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1. 60 .výr oč í p o dpisu Římsk é sm lou vy
Dne 25.března 1957 byla podepsána šesti zeměmi: Belgie, Německo, Francie, Itálie, Nizozemí
a Lucembursko “Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství“ (Smlouva o EHS nebo
tzv. „“Římská smlouva“ více zdroj), předchůdce dnešní EU (Smlouva o fungování EU, “SFEU“). U
příležitosti 60.výročí od jejího podpisu, se opět do Říma sjeli lídři stávající Evropské unie.
ČT o této akci informovala ve zprávách 25.3.2017
Co zaznělo? Fráze, pochvaly a ujištění např.
Donald Tusk: “…EU není o frázích, postupech a

regulacích, naše unie je o garanci svobody,
důstojnosti, demokracie a nezávislosti..“
EU musí dle politiků zůstat jednotná a
nedělitelná.. Nechybí samozřejmě ujištění o
stabilitě a bezpečnosti. Ostatně poslechnout si
ty fráze může každý, např. :
ČT1 zprávy v 19:00h zdroj, pouze audio [02:17min] (Tusk, Sobotka, Merkelová) nebo
ČT24 zprávy ve 23:00h zdroj, pouze audio [04:48min] (Tusk, Juncker, Gentiloni-italský premiér,
Sobotka)
Komentář: zvláštní s ohledem na svobodu vyjádřit názor, např. demokratickým procesem jako
referendum a obzvlášť paradoxní pro české poměry…

2 . N ová p o d o b a d e m o k r a c i e
Pro připomenutí:
Martin Schulz (po Brexitu), tehdy předseda Evropského parlamentu 27.6.2016:

“Britové porušili pravidla. To nepatří do filosofie EU, aby dav mohl rozhodovat o svém osudu.“
Tento “demokrat“ může být potenciálním novým kancléřem Německa…
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Pozadu nezůstala ani vláda ČR k Brexitu a
následném
1.7.2016

dění,
je

její

taktéž

vyjádření
plné

ze

dne

demokratických

ideálů a svobody se vyjadřovat… (screen
vlevo, zdroj)
A pokud jste si poslechli fráze Sobotky o
hájení zájmů “Česka“ (audio [16sec]), tak
připomínám schvalování Lisabonské smlouvy
a vědomé odevzdání části suverenity naší
země do Bruselu. Kdo jak hlasoval, hlasování
č. 11 ze dne 18.2.2009. Sobotka, jako celá
ČSSD byl pro odevzdání národní suverenity…
Podrobně pak Dokument Česká politická
scéna, část „Lisabonská smlouva“. Naprosto zcela stejnou rétoriku „prosazování národních zájmů“
vede v době před volbami 2017 také ODS i TOP09, vše je konkrétně doloženo v Dokumentu
Důležitost voleb 2017. Faleš nad faleš.
A že Sobotka, premiér země(!), používá pojem neexistujícího státu – Česko? I to má svoji
příčinu, o které se taktéž mnoho neví, objasněno v Dokumentu Česká politická scéna, část “Česká
republika se mění na Česko“. Po přečtení obsahu tohoto Dokumentu se k tomuto můžete vrátit a
znovu se zamyslet nad důvody, vyhýbání se slovu „republika“. Všímejte si toho v televizi, rozhlase, na
internetu – co myslíte, že bude znát mladá generace a jaký postoj se utvoří vůči státu jako útvaru?
Tolik úvodem k líbivým frázím politiků konfrontovaných velmi lehce se skutečnými
událostmi/činy nedávné doby. A když nezapomenou přidat fráze o bezpečnosti, je to už opravdu
stupeň pohrdání inteligencí občana. Více v Hlavním Dokumentu dění kolem FRONTEXu.
Máme snad věřit, že vedení EU a členské armády zemí EU, disponující moderní vojenskou
technikou, si za dva roky (aktuálně 05/2017) nedokázaly poradit s neozbrojenými migranty na
nafukovacích člunech na moři, vyplouvajících z libyjských břehů…? Za koho nás mají?
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3. Inte g r ace
Politici mluví o hlubší integraci, dvourychlostní Evropě, o projektech posílené spolupráce, o
prohlubování spolupráce, ale co vše tyto fráze vlastně znamenají ve své podstatě na pozadí? Politici
sdělují, že si bude moci každý stát vybrat stupeň integrace (viz. zprávy z kapitoly 1) – zní to hezky,
že? U Lisabonské smlouvy jsme si mohli přece taktéž vybrat. Zeptali se politici občanů? Ne. Nezeptali
se předtím, proč by to dělali teď? Ostatně, jak politici deklarovali – EU musí zůstat jednotná a
nedělitelná. Faleš z toho čiší na dálku. Konkrétně však nikdo nic neřekne. Proč?
Všimli jste si – všichni mluví o integraci; hlubší integraci; nové Evropě; moderní Evropě;
dvourychlostní Evropě; soudružné Evropě, která nabídne lidem výhody nebo být součástí jádra EU*) a
obdobné fráze.
*)

POZNÁMKA: Např. Dokument Česká politická scéna, část TOP09; Kalouskova řeč na téma zahraniční politika (audio)

3.1.

Význam slova integrace

Co obnáší slovo integrace? Začlenění, stát se součástí většího celku (jistě každý slyšel obrat
integrace cizinců, tj. menšiny do většiny), převzít pravidla většiny. V důsledku integrace, si pak již
ona jednotka nemůže dovolit dělat vše jako dříve, ale pouze to, co větší celek umožní/dovolí.
Integrace s sebou nenese proces změny většiny k obrazu svému, ale právě naopak

–

přijmutí/přizpůsobení se většině.
Když se řekne integrace cizince do společnosti, tak si většina sama správně dosadí konkrétní věci
– přijetí našich hodnot, naše společenské normy, zákony, chování mezi ženou a mužem, včetně
právního postavení. Ideálně si lze dosadit splynutí s většinovou společností. Což z pohledu Zástupce
„většinové společnosti“ vnímáme jako správné. Pro cizince, to však znamená, že se musí některých
věcí zříci a chovat se tak, jak určují pravidla většinové společnosti. Nemůže si dělat to, na co byl
zvyklý dosud.
V rámci procesu „hlubší integrace státu“, o kterém mluví politici, si dosaďte, kdo je většinová
společnost a kdo bude tím cizincem, který se bude muset přizpůsobit…
Aby to nevypadalo, že si něco vymýšlím – potřebuje-li někdo autoritu, k tomu, aby mu
objasnila

„integraci“,

snad

postačí

slova

prezidentského kandidáta Drahoše, bývalého
předsedy Akademie věd ČR, který integraci
podal

následovně

v rozhovoru

Hospodářské noviny ze dne 7.dubna 2017:

pro
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Obecně nelze tvrdit, že integrace je jenom dobrá nebo jenom špatná. Je třeba vidět kontext
souvislostí a zamyslet se nad tím, „kdo tvoří většinu“, o jakou společnost jde. Čím častěji politici mluví
o integraci, tím hlubší by ono zamyšlení mělo být.
Na projekt evropské integrace se podívejme ze dvou pohledů
1) Integrace do jaké společnosti? Jak vypadá většinová společnost? Jaké hodnoty vyznává?
2) Integrace do jakých právních a strukturálních poměrů v rámci EU?

3.1.1. Integrace do jaké společnosti? Jak vypadá většinová společnost?
Pokud politici mluví o integraci, mělo by nás zajímat, jaký je stav většinové společnosti, do které
se máme dle nich integrovat. Někoho může napadnout - o čem je tu řeč - zde jsme přece všichni
Evropané, tak o jakých rozdílnostech tu může být řeč? Jsou zanedbatelné? Ano nebo ne?
Zanedbatelností si nejsem zdaleka tak jistý. Rozdíly mezi státy tzv. západního a východního bloku
vnímáme stále zejména v oblasti hospodářství. Neopakují mainstreamová média dokola něco o
štědrých dávkách jako důvodu, proč migranti míří právě tam? Už toto ukazuje, „kdo jsou migranti“.
Kdyby fakticky zachraňovali holý život a chtěli se začlenit do společnosti, začít pracovat – tedy mít
příjem z práce, jednali by jinak.
Co je tedy většinová společnost? Pomoci by měl pohled na tabulku (zdroj) počtu obyvatel
v jednotlivých členských zemích. Proč? Jednoduše proto, abychom si uvědomili, že většinu eurospolečnosti mohou hravě reprezentovat obyvatelé jen několika málo zemí.
zasažených a poznamenaných migrační invazí.

