berou do úst “prosazování národních zájmů…?!“. Prochází jim to,
protože lidi neví, zapomněli. Pojďme zkusit něco dělat!
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Sledujte videa na
kanálu ObčanéČR

► Přihlásit odběr

info@obcaneCR.cz

OB Č A NS K Á I NI C I A TI V A

více ZDE

Upozorn ění na závěr !
To, co bude nyní následovat do voleb – bude obvyklý scénář –
sliby, nálepkování nepohodlných (populista, radikál, xenofob),
pomluvy
v
diskusích.
Omílání
“úspěchů(?)“
hospodářství,
přebytkového rozpočtu (uvedeno na pravou míru v Dokumentu: Česká politická
scéna). Silné řeči proti - migraci, odzbrojení, kvótám, možná se do toho
zaplete zákon o referendu. To vše zejména od členů vládních, ale i
systémových stran (ODS, TOP09). Jeden by si mohl myslet, že
prozřeli… NE!!! Uplynulých tři a půl roku působení ve vládě a ve
sněmovně je vysvědčením pro strany.
A stávající NE-demise, která budí a odvádí pozornost? Jak bylo
uvedeno, ani ČSSD, ani ANO neprosazuje primárně národní zájmy a
podle toho by s nimi mělo být naloženo u voleb. A to platí, i kdyby se
žádná NE-demise nerozběhla. Na uvedená fakta v Dokumentech to
nemá žádný vliv. Navíc, jsme v předvolebním čase… plném intrik, kde
velkou roli budou hrát média vytvářející „obraz reality“, který se však
dost často neshoduje s pravdivou skutečností.
Nenechme se koupit koblihami, růžemi a hlavně ne sliby! Proti
nim stojí fakta, hlasování poslanců, stenozáznamy, usnesení vlády –
stačí přečíst Dokumenty portálu ObčanéČR.. Utáhnou nás politici
ZASE svými sliby, médii a díky neinformovanosti a krátké paměti? Hra
je vysoká – v banku je totiž už bezpečnost země a tím i bezpečnost
každého občana… ! Snad nechceme čekat až to přijde.