A to zemí značně
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Pokud budeme uvažovat EU bez UK, pak země jako Německo (80mil), Francie (65mil.), Itálie
(60mil) a země jako Nizozemí, Belgie, Řecko, Švédsko, Rakousko, Dánsko celkem dalších 60mil.
obyvatel představují 265mil. obyvatel z celkových 507-64=443mil. obyvatel EU.
Tedy - pokud mluvíme o integraci, o přejímání a respektování hodnot většinové společnosti, měli
bychom vědět, kdo bude určovat ony HODNOTY, které máme dle politiků respektovat.
A o těch nám hodně napoví proběhlé volby v některých výše uvedených zemích v letech 20162017, v době po první velké vlně nelegální migrace z roku 2015, protože vypovídají hodně o stavu
společnosti dané země.
Podrobnosti k jednotlivým volbám jsou uvedeny v Dokumentu Důležitost voleb 2017 - část
Evropa: Volby 2017. Zde jen připomenu krátce:
◘ Rakousko: prezidentské volby v Rakousku 2016 a vítězství kandidáta Zelených Van der
Bellena, podporovatele migrace.
◘ Nizozemí: 15.březen 2017, parlamentní volby v Nizozemí a vítězství strany VVD dosavadního
premiéra Rutteho. Holanďanům migrace a s tím spojené násilnosti a zhoršení bezpečnosti v zemi
evidentně nevadí zase tolik dle výsledků voleb.
◘ Francie: prezidentské volby ve Francii, duben/květen 2017 – vítězí Macron. Člověk, který víc jak
půl roku před volbami podporoval proces migrace, zastal se a obhajoval kroky Merkelové. Osoba,
která byla doporučena muslimům pro volbu ve II. kole prezidentských voleb. Přesto ho Francouzi
zvolili dvoutřetinovým počtem odevzdaných platných hlasů!
◘ Francie: volby do Národního shromáždění – červen 2017. Vítězství Macronovi strany LREM a
zisk 308 z 577 křesel. Francouzská společnost se buď nachází v naprostém inteligenčním úpadku,
anebo ji existující no-go zóny, zapálená auta a násilnosti nevadí. Ať tak či onak, vypovídá to
dostatečně o stavu současné francouzské společnosti.
◘ Velká Británie a volby 8.června. Pět dní před jejich konáním se odehrál další teroristický útok
proti civilnímu obyvatelstvu dopravním prostředkem.
Theresa Mayová, premiérka Velké Británie, po útoku 3.6.2017 v oblasti London Bridge
audio [00:35min] (ČRo 4.6.2017, Speciál po 12h)
Tedy úkol zní, přesvědčit teroristy, že hodnoty západní civilizace jsou silnější. Nic se neděje.
Dál si ničeho nevšímat a vést běžný život…. A fungovat na západních hodnotách. Je taková
společnost vůbec schopna ještě vlastní ochrany? Rozezná fázi pomoci od sebezničujícího procesu?
◘ Německo: parlamentní volby se konají sice 24.září 2017, ale během období 2016-2017 se
konala celá řada voleb ve spolkových zemích Německa. V nich vítězí CDU (Merkelová) nebo SPD
(Schulz). Jsou tedy Němci opravdu nespokojení s poměry ve své zemi? Těžko lze očekávat, že by
parlamentní volby dopadly jinak. Nechci nikomu brát iluze, protože možné je vše, ale výsledky ve
spolkových zemích Německa by musely vypadat jinak. Podrobně jsou jednotlivé výsledky ve
spolkových zemích uvedeny v Dokumentu Důležitost voleb 2017 – část Evropa: Volby 2017.
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Podstatné je, k čemu v těchto zemích dochází a jak se změnili – zejména z pohledu stavu
společnosti a bezpečnosti domorodých občanů (zatím, protože proměny budou dále pokračovat).
V této souvislosti se doslova nabízí několik otázek o západní společnosti:
◘ Vadí jim migrace?
◘ Vadí západní společnosti to, že vedení jejich země ohrozilo jejich vlastní bezpečnost?
◘ Vadí jim, že ženy jsou znásilňovány nebo sexuálně obtěžovány?
◘ Pohlo to západní společností k tomu, aby vyměnila vedení země ve volbách?!
Toto jsou zásadní otázky k pochopení toho, jaká je „západní euro-společnost“! Otázky
o většinové euro-společnosti, do které se máme dle českých politiků integrovat, neboť je to západní
společnost, která představuje většinu euro-společnosti a ona má také odpovídající většinu svých
volených zástupců v europarlamentu.
Má tato západní společnost schopnost rozeznat ohrožení sebe sama a vnitřní sílu přežít anebo
degradovala pod neustálým mediálním masírováním na téma humanita, lidská práva, solidarita,
demokracie, obav z nařčení z rasismu, diskriminace?
Jak myslíte, že dopadne konfrontace dvou kultur, kdy jedna vyznává demokratické
principy, je tolerantní a druhá kultura je rozpínavá, autoritářská a netolerantní
k druhým? Prosím, odpovězte na tuto otázku sami sobě!
Pokud politici mluví o integraci v souvislosti s Evropskou unií, je míněn tedy proces
přijmutí/přizpůsobení se většině, většinovým názorům, většinovým poměrům panujícím v Evropské
unii. Onu většinu euro-společnosti představuje západní společnost, která má také většinové
zastoupení v Evropském parlamentu. Bude to tedy ona, kdo bude určovat HODNOTY, společenské
NORMY, které se mají přejímat a RESPEKTOVAT.
Počet europoslanců členských zemí EU je spojený s počtem obyvatel dané země. Rozdělení
mandátů členským zemím najdete ve zdroji, z něj vyplývá - v závorce za jménem země je uveden
počet mandátů (zohledňuje počet obyvatel dané země):
Německo (96), Francie (74), Itálie (73), VB (73, aktivován proces vystoupení z EU), Nizozemí (26),
Švédsko(20), Rakousko (18), Dánsko (13)… Počet mandátů: 393 z celkových 751. Tedy např.
europoslanci z těchto 8 zemí představují většinu v rámci sdružených 28 zemí (zdroj). ČR má 21
europoslanců*).
*)

POZNÁMKA: Téma integrace má mnoho společného s tématem „prosazování národních zájmů“, což je další politiky hojně
zmiňovaná fráze pro vytváření obrazu u veřejnosti, že jsou pro-národní a že jim jde o zájmy České republiky. Více
v Dokumentu Důležitost voleb 2017 – část “Uvedení do reality“. Na téma prosazování národních zájmů je připravován
video dokument. Po zveřejnění jej najdete na kanálu YouTube ObčanéČR.
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Když se na uvedené země podíváte – co je spojuje? Všechny tyto země jsou značně
zasažené migrací a nastupující islamizací. Co asi budou prosazovat zástupci takových
zemí – co myslíte? Je to vidět již nyní…
A jaké „pochopení“ bude mít “většina EU – většina europoslanců“ pro země, které mají na příliv
nelegálních migrantů názor odlišný, respektující základní pud „sebeobrany organismu“? Nebo jinak –
které chápou HODNOTU jako SOLIDARITA se zohledněním pudu sebeobrany organismu? Nikoliv
náhodou, jsou země Visegradu (V4) terčem útoku EK a EP, že údajně dostatečně neprokazují jednu
z hodnot - SOLIDARITU… ovšem v chápání západní společnosti.
První ostrá slova už zazněla:
Schulz (video, Vilshofen 1.3.2017 zdroj), Macron (na adresu Polska, Maďarska 27.4.2017)

„Nemůžete mít Evropskou unii, která se dohaduje kvůli každé desetinné čárce v otázce rozpočtů
každé země a ve které zároveň máte členy, kteří se chovají jako Polsko nebo Maďarsko v otázce
univerzit a vzdělávání nebo uprchlíků nebo základních hodnot a nic se proti tomu nedělá. (zdroj)

Avramopoulos – komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství (Varšava, 21.3.2017 zdroj).
Do takovéto „společnosti“ se dle politiků máme integrovat? Co na to občané ČR? Budou se politici
vůbec obtěžovat zeptat občanů na jejich názor? Vše nasvědčuje, že nikoliv, protože postoj čelních
politiků zavedených stran (a to včetně Babišova ANO) k referendu je zásadně odmítavý (nenechme
se zmást slovy). Doporučuji shlédnout video dokument: Proč nemám referendum ani po čtvrtstoletí?
Výběr informací k pochopení toho, proč nemáme stále
uzákoněno referendum, přináší video dokument.
» Doporučuji ke shlédnutí «
►Přihlásit kanál ObčanéČR k odběru

3.1.2. Již existující problém západní euro-společnosti
Západní euro-společnost má však další problém, který je třeba vnímat současně s tím, jak dopadli
volby a jaký obraz společnosti to dává. I kdyby se západní euro-společnost probrala - čemuž
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proběhlé volby rozhodně nenasvědčují, bude postavena před další těžký úkol – vypořádat se
s nelegálními osobami. Úkol bude o to těžší, čím déle bude trvat letargie západní společnosti – budeli mít na svém konci ještě vůbec smysluplné probuzení. Asi těžko někdo věří tomu, že migrantům se
bude chtít dobrovolně vracet zpět. Je třeba zohlednit lidsko-právní pomílenost justice, která byla
dosazena za dřívějších vlád, neziskový sektor, který bude neúnavně bránit tzv. lidská práva, byť
případně poražené strany – podporující migraci – také nezmizí ze scény ze dne na den. Je třeba
zohlednit peněžní toky, které podporují proces migrace a pro které jsou lidé ochotni sloužit komukoliv
a pro cokoliv. Navíc tu máme otevřený evropský prostor s volným pohybem osob a je třeba zohlednit
také silné komunitní vazby muslimů/migrantů. Západní Evropa je zasažená už tolik, že pro osobu
ohroženou deportací nebude obtížné se právě v nějaké takové komunitě ukrýt. Vzhledem k volnému
pohybu i v jiné zémi EU. Jak vidíte, i kdyby se západní společnost vzchopila, bude stát před ještě
těžším úkolem.
Již před rokem jsem uvedl, že migrace není to nejhorší, co Evropu čeká. A za tím si stále stojím.
Pokud by se západní euro-společnost Evropy probrala a chtěla zavést hromadné deportace
nelegálních migrantů, ty mohou snadno vést ke vzniku buněk osob ohrožených deportací s příklonem
k radikalizaci. Důsledky asi netřeba rozvádět. Stručně řečeno, pokud se západní euro-společnost
probere, bude se muset vypořádat s migranty, kteří se nezmění jen proto, že jsou v Evropě. Jejich
setrvání bude problém, jejich deportace bude problém ještě větší. To je stav západní společnosti,
který neustále pokračuje (srpen 2017). Západní politici nejsou zase tak hloupý, aby toto nevěděli,
přesto pokračují v započatém procesu migrace. Ani čeští politici nemohou být tak hloupý, aby si
alespoň část z tohoto neuvědomovali. Kupodivu i za těchto poměrů hovoří o těsnější integraci Evropy.
To by mělo dát jasnou odpověď, v zájmu koho jednají – zda v zájmu občanů České republiky nebo
v cizím zájmu.

3.1.3. Všimněte si…
Všimněte si toho, že NIKDO z čelních Systémových politiků nepojmenoval fakticky to, co
umožňuje migraci. A teď nemám na mysli neziskové organizace a jejich působení ve Středozemním
moři. Politici mluví o tom, že je třeba pomáhat v místech ohniska. Ano, souhlasím. Politici mluví o
migrantech utíkající před tím a oním, jako kdyby to dříve nebylo. Bylo a bude tomu už z prosté lidské
podstaty tak i nadále. Mnoho konfliktů je totiž vyvolaných uměle a s nějakým cílem. Obecně lze říci čím nižší vzdělanost, tím snazší je konflikt vyvolat. A Afrika zrovna inženýry ani doktory neoplývá. Vše
kolem migrace se zásadně změnilo v okamžiku, kdy byla odstraněna vláda v Lybii a tato země
ponechána v rozvráceném stavu*). Náhoda? O tom, že historie není soubor nahodilých událostí jsem
se již zmiňoval.
*)

POZNÁMKA: Více informací najdete v Dokumentu Armáda, bezpečnost občana, část NATO.
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Politici nás ujišťují, jak jsou proti migraci, proti unijním kvótám, ale NIKDO ze Systémových
politiků nejde dál než na informační úroveň toho, že je třeba pomáhat v místech vzniku problému. Už
nemluví o tom, kdo za ten problém/stav je zodpovědný. Tato informační úroveň je použita i ve
školách. Děti už na prvním stupni základních škol jsou schopny pochopit, že když je někde konflikt,
tak lidé utíkají. Tím se utváří postoj u mladé generace k migraci na bázi soucitu*). K objektivnímu
postoji by mělo být také objasněno, kdo byl agresorem, kdo porušuje mezinárodní práva, kdo si
vysvětluje Rezoluce OSN dle svého záměru anebo na ně dokonce kašle. Nelze však od dětí chtít, aby
ve svém věku toto chápali a zabývali se mocenskou politikou a vyššími zájmy. Toho si je systém
vědom a zneužívá toho. Fakticky tak tento úkol zůstává na rodičích – pokud však mají povědomí o
tom, co se vůbec děje.
*)

POZNÁMKA: Více informací najdete v Dokumentu Islamizace školství – část Globální rozvojové vzdělávání a v Dokumentu
JUNÁK.

Na jednu stranu vystupují politici proti migraci, zároveň však nepojmenovávají podstatu věci. Je
klíčové si položit otázku PROČ. A právě toto ukazuje na to, do které skupiny politik patří – zda mezi
skutečně pro-národní nebo Systémové, sloužící jiným zájmům. Tím máme další aspekt pro
rozlišení, kam patří Babiš, Bartoš z Pirátů, Bělobrádek, Fiala, Gazdík, Kalousek, Stropnický ze
Zelených, Sobotka resp. nový předseda Chovanec.
Politici společnost převychovávají k „zodpovědnosti“ skrze GRV**). Proč ten samý princip
“zodpovědnosti“ neaplikují v zahraniční politice? Na půdě OSN? Nynější volební lídr ČSSD Zaorálek,
ministr zahraničí (2013-2017) – na 30.schůzi poslanecké sněmovny 18.června 2015 – uvedl, cituji:
„…bylo opravdu nešťastné to, co se odehrálo v roce 2003, ta invaze do Iráku.“ (zdroj)
Nešťastná událost s půl milionem mrtvých… O zodpovědnosti, následcích pro agresora nic, ani slovo
– zde ani kdykoliv poté. V roce 2003 vládla ČSSD – premiéra Špidly (zdroj). Jedna věc je postoj
k aktu – neúčast. Druhá věc je postoj a kroky, když se ukáže, co bylo napácháno. A zde už ticho po
pěšině…
Základem je pochopit KDO je KDO na české politické scéně a jaké zájmy prosazuje.
**)

POZNÁMKA: GRV = GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Ideologie převýchovy CELÉ společnosti (nejen dětí). Projekt sahající
minimálně do roku 2011, tj. doby premiéra Nečase, kdy ve vládě byla ODS a TOP09 (zdroj). Schwarzenbergem,
účastníkem setkání Bilderbergu a Trilaterární komise, co by ministrem zahraničí, který ze svého úřadu měl nejblíže k OSN.
K organizaci, z jejíž iniciativy celý tento proces pochází (Agenda 2030). Další důkaz toho, že zásadní PRO-národní změny
nelze čekat od zavedených Systémových stran! Vše je podrobně vysvětleno a doloženo v Dokumentu Islamizace školství –
část Globální rozvojové vzdělávání.

3.1.4. Integrace do jaké společnosti – závěr
Je možné, že si někdo říká: “Žijeme v České republice a zatím je stav takový, jaký je. Takže se
nás zmíněné změny a poměry v západní společnosti zase až tak přímo netýkají...“
Jak asi všichni víme, euro legislativa přichází z Bruselu, kde sedí euro poslanci. A pokud je stav
západní společnosti takový, jaký ukázaly zmíněné volby, je naivní se byť jen domnívat, že za
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europoslance budou zvoleny osoby s názorově odlišnými postoji od postojů většinové západní eurospolečnosti. Tyto osoby pak spolurozhodují o přijímané legislativě.
Praktickou ukázkou dopadu je případ unijních kvót. Budiž nám to prvním varováním a
také připomenutím těch, kdo přijali Lisabonskou smlouvu. A také první ukázkou procesu
evropské integrace v reálu, kdy máme přijmout a respektovat hodnoty jako SOLIDARITA
a POMOC. Problém je ten, že význam těchto HODNOT si západní společnost vysvětluje
zcela odlišně. A my, jako Česká republika, jsme nuceni/tlačeni k respektování HODNOT
v tom významu, jak jej chápe většinová západní euro-společnost, právě skrze své
europoslance sedící v Bruselu…!
Jistě každý slyšel z úst západních europolitiků pojem „evropské hodnoty“. Inu, podívejte se, jak to
vypadá na západě – pokud jsou HODNOTY jako - Solidarita, humanita, zodpovědnost, musíme
pomáhat… - ve smyslu chápání západní euro-společnosti - aplikovány v tamní společnosti. Materiálu,
videí a zpráv je dnes k dispozici mnoho. Popř. se můžete podívat na Přílohu 1 Hlavního Dokumentu.
Dokonce slovutný Europarlament zastává postoj, že národní bezpečnost nemůže být záminkou
k jejich nerespektování (viz dále v Dokumentu).
Z tohoto pohledu už by nás mělo velmi, ale velmi zajímat, co se to děje se západní společností a
nelze se zaobírat a konejšit stavem pouze uvnitř hranic České republiky pokud jde o migrační invazi.
A ke stejnému zamyšlení je dobré se vrátit, až dojde řeč na euroreferendum (viz dále v Dokumentu).
Tím se dostáváme zvolna k druhému pohledu na integraci - Integrace do jakých právních a
strukturálních poměrů v rámci EU.

3.2.

Ponaučíme se nebo se bude opakovat “Lisabonský prodej II.“?

Poslední bod materiálu (zdroj) z evropského parlamentu (kapitola 4.) zmiňuje výročí Římské
smlouvy jako vhodný začátek období úvah o proměnách a vývoji EU.
86. zastává názor, že 60. výročí Římské smlouvy by bylo vhodným okamžikem k zahájení
úvah o budoucnosti Evropské unie a k dosažení dohody o vizi pro dnešní evropské
občany i pro budoucí generace, přičemž tato vizi by měla směřovat ke konventu,
jehož cílem bude připravit Evropskou unii na budoucí desetiletí;
Státníci v Římě deklarovali vůli po dobu dalších deseti let pokračovat v projektu EU (přesněji
hlubší integrace EU). Volby do sněmovny jsou obvykle jednou za čtyři roky, tj. skoro v polovině
desetileté lhůty, po kterou se politici zavázali dál postupovat v projektu EU. Kam za tu dobu integrace
pokročí a kolik suverenity ztratíme? I o tom mohou být/budou volby 2017 v České republice. Opravdu
doporučuji si přečíst Dokument Česká politická scéna, část “Lisabonská smlouva“, připomenout si, jak
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ti, co prodali suverenitu země do Bruselu schválením Lisabonské smlouvy (komplet(!) ČSSD (včetně
Sobotky), Zelení, polovina ODS, KDU-ČSL s Kalouskem, který dnes vede TOP09 a je zastánce být
součástí tvrdého jádra EU) tak tyto subjekty dnes opakují, jak budou obhajovat národní zájmy. Kdy
už pochopíme, že tyto zavedené strany NEJSOU a NEBUDOU jednat v zájmu ČR a nás, občanů ČR?
Následující kapitola bude věnována druhému pohledu (uveden v kapitole 3.1) na proces integrace:
Integrace do jakých právních a strukturálních poměrů v rámci EU?
Pojďme se tedy podívat na to, kde/v čem bychom dle politiků měli jednou žít. Ostatně slogany ČSSD
jako „Dobrý život pro vás“ nebo „Dobrá země pro život“ se tváří, jak pěkný život nám ČSSD chystá…
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4. Z měn y in st it ucioná ln ího uspo řádán í E U
4.1.

Řeč politiků, které málokdo rozumí

Zdroj
Tak vypadá politické sdělení občanovi o evropské integraci. Zní to dobře, co říkáte?
Stabilizovaná Evropa… pozitivní budoucnost… bezpečný rozvoj…. Než budete číst dále,
zkuste si sami pro sebe ujasnit, jak takovému sdělení politika (v tomto případě vlády) rozumíte. Co si
pod ním představujete, pokud jde o obsahovou stránku věci. Děláte to pro sebe, nepospíchejte se
čtením dalšího textu. Možná doznáte následně poznání, že: politici používají mnohdy známá slova ve

svých vyjádřeních, budící u veřejnosti pozitivní očekávání a postoje, neboť většinová společnost se
chce mít lépe a toto se promítá i do posuzování a chápání politických vyjádření znamenající změnu
stávajícího. Ve skutečnosti obvykle politici mluví o zcela jiných procesech, než jak je chápe veřejnost.
Poté, co se projeví v realitě života, následuje vystřízlivění či frustrace. Od toho jsou pak média, aby
zlepšila obraz reality (proces formování opravené reality či veřejného mínění)*). Do jaké míry se jim
to povede, pak rozhoduje o tom, koho budou občané volit v dalších volbách. A tak se ve vedení státu
střídala oranžová nebo modrá po dobu skoro 30let. A v jakém jsme stavu? **)
*)

POZNÁMKA: O úloze médií je Dokument Média a utváření veřejného mínění
POZNÁMKA: Dokud nebude většinou občanů rozpoznáno „kdo je kdo“ a čí zájmy příslušná strana prosazuje, situace se
nejenže nezlepší, ale bude dále pokračovat stávající trend. Snad pomůže Dokument Česká politická scéna a další
Dokumenty nebo video dokumenty kanálu YouTube ObčanéČR, který si můžete přihlásit k odběru zde.
**)

Sdělení mluvčího vlády ČR obsahuje dobře znějící politické formulace, nad nimiž občan může leda
souhlasně pokývat hlavou. Patrně však jen do té doby, než zjistí, co konkrétního tyto fráze
představují v praktické rovině. Jako příklad na ukázku uvedu taktéž dobře znějící politickou frázi:
„Bezpečný domov bez domácího násilí“. Odhaduji, že většina společnosti by s takovým záměrem
souhlasila – ale asi jen do té doby než by zjistila, že v rámci naplnění tohoto, by měly být do jejich
domácností instalovány kamery.
A proto je třeba se podívat na konkrétní body, o kterých kupodivu politici mlčí nebo je halí do
frází. Právě o nich bude následující část. A uvidíme, do jaké míry setrvá souhlasné přikyvování hlavou
občana i poté. Pojďme se podívat na to, co se ukrývá pod těmi dobře znějícími slogany o
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stabilizované Evropě, plné pozitivní budoucnosti a bezpečného rozvoje… - doufám - srozumitelnější
řečí pro občana v následující kapitole. Posuďte sami, nakolik se Vaše pochopení a vnímání obsahu
sdělení mluvčího vlády M.Ayrera blíží následujícím bodům z materiálu Evropského parlamentu.

4.2.

Změny institucionálního uspořádání EU – materiál z EP

Vybrané body ze Zprávy (20.prosince 2016) k
možnému vývoji a změnám současného
institucionálního uspořádání Evropské unie
Materiál z Evropského parlamentu (EP) (zdroj). Zpravodajem byl Guy Verhofstadt, stojící v čele frakce
ALDE v evropském parlamentu, do které se zařadili europoslanci zvolení za ANO: Dlabajová, Telička,
Charanzová, Ježek (zdroj). K jeho osobě bude uvedeno více dále v Dokumentu.

4.2.1. Stručný přehled v bodech
Stručný a heslovitý výběr z obsahu materiálu (následně jsou uvedeny vybrané body v celém rozsahu)

 Evropská komise se stane vládou EU
 Pomoc “uprchlíkům“
 Plná zaměstnanost, spravedlivé a společné řízení migrace a azylu, vnitřní a vnější bezpečnost
 Integrace obranných kapacit
 Komplexní revize Lisabonské smlouvy
 Ukončení dojednaných výjimek členských států
 Vznik ministerstva financí a zajištění „vlastních zdrojů“ Unie“ (tj. zavedení evropských daní),
ministr financí by byl jediným vnějším představitelem eurozóny v mezinárodních organizacích,
zejména ve finančním sektoru

 Přeměna Evropské centrální banky ve federální rezervní banku
 Jednotná vnitrostátní kritéria pro azyl, národní bezpečnost nemůže být důvodem k obcházení,
zrušení Článku 79 odst. 5) (citace znění v textu Dokumentu dále)

 Převedení otázky národní bezpečnosti do režimu sdílené
 Vznik ministerstva zahraničí EU (z úřadu Vysokého představitele Unie pro zahraniční a
bezpečnostní politiku), ministr bude hlavním vnějším představitelem EU na mezinárodní scéně

 Vznik ministerstva obrany (“Generální ředitelství Defense“), odpovědné za vnitřní aspekty
společné bezpečnostní a obranné politiky; Evropský parlament by měl mít právo udílet souhlas s
případnými operacemi v zahraničí;
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 Snížení možností, kdy Rada hlasuje jednomyslně a zavedení hlasování kvalifikovanou většinou –
v zahraničních věcech, obrana, rozpočtové věci, sociální politika.

 Ratifikace smluv v rámci EU na základě evropského referenda (tj. nikoliv odsouhlasením
národním parlamentem či národním referendem členské země)

 Evropský soudní dvůr získá plnou jurisdikci nad všemi politikami EU
 60.té výročí Římské smlouvy je vhodný okamžik začátku příprav EU na budoucí desetiletí

4.2.2. Plné znění vybraných bodů materiálu z EP s komentářem
A zde jsou vybrané body z textu Evropského parlamentu v nezkrácené podobě s ponecháním
původního označení ve zprávě (označení v levé části – tučné písmeno nebo číslo). Všechny body
pak najdete ve zprávě zdroj. Některé body jsou opatřeny komentářem, mimo rámec znění Zprávy.
Doporučuji shlédnout video dokument k tématu Zprávy
z Evropského parlamentu. 2.část: Ztráta suverenity
» Doporučuji ke shlédnutí «
►Přihlásit kanál ObčanéČR k odběru

P.

vzhledem k tomu, že tento nový systém rozhodování předpokládá, že se Komise stane
skutečnou vládou, která bude odpovědná Parlamentu a bude mít pravomoc formulovat
a provádět společnou fiskální a makroekonomickou politiku, kterou eurozóna nutně potřebuje,
a bude mít rozpočet odpovídající rozsahu úkolů, které bude muset plnit; vzhledem k tomu, že
kromě opatření přijatých na základě stávajícího primárního práva vyžadují tyto kroky také
změnu Lisabonské smlouvy;
Komentář: Komise se stane skutečnou vládou komentář nepotřebuje. V souvislosti se zmínkou o změně Lisabonské
smlouvy (dále jen LS) je třeba si vzpomenout na proces přijetí LS (2009). Kdo přijetí vehementně prosazoval, kdo
jak hlasoval za její přijetí a hlavně – jak se strany jako ČSSD, KDU-ČSL, Zelení, ODS, tehdy postavili k variantě dát
občanům možnost se vyjádřit ve všeobecném referendu ohledně přijetí LS. Více informací k přijetí LS najdete
v Dokumentu Česká politická smlouva, část “Lisabonská smlouva“. Doporučuji také ke shlédnutí video dokument o
tom, jak se zavedené strany staví k přijetí zákona o referendu v současnosti (2013-2017). Video dokument obsahuje
audio záznamy politiků, citace z volebních programů a další dokazuje celkovou falešnost další strany ANO. TOP09 to
alespoň již tvrdí zcela otevřeně – žádné referendum o setrvání v EU. Video dokument ZDE.
V roce 2009 se politici nikoho neptali a celý proces se může klidně zopakovat. Proč asi vládní návrh zákona o
referendu staví mezinárodní smlouvu mimo sféru konat o ní referendum? K tématu Lisabonská smlouva je v plánu
udělat video dokument, aby občané nezapomněli… po zveřejnění ho najdete na kanálu YouTube ObčanéČR.

R. vzhledem k tomu, že nominální výše současného víceletého finančního rámce je nižší než
u předchozího VFR, zatímco okolnosti vyžadují, aby bylo vyvinuto větší rozpočtové úsilí za
účelem pomoci uprchlíkům a podnícení hospodářského růstu a sociálnější Evropy;
Komentář: Víc a víc peněz na uprchlíky. Když si to spojíme s oněmi požadovanými vlastními zdroji – ministr financí,
viz. dálší body Zprávy (popř. Evropská komise) vlastně převezme financování „velkých pomocníků národního
hospodářství“ a přínosu Evropskému kontinentu z Afriky. Je veřejným tajemstvím, že toto obohacení, v drtivé
většině nelegální, pracovat nebude. Tím pádem bude ekonomickou (kdyby jenom tou) zátěží sociálního systému
jednotlivých států a pokud se neprovede proces, aby EU měla ony vlastní zdroje, budou problém muset řešit národní
rozpočty jednotlivých zemí. Z krátkodobého pohledu to mohou zvládat, z dlouhodobého pohledu, s tím bude mít
problém i samotné Německo. Je tedy i v jeho zájmu prosadit tyto procesy. A tímto způsobem ekonomickou zátěž
rozprostřít na všechny státy evropské unie. Pokud jde o formulaci podnícení hospodářského růstu a sociálnější
Evropy – ANO – sociálnější Evropa plná nových Evropanů, pobírající nejrůznější dávky, které utratí za jídlo a další

Strana 16

Das_neue_Europe_2017_09_08_13_28_15_116

spotřební zboží, určitě pomůže papírově hospodářskému růstu. Toto jen dokazuje jakou chimérou je dogma
hospodářského růstu měřeného spotřebou… ale to je mimo téma Dokumentu.
Aby se tento bod Zprávy podařilo co nejsnáze zavést v praxi, bylo by ideální, aby migranti byly rozprostřeny po
celém prostoru EU pokud možno rovnoměrně, protože pak by se tento bod stal „evropským zájmem“ a snáze by
se jej povedlo prosadit. Zcela v duchu vyrobíme problém a pak jej řešíme.

W. vzhledem k tomu, že tato revize je potřebná také k tomu, aby došlo k obnovení rovnováhy a k
zásadní modernizaci fungování Unie s cílem omezit byrokratickou regulaci a zefektivnit
tvorbu a přijímání politik s větším zřetelem k potřebám občanů; vzhledem k tomu, že Unie
potřebuje nezbytné pravomoci k tomu, aby pokročila při dosahování některých ze svých
deklarovaných cílů, jako je dokončení jednotného trhu včetně energetické unie, sociální
soudržnost a snaha o plnou zaměstnanost, spravedlivé a společné řízení migrace a azylu
a politika vnitřní a vnější bezpečnosti;
Komentář body W): Společné řízení migrace a azylu. Zde jedno upozornění - všímejte si v oficielních materiálech
slovního spojení řízení migrace. Toto se objevuje i v materiálech OSN či Evropské rady (setkání premiérů či
prezidentů na úrovni EU). Evropská unie se teď „jakoby“ snaží řešit proces migrace. Informace, které
jdou do médií jsou typu, že Evropská komise chce zavést to či ono, aby získala kontrolu nad tím, kdo
přichází, kolik jich přichází apod. Ve skutečnosti nastavuje dlouhodobá pravidla procesu řízené
migrace. Jejich nastavení, prosazení a zavedení bude předloženo veřejnosti jako řešení problému
migrace, což je falsum. Migrace bude poté pokračovat dál. Už se však nebude moci mluvit o nějakých
nelegálních migrantech. Celý proces jejich příchodu se ZLEGALIZUJE. A to je to, co se nyní nastavuje a
probíhá. O zastavení nešlo, nejde a nepůjde!
Setrvání v EU bude představovat neustálý nátlak od EU a narůstající bezpečnostní riziko při
nechráněných hranicích z migrantů postupně dál a dál zaplavující západní euro-společnost.
Dále také bod 32) Zprávy.
Strana Zelení, Program pro volby 2017, zdroj, str. 44,
bod 7: Prosazujeme skutečně jednotnou evropskou azylovou politiku.
S přijímáním a integrací uprchlíků a uprchlic máme dlouhodobé pozitivní zkušenosti. Ve spolupráci veřejných institucí
a nevládního sektoru se každoročně můžeme bez obtíží postarat přinejmenším o několik tisíc příchozích. Více
v kapitole 5.4
Pirátská Strana (zdroj, záloha zdroj) taktéž, navíc přímá podpora genderové ideologie, LGBTQ, sňatky osob
stejného pohlaví, adopce dětí těmito páry, polyamorii. Genderová ideologie pochází z OSN agendy, Jakartské
principy 2007. Bohužel tato ideologie se nasouvá již do škol…

Y.

vzhledem k tomu, že v posledním desetiletí se výrazně zhoršila bezpečnostní situace v Evropě,
zejména v sousedství Unie a že jednotlivé členské státy již samy nedokáží zaručit svou vnitřní
a vnější bezpečnost;
Komentář:

1) Když jsou vojska členských států EU (většinou také NATO) posílána k ruským hranicím… snadno pak do Evropy
proudí tisíce nelegálních migrantů týdně. Sledujte např. blog Moniky Pilloni, kde jsou oficielní data z italského
ministerstva o počtech dovezených migrantů, např. zdroj. Ovšem migrace je zvládnutelná i tak – pokud by se
ovšem chtělo.
2) Zajímavý bod Zprávy. Slyšeli jste od českých vrcholných Systémových politiků, že stát už není schopen
zaručit svoji – zejména - vnitřní bezpečnost? Zmíněné je jeden ze základních úkolů, které má stát
svým občanům zajišťovat. Pokud je pravda co tvrdí Zpráva, pak vládní politici nemají v politice již co dělat. A
pokud tomu tak není, pak nám Zpráva z Evropského parlamentu LŽE. Tak si vyberte, ovšem jedno i druhé je
špatně.
3) Článek ČSSD: „Sociální demokraté zajistili naši obranu a bezpečnost“ (zdroj 8/2017) Nadpis článku
odpovídá obsahu, díky EU a NATO jsme v bezpečí. Tak nevím – vždyť EP odhlasoval to, co odhlasoval…
4) Pokud nám Evropský parlament sděluje toto, pak se můžeme zcela regulérně bavit o tom, že v rámci EU v
některých státech probíhá občanská válka…. Jak jinak by totiž mohli dospět k takovému závěru a tvrzení? Pouze
vycházím z textu, který schválil Evropský parlament, nic víc.
Situace ve Švédsku, Francii a tamní no-go zóny budiž názorným příkladem v praxi – jak má či nemá daná
země pod kontrolou bezpečnost. A naši politici? Ti nás přece ujišťují, že Evropská unie, v jejíž některých zemích
už ztratil stát schopnost zajistit vnitřní bezpečnost a probíhá občanská válka, je pro nás zdrojem bezpečnosti a
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prosperity… Pouze vycházím z textu Zprávy. A Evropská unie by nám určitě ve své Zprávě nelhala. Vždyť je plná
demokracie, evropských hodnot a vysoké morální kredibility – alespoň to o sobě tvrdí.
5) Strana Zelení, program pro volby 2017, str. 44, zdroj, cituji:
“Celkový počet mužů a žen ve zbrani v EU přesahuje 1,8 milionu, což je více aktivních vojáků, než kolika
disponuje USA. Kombinovaný rozpočet na obranu a bezpečnost členských států EU je zhruba 230 miliard eur,
přibližně stejně jako rozpočet Ruska a Číny dohromady.“
Dle Zelených, které vede Matěj Stropnický, syn ministra obrany ČR Martina Stropnického – tedy
informace je jistě zaručená - máme v EU skoro 2mil osob ve zbrani, EU vynakládá na obranu tolik jako Rusko a
Čína dohromady. Přesto EU není schopna ochránit pobřežní pás libyjského pobřeží před migrací? Nepřipadá Vám
tu něco hodně, ale hodně divného? S takovou potenciální výzbrojí a lidským potenciálem a nedokáže zajistit
toto? Zároveň nás EU ujišťuje o tom, že nás ochrání před jakýmsi nepřítelem na východní části Evropy? Vnímáte
ty paradoxy?

Z. vzhledem k tomu, že pokles evropských obranných kapacit omezil schopnost EU šířit stabilitu za
své bezprostřední hranice; vzhledem k tomu, že k tomu přistupuje také neochota našich
amerických spojenců intervenovat, pokud by Evropa nebyla ochotna převzít spravedlivý díl
odpovědnosti; vzhledem k tomu, že je třeba posílit obrannou politiku EU a vytvořit komplexní
partnerství mezi EU a NATO a současně zajistit, aby EU mohla jednat v zahraničních operacích
autonomně, zvláště jde-li o stabilizaci sousedních zemí; vzhledem k tomu, že to vyžaduje, aby se
v souladu s novou evropskou bezpečnostní strategií prohloubila spolupráce mezi členskými
státy a zvýšila integrace jejich obranných kapacit v rámci „evropského obranného
společenství“;
Komentář:
1) “…pokles obranných kapacit…“ Viz. komentář bodu Y) Zprávy výše. Výdaje na obranu a bezpečnost v rámci
EU jsou přibližně stejné jako Ruska a Číny dohromady…
2)
„…šířit stabilitu…“ zní to hezky, že? Podobně jako šířit demokracii, ne? Tu celkem nedávno šířil Západ,
zejména však jistá, velká zámořská země do zemí jako třeba Irák nebo Libye. Jak dopadlo toto šíření? A
k čemu to vedlo?
3)
„Prohloubení spolupráce…“, „…zvýšení integrace jejich obranných kapacit…“ Význam slova integrace, co
znamená a co obnáší tento pojem bylo vysvětleno dříve, kapitola 3.1.
Připomínám 4.brigádu rychlého nasazení Armády ČR. Dle ministra Stropnického a oficielní verze jde o pouhé
cvičení. Jak je uvedeno na webu ministerstva obrany, veškeré spekulace o předání velení německému
Bundeswehru jsou nepravdivé. Takže tu máme českou 4.brigádu a 10.obrněnou divizi Bundeswehru. No a tyto
dva útvary spolu jenom tak cvičí, pardon – prohlubují spolupráci - a každý si dělá, co uzná za vhodné, protože
podle Stropnického neexistuje v rámci onoho cvičení jedno velení… A k takovému cvičení byla podepsána
Dohoda. Schválně - kolik bylo cvičení jednotek České republiky a kolik bylo podepsáno Dohod…? Co myslíte?
Více v Dokumentu Armáda, bezpečnost občana – vyjádření MO ČR, znění Dohody atd.

AG. vzhledem k tomu, že velká většina regionálních a místních vlád v Unii se prostřednictvím Výboru
regionů soustavně vyslovuje pro to, aby EU byla integrovanější a rozhodovala efektivněji;
1.

domnívá se, že čas pro krizové řízení prostřednictvím postupně přijímaných ad hoc rozhodnutí
již skončil, neboť tento přístup vede jen k opatřením, která jsou často příliš slabá a přicházejí příliš
pozdě; je přesvědčen, že nastal čas důkladně se zamyslet nad tím, jak vyřešit nedostatky
rozhodování a řízení v Evropské unii prostřednictvím komplexní a důkladné revize Lisabonské
smlouvy; domnívá se, že dokud tato revize neproběhne lze krátkodobá a střednědobá řešení
realizovat plným využitím potenciálu, který nabízí Lisabonská smlouva;
Komentář: Revize Lisabonské smlouvy – nezeptali se v roce 2009 občanů, zda souhlasí se ztrátou části suverenity.
Proč by se obtěžovali v budoucnu? Jen připomenu, že vládní předloha zákona o referendu obsahuje imunitu pro
Evropskou unii (nemožnost v této věci konat referendum). Podrobně v Dokumentu Česká politická scéna, část “Boj o
referendum“. Bod 1) je dalším důvodem, proč se Systém tak vehementně brání Hlasu občanů. Ovšem jinak mají
„Systémový politici“ demokracie plná ústa… viz. také Komentář k bodu 3) Zprávy – průzkum eurobarometru
04/2017. S bodem kolem revize LS souvisí také bod 10) Zprávy – ukončení výjimek, opt-in, opt-out…
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3. zdůrazňuje, že nedávný průzkum veřejného mínění Eurobarometr ukázal, že – v rozporu
s rozšířenou představou – jsou si občané EU i nadále plně vědomi významu skutečně
evropských řešení, mimo jiné v oblastech bezpečnosti a migrace, a takováto řešení
podporují;
Komentář: Jeden z průzkumů 11/2016 zdroj (záloha zdroj). Krom zmíněných oblastí bezpečnost, migrace jsou i jiné
oblasti, kde mají občané v rámci EU odlišné postoje k evropským „řešením“. Další průzkum 04/2017 jen potvrzuje
postoj občanů ČR k EU: [cituji] „I když jen 33% Čechů považuje členství za pozitivní, což je nejméně v rámci EU…“
Zdroj
O těchto průzkumech politici jistě vědí, tím vzniká otázka, proč strany jako ČSSD, ANO, KDU-ČSL, ODS, TOP09,
ZELENÍ odmítají dát občanům ČR svobodnou možnost se vyjádřit k dalšímu setrvání v EU? Občané ČR jednoznačně
nesdílejí nadšení vrcholných politiků z projektu EU. Namísto, aby naslouchali a vnímali občanskou společnost, dělají
přesný opak - chtějí víc a víc EU, víc a víc integrace. Pak je tedy na řadě zásadní otázka - Čí názory tito politici
reprezentují? Byli zvoleni pro to, aby naslouchali občanům své země anebo jednají v cizím zájmu? Kam zmizela
demokracie? Žijeme v demokracii nebo parlamentní totalitě? Zde je další možnost si určit „Kdo je Kdo“ na české
politické scéně a komu daná strana slouží.
Dále, dle průzkumu 04/2017 54% z dotázaných Čechů je ochotno akceptovat vícerychlostní rozvoj integrace.
Bylo by zajímavé vědět, kolik z oněch 54% má alespoň reálnou představu, co obnáší „rozvoj integrace“ v praktické
rovině. Protože fráze z úst mluvčího vlády Martina Ayrera jako: stabilizovaná Evropa… pozitivní budoucnost…
bezpečný rozvoj… těžko mohou vzbuzovat negativní postoj k projektu evropské integrace bez znalosti bližšího.
Ovšem o tom veřejnoprávní a další, se Systémem spojená média, mlčí.

4. s velkým znepokojením sleduje, jak roste počet podskupin členských států, které podkopávají
jednotu Unie tím, že vytvářejí netransparentní prostředí, a snižují důvěru občanů; domnívá se, že
vhodným formátem pro diskuse o budoucnosti Unie je EU-27; zdůrazňuje, že rozpad diskuse na
různé formáty nebo skupiny členských států by byl kontraproduktivní;
Komentář: Skupina V4 trnem v oku…? Všímejte si dění kolem soudržnosti skupiny V4, sílící snahy na destabilizaci
tohoto uskupení… Na jednání V4 jezdí někdo další z Bruselské EU. Např. Strana Zelení, program pro volby 2017, str.
41 – se jim nelíbí, cituji: „uzavírání účelových koalic s neliberálními vládami zemí Visegrádu“ (zdroj) Také Ficovo
vyjádření na tiskové konferenci, viz. kapitola 6.

7. domnívá se, že „metoda Unie“ je jedinou demokratickou metodou výkonu legislativní funkce,
která zaručuje, že jsou zohledněny všechny zájmy, zejména společný evropský zájem;
„metodu Unie“ chápe jako legislativní postup, v němž Komise má – v rámci pravomoci
orgánu výkonné moci – právo legislativní iniciativy, Parlament a Rada zastupující občany
resp. státy společně rozhodují většinovým hlasováním, zatímco požadavek jednomyslnosti v Radě
se stává naprostou výjimkou, a Soudní dvůr provádí dohled a konečnou soudní kontrolu; trvá na
tom, že „metodu Unie“ je třeba respektovat i v naléhavých případech;
Komentář: „Metoda Unie“ – jiná formulace pro přechod na proces rozhodování většinovým hlasováním a opuštění
jednomyslnosti. Všimněte si také: “jsou zohledněny zájmy, zejména společný evropský zájem“ – ano, to, co
je evropský zájem lze prosadit. Ovšem to, co je národním, ale nikoliv evropským zájmem, je stěží prosaditelné.
Vzpomeňte si na to, až uslyšíte zase rétoriku o prosazování národních zájmů v EU… Podrobně se iluzi věnuje
Dokument Důležitost voleb 2017, část “Uvedení do reality“. Tento bod přímo souvisí s tím, jak země střední Evropy
odmítají povinné kvóty, tj. většinové přehlasování v zásadní otázce rozhodovat o tom, koho a kolik osob migrantů
přijmeme. Dále také body 29 a 58) Zprávy

10. navrhuje, aby příští revize Smluv racionalizovala stávající chaotickou diferenciaci díky tomu, že
ukončí praxi různých výjimek z primárního práva typu „opt-out“, „opt-in“ a výjimek pro
jednotlivé členské státy;
Komentář: ? Výjimky typu opt-out, měla např. Velká Británie a Dánsko pokud jde o zavedení eura. Spojte si: “hlubší
integrace či „být v jádru EU“ – ukončení různých výjimek – oživení tématu přijetí eura. Je to náhoda, že se zrovna
toto téma oživilo? Aby to nevypadlo, že jsme nuceni/tlačeni euro přijmout, Systémový politici s pomocí spřátelených
ekonomických odborníků a analytiků budou vysvětlovat, že právě nyní nadešel ten správný čas pro přijetí eura.
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Zrovna nyní. Jaká to „náhoda“. S tím však souvisí také ESM mechanismus, viz video u bodu 17) Zprávy a bod 22)
Zprávy – začlenění ESM do práva EU !!!
ODS: Ve volebním programu 2013 (zdroj, záloha zdroj) měla uvedeno:
„Budeme proto trvat na referendu o případném přijetí společné měny“.
V programu pro volby 2017 (zdroj, záloha zdroj) o referendu ani slovo, včetně přijetí společné měny. Jinak program
pochopitelně obsahuje fráze o hájení a prosazování národních zájmů, odmítání veškeré legislativy, která je v rozporu
s národními zájmy… kapitola 11: ZAHRANIČNÍ VĚCI A EVROPSKÁ POLITIKA. Tak proč zmizel ten jasný postoj k trvání na
referendu ohledně přijetí eura??? Zvlášť, když si v témže bodě můžete přečíst následující:
„Za klíčové považujeme členství v NATO a v Evropské unii. K EU máme dlouhodobě konzistentní vztah: nepatříme
mezi naivní eurooptimisty ani mezi radikální euroskeptiky.“
Dne 17.srpna vydala Vyšehradskou deklaraci obsahující 12bodů pro případný vstup do vlády (zdroj). V bodě 11 je
uvedeno:
►11) Součástí programu vlády bude odmítnutí povinných uprchlických kvót a povinného přijetí eura.
Tím, že ODS pomohla přijmout Lisabonskou smlouvu, nese spoluvinu za unijní kvóty. Takže má máslo sama na hlavě.
Odmítnutí povinného přijetí eura neznamená, že jej nepřijme dobrovolně. Více si přečtete zde.
Je to zcela stejná hra jako stávající vlády ČSSD+ANO+KDU-ČSL: jsou proti přijímání migrantů dle povinných kvót
(09/2015), ale zároveň vláda svým usnesením 556 ze dne 8.7.2015 rozhodla o dobrovolném přijetí 1500 migrantů
Kdy v plném složení, tj. 16členů vlády, hlasovali všichni jednomyslně PRO… (Podrobnosti v Dokumentu
Česká politická scéna), část „Jak to bylo s migračními kvótami“. A také doporučuji pozornosti proměnu Blažka (ODS),
bývalý ministr spravedlnosti, což jen dokazuje, jak se názory mění o 180st. během několika málo měsíců… Podrobnosti v Dokumentu Armáda, bezpečnost občana, část “Držení zbraní“.

17. domnívá se, že řešení nepřinesly ve své dnešní podobě ani Pakt o stabilitě a růstu ani
ustanovení zakazující bailout (článek 125 SFEU); je přesvědčen, že EU musí odmítnout snahy
vrátit se k protekcionistickým národním politikám a měla by i nadále být otevřenou ekonomikou;
varuje, že toho není možné dosáhnout likvidací jejího sociálního modelu;
Komentář: Článek 125 SFEU (zdroj) aneb případ finančního udržování Řecka byl v rozporu
Článek 125 SFEU
1. Unie neodpovídá za závazky ani nepřebírá závazky ústředních vlád, regionálních nebo místních orgánů nebo jiných
veřejných orgánů, jiných veřejnoprávních subjektů nebo veřejných podniků kteréhokoli členského státu, pokud se
nejedná o vzájemné finanční záruky pro společné uskutečňování určitého záměru. Členský stát neodpovídá za
závazky ani nepřebírá závazky ústředních vlád, regionálních nebo místních orgánů nebo jiných veřejných orgánů,
jiných veřejnoprávních subjektů nebo veřejných podniků jiného členského státu, aniž jsou dotčeny vzájemné finanční
záruky pro společné uskutečňování určitého záměru.
Video Sulík vs. Schulz skvělé video k Evropskému Stabilizačnímu Mechanismu (ESM) ..
A kdo volil Vás – otázka na Schulze, která zazní ve videu.
Zdroj

22. vyzývá k začlenění Rozpočtového paktu do právního řádu EU a k začlenění ESM a jednotného
fondu pro řešení krizí do práva EU na základě celkového posouzení jejich provádění a s
odpovídajícím demokratickým dohledem, který bude vykonávat Parlament, čímž bude dosaženo
toho, že za kontrolu těchto nástrojů budou odpovídat ti, kdo do nich přispívají; vyzývá také
k dalšímu rozvoji meziparlamentní konference uvedené v článku 13, aby mohly v dostatečném
předstihu proběhnout věcné diskuse mezi EP a vnitrostátními parlamenty, kdykoli budou
zapotřebí;
Komentář: Přeloženo do lidštiny: legalizace záchrany státu (ESM=Evropský stabilizační mechanismus)… Společně
s bodem 17 jde o nutnost, pro právní legalizaci rozprostření národních dluhů na celý subjekt sjednocené
(integrované) Evropy. Což jak plyne ze zprávy - je cíl integrace. Graf zadlužení zemí EU je u bodu 24 Zprávy.
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23. zastává názor, že pokud chceme zvýšit finanční stabilitu, zmírnit přeshraniční asymetrické
a symetrické otřesy, snížit recesivní účinky a zajistit řádnou úroveň investic, je třeba vytvořit
rozpočtovou kapacitu eurozóny, jejímž základem by byly skutečně vlastní zdroje
a „ministerstvo financí“, které by bylo oprávněno půjčovat si peníze; konstatuje, že toto
„ministerstvo financí“ by mělo působit v rámci Komise a podléhat demokratickému dohledu
vykonávanému Parlamentem a Radou;
Komentář: Viz. písmeno P: Komise se stane vládou. Pak působnost ministerstva financí v rámci Komise(Vlády) je
zcela logické. Rodící se Eurovláda. Formulace vlastní zdroje lze chápat jako zavedení euro daní, místo stávajících
členských plateb. Na prvý pohled jen formální přejmenování probíhajících plateb, v důsledku však zásadní zásah do
právních poměrů a další krok ke vzniku Velké Evropy, posílení vlivu Bruselu na úkor národních parlamentů s dalšími
souvisejícími dopady. Doprovodné body 24-27. Viz také kapitoly 5.3 – co zamýšlí ČSSD, kapitola 5.4 – co zamýšlí
Zelení.

24. poukazuje na to, že pro fungování Hospodářské a měnové unie má zásadní význam dodržování
pravidel, a proto jsou zapotřebí silnější vládní funkce, než jaké v současné době
vykonávat Komise a Euroskupina, a rovněž by měl existovat plně demokratický systém brzd
a protiváh v podobě zapojení Evropského parlamentu do všech aspektů HMU; je přesvědčen, že
ve snaze zlepšit vlastní odpovědnost je současně nutné zajistit kontrolu na úrovni, kde
jsou přijímána nebo uplatňována rozhodnutí, přičemž vnitrostátní parlamenty dohlíží na
své vlády a Evropský parlament dohlíží na evropskou exekutivu;
Komentář: A jak členské země EU dodržují tzv. Maastrichtská pravidla? A jak se vypořádala s těmi, které je
porušují? Jaká opatření byla přijata proti těm, kteří je porušují? Článek zdroj, záloha zdroj uvádí přehled míry
zadlužení země vůči HDP. Celkem 17zemí překračuje pravidlo zadlužení země přes 60%. Když mohlo být rozhodnuto
o nějaké pokutě (Španělsko, Portugalsko), Evropská komise od ní upustila… takže k čemu silnější vládní funkce,
když se neuplatňují ani ty stávající možnosti? Navíc, hladina je 60% HDP, ovšem celá řada zemí se pohybuje nad
80% a sem se nedostane během jednoho, dvou let, ale za delší čas. Takže celý proces „pokutování“ měl být
uplatňován mnohem, mnohem dříve a na mnoho států…. A do tohoto chaosu se máme začlenit a přijmout euro?!
Abychom posléze projevili SOLIDARITU, co by jednu ze základních HODNOT EU, až se otřese Itálie či
Portugalsko?
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25. žádá proto, aby se výkonná moc soustředila v Komisi ve funkci ministra financí EU,
k čemuž je třeba, aby Komise měla pravomoc formulovat a provádět společnou hospodářskou
politiku EU, která by využívala kombinaci makroekonomických, fiskálních a měnových nástrojů
a opírala se o fiskální kapacitu eurozóny; ministr financí by odpovídal za činnost ESM a ostatních
sdílených fondů včetně rozpočtové kapacity a byl by jediným vnějším představitelem
eurozóny v mezinárodních organizacích, zejména ve finančním sektoru;
Komentář: ESM – viz. bod 17 a uvedené video.

26. domnívá se, že ministr financí musí mít přiměřené pravomoci, aby mohl činit kroky s cílem
zajistit dodržování konvergenčního kodexu, a že měl by měl mít pravomoc využívat výše
uvedených fiskálních pobídek;
27. domnívá se, že – aniž byly dotčeny úkoly Evropského systému centrálních bank – Evropská
centrální banka musí mít status věřitele poslední instance pro finanční instituce, nad kterými
vykonává přímý dohled nebo dozor; považuje dále za nezbytné, aby Evropská centrální
banka měla plné pravomoci federální rezervní banky, aniž by ovšem ztratila svou
nezávislost;
Komentář: Jeden ze základních pilířů „státu“ jsou daně (vlastní zdroje). K řízení peněžního oběhu a dohledu na
tímto segmentem je třeba mít zastřešující organizaci – federální banku.

29. domnívá se, že je nezbytné odstranit požadavek jednomyslnosti při rozhodování
o některých daňových postupech, aby EU mohla zajistit spravedlivé a bezproblémové
fungování vnitřního trhu a zamezila škodlivé daňové soutěži mezi členskými státy;
Komentář: Další odebrání suverenity jednotlivým národním státům (parlamentům). Salámová metoda, krok za
krokem v praxi. Cíl: přesun pravomocí mimo svrchované rozhodnutí vlády dané země. Lisabonská smlouva byl
začátek. Dnes ty samé strany hrají hru s občany „budeme prosazovat národní zájmy“. K tomuto více
v Dokumentech: Česká politická scéna, část “Lisabonská smlouva“ a Důležitost voleb 2017 – ukazující jakou faleš
hrají systémové strany jako ČSSD, ODS, TOP09 ohledně rétoriky „prosazování národních zájmů“. Jinak je to
ochranný proces proti tomu, kdyby se náhodou našla osoba či několik málo osob se zdravým rozumem na takto
vysokých postech politiky národních zemí. Tak aby nemohla narušit zamýšlený proces celého projektu EU.

Dále také body 7 a 58) Zprávy

32. upozorňuje na to, že Smlouvy nabízejí mnoho prostředků k tomu, abychom vytvořili humánní,
dobře fungující systém řízení migrace a azylu, jehož součástí by byla evropská pohraniční
a pobřežní stráž, a vítá pokrok, kterého již bylo v tomto směru dosaženo; je nicméně
přesvědčen, že Smlouvy, zejména čl. 79 odst. 5 SFEU, jsou příliš restriktivní v případě
ostatních aspektů migrace, zejména pokud jde o vytvoření skutečného evropského systému
legální migrace; zdůrazňuje, že budoucí systém migrace v EU musí fungovat v součinnosti
s její zahraniční pomocí a její zahraniční politikou a musí sjednocovat vnitrostátní kritéria
pro udělení azylu a přístup na trh práce; je přesvědčen, že při provádění politik ostrahy
hranic, dohod s třetími zeměmi včetně spolupráce v oblasti zpětného přebírání a navracení
osob, azylu a migrace musí být zajištěn demokratický dohled, který vykonává Parlament, a že
národní bezpečnost nemůže sloužit jako záminka k obcházení činnosti na evropské
úrovni;
Komentář: Sjednocování systému kritérií pro udělení migrace a zejména národní bezpečnost občanů uvnitř
EU je zcela nepodstatná… - toto je stav EU v již současné podobě. Zejména v západních zemích. Další faktor o
stavu západní euro-společnosti, do které se máme dle Systémových politiků integrovat…
A cože obsahuje článek 79 SFEU? Uvedu zmíněný odst. 5, ale také odst. 1) který považuji za důležitý (zdroj)
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Článek 79 SFEU
1) Unie vyvíjí společnou přistěhovaleckou politiku, jejímž cílem je ve všech etapách zajistit účinné řízení
migračních toků, spravedlivé zacházení pro státní příslušníky třetích zemí oprávněně pobývající v
členských státech, jakož i předcházení nedovolenému přistěhovalectví a obchodu s lidmi a posílení boje
proti těmto činnostem.
- odstavec 1 obsahuje formulace o společné přistěhovalecké politice a řízení migračních toků. Spravedlivé
zacházení pro ty, co oprávněně pobývají v členských zemích. A tedy pro ty neoprávněně pobývající, kterých je
drtivá většina, z toho lze dovodit jaký typ zacházení? Jak EU předchází nedovolenému přistěhovalectví? Jak proti
tomu bojuje?
5) Tento článek se nedotýká práva členských států stanovit objem vstupů státních příslušníků třetích zemí
přicházejících ze třetích zemí na jejich území s cílem hledat tam práci jako zaměstnanci nebo osoby samostatně
výdělečně činné.
- Rozhodovat o tom, kdo k nám přijde a kdo zde nemá co dělat je přesně to, co eurokratům v Bruselu vadí. Západ
je komplet infikovaný a je třeba za každou cenu dosáhnout, aby se to rozprostřelo po celé Evropě, i na východ.
Proč? Protože s postupujícím časem, bude čím dál zřetelněji vidět, co africké a muslimské obohacení způsobuje za
doprovodné jevy a procesy v Evropě. A s postupujícím časem stále větší počet občanů si začne uvědomovat, co v
Evropě probíhá za proces. A proberou se i ti, kteří odmítali uvěřit. Jako obvykle. Společnost je zřejmě nepoučitelná.

33. vzhledem k intenzitě teroristické hrozby považuje za nutné, aby se zvýšily kapacity EU v oblasti
boje proti terorismu a mezinárodní organizované trestné činnosti; zdůrazňuje, že nestačí
zajišťovat koordinaci mezi příslušnými orgány a agenturami v členských státech, nýbrž je také
třeba vybavit Europol a Eurojust reálnými pravomocemi a kapacitami k vyšetřování a stíhání
trestné činnosti tím, že se změní ve skutečný „evropský úřad pro vyšetřování a boj
proti terorismu“, který bude podléhat parlamentnímu dohledu;
34. dospívá k závěru, že různé teroristické útoky na evropském území ukázaly, že bezpečnost
by mohla být zaručena lépe, kdyby nebyla ve výlučné pravomoci členských států;
navrhuje proto její převedení do sdílené pravomoci, aby se usnadnilo zřízení evropské
kapacity pro vyšetřování a zpravodajskou činnost v rámci Europolu pod soudním dohledem;
konstatuje, že dokud se k tomu nedojde, členským státům nic nebrání zavést tyto formy
spolupráce mezi svými službami v souladu s článkem 73 SFEU;
Komentář: 33+34) Posilování propojenosti složek s odkazem na bezpečnost, potírání organizované trestné
činnosti. Další krok k položení základů něčeho jako europolicie do budoucnosti maskovaná účelem bezpečnosti
občana. Celá snaha vypadá jako práce hasiče, který jezdí hasit požáry, zatímco žhář má volné pole působnosti.
Základem je neustálý příliv dalších a dalších migrantů na evropský kontinent. Vzpomeňte na událost
z předvánočního Berlína (19.12.2016), terorista Anis Amri (Tunis) – byl ve sledování, ale jelikož páchal jen drobnou
činnost (drogy) tak se o něj přestaly zajímat. Také je třeba zdůraznit, že měl 14identit. Podrobnosti zdroj, záloha
zdroj.
K tomu si přidejme skutečnost, že země srdečně podporující migraci v roce 2015 ignorovali něco jako sbírání
otisků prstů nově příchozích, což je jedno z vysvětlení existence několikanásobné identity jedné a té samé osoby
migranta. A také vysvětlení, proč jedna a ta samá osoba mohla pobírat dávky na několik identit. K tomuto např.
článek zdroj, záloha zdroj.
V kontextu tohoto, je zjevné, že primárně selhali (pokud však toto slovo lze vůbec použít) bezpečnostní složky
v rámci dané země. Těžko věřit v opomenutí či cokoliv na ten způsob. Celá proklamace: “bezpečnost by mohla
být zaručena lépe, kdyby nebyla ve výlučné pravomoci členských států“ je pouze argumentace a pozlátko
k zavedení (nejen) eurostruktur policie, ale třeba i Úřadu Evropského žalobce v němž se vehementně angažovala
Jourová - více Dokument Česká politická scéna, část “Věra Jourová – eurokomisařka (ANO)“.
Dále – materiál Koncepce rozvoje Policie ČR do roku 2020 na straně 90 obsahuje (zdroj):
„…modifikace normativního rámce v otázce nezbytnosti státní příslušnosti k České republice u
policistů – toto opatření předpokládá využití ve výjimečných případech jako potírání mezinárodního terorismu
nebo obchodu s omamnými a psychotropními látkami.“ O tom, že na českém území působili v předchozím režimu
jistí bezpečnostní poradci, ví asi každý z odrostlejší generace. V případě naplnění Koncepce, se to bude opakovat.
Říkat tomu lze různě, ale je to potenciální trojský kůň v systému, kterému se otevírají vrata… Vytvořit patřičně
politicky proškoleného odborníka na terorismus či drogy není nic složitého. Když může herec sedět na ministerstvu
obrany, je možné už vše. Tady i při exportu „EU odborníka z Bruselu“.
A nelze nezmínit, že od 1.10.2016 je umožněno německé policii zasahovat na celém území ČR… video [59sec],
ČT 24 (záloha zdroj).
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Článek 73 SFEU (zdroj)
Členské státy mohou mezi sebou a na vlastní odpovědnost organizovat formy spolupráce a koordinace, které
považují za vhodné, mezi příslušnými útvary svých státních správ pověřenými zajišťováním národní bezpečnosti.

37. zastává názor, že funkce místopředsedy Komise / vysokého představitele by se měla nazývat
„ministr zahraničí EU“ a mělo by se mu dostat podpory v úsilí o to, aby se stal hlavním
vnějším představitelem Evropské unie na mezinárodní scéně, v neposlední řadě na
úrovni OSN, a zároveň opakuje, že na základě ustanovení Lisabonské smlouvy je možné
a nutné dosáhnout většího pokroku, a to rovněž pokud jde o využívání ustanovení o hlasování
kvalifikovanou většinou; domnívá se, že by ministr zahraničí měl mít – vzhledem k rozsahu
svých úkolů a velké pracovní zátěži – možnost jmenovat politické zástupce; navrhuje, aby bylo
zhodnoceno fungování Evropské služby pro vnější činnost v její současné podobě a aby byla
posouzena potřeba přiměřených rozpočtových zdrojů;
Komentář: Pokud bylo pochopeno, co je skutečná organizace OSN (z jiných materiálů, událostí, agendy GRV,
2030, Jakartských principů, LGBTQ agendy apod.), tak pak jistě rozumíte již tomu, jaké nebezpečí se rýsuje
v podobě jednoho zástupce za celou EU v OSN…

38. zdůrazňuje, že je zapotřebí rychle vytvořit „evropskou obrannou unii“, která by posílila obranu
území EU a ve strategickém partnerství v NATO umožnila Unii jednat autonomně v zahraničních
operacích, zejména s cílem stabilizovat své sousedství a zlepšit tak úlohu EU, pokud jde
o zaručení vlastní obrany a bezpečnosti v souladu se zásadami Charty Spojených národů;
poukazuje na francouzsko-německou iniciativu ze září 2016 a na italskou iniciativu ze srpna
2016, která je užitečným příspěvkem k tomuto tématu; zdůrazňuje, že by Evropský
parlament měl být plně zapojen do všech kroků při vytváření této evropské obranné unie
a měl by mít právo udílet souhlas s případnými operacemi v zahraničí; vzhledem
k významu evropské obranné unie by měla Smlouva obsahovat ustanovení o možnosti jejího
vytvoření; dále konstatuje, že vedle Evropské služby pro vnější činnost by mělo vzniknout
generální ředitelství („GŘ Defence“) odpovědné za vnitřní aspekty společné bezpečnostní
a obranné politiky;
Komentář: Jak nás však ubezpečil ministr Stropnický ve svých twitterových zprávách zdroj1/3, zdroj2/3, zdroj3/3
Euroarmáda je nesmysl a nikdo nic takového nenavrhuje. Sobotka však mluvil jinak (Zdroj, záloha Zdroj). Takže dle
bodu
Z)
má
docházet
k “prohlubování spolupráce“ armád
(viz. 4.brigáda Armády ČR a
10.obrněná divize Bundeswehru,
kapitola 5.1) a každá armáda si
bude velet sama, bez centrálního
velení. A ministerstvo obrany EU
(generální ředitelství) taktéž
nebude nikomu moci velet…
Tedy bude třeba 20 armád, které
tzv. prohlubují spolupráci, ale tyto
armády nebudou nikomu jednotně
podřízené a bude 20velení… Snad
je nesmyslnost zřejmá. A generální
ředitelství obrany bude k čemu a
pro koho?
Inu, Stropnický je evidentně na správném místě a dle Babiše je to nejvhodnější kandidát na prezidenta ČR (Babiš
v rozhovoru pro Právo, 16.7.2016, Zdroj) v tandemu se svojí multi-kulti ženou Veronikou, která na komunální
úrovni v Praze-Suchdole prosazuje výuku multikulturní výchovy jako samostatného předmětu na škole. Obrázek si
udělejte sami – Stropnický, babiš, celé hnutí ANO. Více Dokument Česká politická scéna, část “Martin Stropnický –
ministr obrany“.
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Dále, pokud bude evropská obranná unie podobně obranná jako vojenský pakt NATO (aspoň o tom se nás
snaží ujistit znění Washingtonské smlouvy, co by zakládající listiny NATO) zavládne na světě bezpochyby mír a
klid…. Když se přečtete i další body Zprávy, snadno zjistíte, jak správně pochopit slovo „obrannou“. V textu Zprávy
jsem zvýraznil červeně slova „obranná“ a „zahraniční operace….“

47. navrhuje, aby se Komise změnila v hlavní výkonný orgán či vládu Unie; tím by se posílila
„metoda Unie“ a zvýšila transparentnost a činnost na úrovni Unie by byla účelnější a účinnější;
Komentář: Viz. také bod P)

58. vyzývá k dalšímu snížení počtu případů, kdy Rada dosud hlasuje jednomyslně –
například v zahraničních věcech a v oblasti obrany, v rozpočtových věcech a v
sociální politice – a k zavedení hlasování kvalifikovanou většinou a dále žádá, aby se
nynější zvláštní legislativní postupy přeměnily na řádný legislativní postup a aby se zcela zrušil
postup konzultace, který by měl být nahrazen spolurozhodováním mezi Parlamentem a Radou;
Komentář: Důsledky jsme již viděli – povinné kvóty. Příště to bude co…? Viz. také bod 29. Pokud se někdo ještě
nesetkal s pojmem „salámová metoda“ zavádění změn, je toto celkem názorný příklad:
2003 - před referendem ke vstupu do EU: neříkali něco o tom, že bude přijato jen to, na čem se všichni domluví?
Že se nemůže tak stát, že by bylo přijato něco, s čím bychom nesouhlasili… Připomeňte si více…
Politici 2003 - ujišťovali…
2009 - Lisabonská smlouva - zde se politici občanů již neptali na názor a rozhodli sami o odevzdání části
pravomocí mimo národní parlament. Zůstalo několik oblastí, které vyžadují jednomyslný souhlas.
Politici 2009 - Legendární video Zuzky Rothové – také ujišťovala… (zdroj, nebo zdroj).
20?? - 3.Fáze salámové metody – další snížení(až odstranění) rozhodování na bázi jednomyslnosti (viz. také bod
29)
Politici dnes – ujišťují a zaštiťují vhodnost integrace prosperitou, bezpečností… Jsme jako společnost
schopni se vůbec poučit nebo nám to dojde až se naplní celý scénář?
Toto je názorný způsob, jak se zavádějí procesy. Obdobným je příklad vytvoření Úřadu evropského žalobce,
podrobnosti v Dokumentu Česká politická scéna, část “Věra Jourová, eurokomisařka (ANO)“.
Odstranění jednomyslnosti v rozhodovacím mechanismu = faktický zánik svrchovanosti země. Znamená to ztrátu
kontroly nad děním a rozhodováním o procesech, které mají ve společnosti probíhat. Faktický zánik státu. Kdo
chce, může přemýšlet
Dále také body 7 a 29) Zprávy

61. uvědomuje si, že ve stávajícím institucionálním uspořádání Evropské unie hrají
významnou úlohu vnitrostátní parlamenty, jejichž úkolem je zejména provádět
evropské právní předpisy ve vnitrostátním právu a provádět předběžnou a následnou
kontrolu legislativních a politických rozhodnutí svých zástupců v Radě a v jejích
specializovaných formacích; navrhuje proto, aby byly pravomoci vnitrostátních parlamentů
doplněny a rozšířeny o „postup zelené karty“, v němž by mohly vnitrostátní parlamenty
předkládat legislativní návrhy k posouzení Radě;
Komentář: Tak to máme konečně černé na bílém, k čemu slouží národní parlamenty…, předkládat legislativní
návrhy k posouzení Radě zní hezky, ovšem k realizaci skrze projití Radou je ještě hoodně daleká cesta s velmi
neznámým výsledkem! Lze si to představit třeba tak, že by maďarský parlament přišel s dobrým návrhem
zastavení migrace. A teď si vzpomeňme na kapitolu 3, co je integrace, jak volila společnost v západních zemích –
Rakousko, Nizozemí, Francie, Německo – jaká je šance, aby takový návrh prošel Radou?!?
Nebo si to lze představit tak, že malá opoziční strana předloží návrh v parlamentu – jak asi dopadne, když
většinový postoj systémových stran je odlišný? Např. prosazování referenda. Formulace je pěkná, další věc je
přesný legislativní proces s tím spojený a hlavně realita, kdo byl zvolen v jednotlivých zemích EU v proběhlých
volbách a jaké názory a postoje zastává (aktuálně zejména k migraci). Rekapitulace v Dokumentu Důležitost voleb
2017, část “Evropa: Volby 2017“ včetně ohlasů předních politiků ČR, kteří chtějí hájit české zájmy…?!

63. navrhuje dále, aby v souladu s běžnou praxí v řadě členských států měly obě komory
evropského zákonodárného orgánu, tj. Rada a zejména Evropský parlament jako jediná
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instituce, která je přímo volena občany, právo legislativní
iniciativy, aniž by ovšem byly dotčeny základní legislativní
výsady Komise;
Komentář: Samozřejmě, že se Komise nevzdá svých pravomocí. Jeden z mála
„pozitivních“ bodů ve Zprávě. Ovšem problém uvedený v komentáři bodu 61) trvá.
Je důležité si uvědomit, do jaké společnosti se máme integrovat!

66. je přesvědčen, že rozpočet EU musí mít systém skutečných
vlastních zdrojů, pro který budou platit zásady jednoduchosti,
spravedlnosti a transparentnosti; považuje činnost skupiny na vysoké
úrovni pro vlastní zdroje za mimořádně důležitou a očekává od ní
včasné, účinné a ambiciózní návrhy; domnívá se, že takový systém by
měl omezit podíl příspěvků z HND do rozpočtu EU a v konečném důsledku způsobit, že členské
státy se přestanou řídit přístupem „přiměřené návratnosti“; v této souvislosti vyzývá
k postupnému odstranění všech forem „slev“;
Komentář: Další bod k předchozím 23-29 pro oblast financí. Postupné odstranění slev = konec eurodotací? Screen:
MF Dnes, 14.7.2017 ministr financí ČR Pilný
Vlastní zdroje = euro daně (viz. kapitoly 5.3, 5.4 plány stran jako ČSSD nebo ZELENÍ a jejich programy pro
volby 2017)

83. je přesvědčen, že současný postup ratifikace Smluv je příliš rigidní a jako takový není vhodný
pro nadnárodní entitu, jakou je Evropská unie; navrhuje, aby změny Smluv vstupovaly
v platnost evropským referendem, a pokud by to nebylo možné, pak po ratifikaci
kvalifikovanou většinou čtyř pětin členských států a se souhlasem Evropského
parlamentu;
Komentář: rigidní = nepružný, ztuhlý, pomalý… Evropským referendem – tedy názor občanů nějaké členské země
by bylo možno ignorovat, pokud by „pokroková západní společnost“ měla jiné mínění. A opět se vracím ke kapitole
3 – o integraci. Referendum zní hezky, ale je třeba věci chápat v kontextu – v kontextu toho, jaká společnost bude
rozhodovat. A pak už to tak pozitivní není. Zdroj nebo kapitola 3.1.1 uvádí počet obyvatel v jednotlivých členských
státech EU (zatím včetně VB), takže není tak těžké si dát dvě a dvě dohromady, jaké šance mají málo lidnaté země
jako ČR nebo další země. Země jako Francie, Německo, Itálie a Španělsko (po případném odchodu VB z EU) by
měli výrazný vliv na celkový výsledek euro-referenda. A to jsou tu další západní země zasažené migrací – Nizozemí,
Švédsko, Belgie, Dánsko, Rakousko… Přehled počtu obyvatel v členských zemích EU zdroj
V podobném duchu je zmíněná alternativa na rozhodování formou 4/5 kvalifikované většiny. Pokud jde o složení
Evropského parlamentu a rozdělení euromandátů poslanců – viz. zdroj (2014-2019), nebo také kapitola 3.1.1
Ze zprávy je zcela zřejmé, že se zde naprosto otevřeně útočí na suverenitu jednotlivých členských
států, na odejmutí práva občanům rozhodovat a řídit svoji zem!

84. požaduje, aby Evropský soudní dvůr získal plnou jurisdikci nad všemi politikami EU,
pokud jde o otázky právní povahy, což by bylo vhodné v demokratickém systému
založeném na zásadách právního státu a oddělení pravomocí;
Komentář: Další pilíř státu – kontrola jurisdikce nad všemi politikami (=národními zeměmi)… Ukotvení dalšího ze
základních pilířů státu Velká Evropa, IV. Říše… říkat tomu lze jakkoliv, jenom zapomeňte na národní zájmy. Každý
asi víme, že čím je vzdálenost od občana do centrály větší, je prosazování nějakých změn delší. Změny na obci
mohou být rychlé, v rámci kraje až když se několik obcí dá dohromady. V rámci země je třeba dát dohromady ještě
větší množství lidí a v rámci Velké Evropy…?!?

86. zastává názor, že 60. výročí Římské smlouvy by bylo vhodným okamžikem k zahájení úvah
o budoucnosti Evropské unie a k dosažení dohody o vizi pro dnešní evropské občany i pro
budoucí generace, přičemž tato vizi by měla směřovat ke konventu, jehož cílem bude
připravit Evropskou unii na budoucí desetiletí;
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Komentář: A o čem se hovořilo na ČT v komentáři (kapitola 1) ve zprávách? O dvourychlostní Evropě, a vizi na
dalších deset let. Vše se spojuje v jeden celek.
Podpis premiéra Bohuslava Sobotky na dokumentu k 60.výročí podpisu Smlouvy o založení EHS (tzv.

Římské smlouvy), 25.3.2017, Řím

4.3.

Hlasování o Zprávě

O uvedené Zprávě se hlasovalo v Evropském parlamentu 16.02.2017. K přijetí stačila prostá
většina zdroj. I když se nejedná o legislativní záležitost, vypovídá to dost o projektu EU, minimálně o
jeho dalším směrování. Doplňující komentáře k jednotlivým vybraným bodům Zprávy ukazují, že
mnoho z toho již probíhá nebo se připravuje. Kapitola 5 na to bude zaměřena.
Je třeba vzít v potaz, že nejsilnější váhu a vliv má Německo a ve spojení s Francií (Macronem)
nelze očekávat zásadní obrat k lepšímu.
Možná kroutíte hlavou, můžete si myslet cokoliv o nemožnosti, bláznovství a nabízí se i jiná
pojmenování o tom, co jste právě četli. Věřte, že v EP se našlo dost hlasů proto, aby tato Zpráva
byla přijata.
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A to i s přispěním celkem 6 českých europoslanců, kteří hlasovali PRO (zdroj).

Zde se hodí připomenout úvodní informaci, k osobě zpravodaje této Zprávy. Guy Verhofstadt,
bývalý belgický premiér, nyní v čele frakce (ALDE), kterého si „jen tak“ opakovaně pozval Babiš na
svůj celorepublikový volební sněm hnutí ANO v 02/2017*). Verhofstadt se nakonec na poslední chvíli
omluvil (zdroj), ale v roce 2015 se zúčastnil. Verhofstadt hlasoval pochopitelně PRO přijetí Zprávy
(zdroj - ALDE).
*)

POZNÁMKA: Dalším zvaným hostem byl E.Macron – ano ten Macron (nový francouzský prezident), který podporuje
pokračování migrace… (zdroj). Podrobněji, o něm, jeho názorech, francouzských volbách a reakce českých politiků
v Dokumentu Česká politická scéna, část “Čeští politici ‘Jsme pro migraci’ “. Takže taková je sešlost kolem Babišovo hnutí
ANO na euro-půdě.

Výše je ukázka, jak hlasovaly některé frakce v evropském parlamentu o Zprávě. Jak je vidět
frakce ALDE (Babišov) výrazně podporuje směrování EU v duchu Zprávy. Ještě výraznějším
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zastáncem je SD (Sociální Demokracie). A převaha PRO panuje také u EPP (Evropské lidové straně).
Za pozornost stojí také výsledek frakce GUE-NGL, kde se naopak NIKDO tuto Zprávu nepodpořil
Bylo by dobré se opravdu vážně zamyslet nad tím, kdo zastupuje a hájí zájmy občanů ČR. Vzhledem
k obsahu Zprávy je i postoj „ZDRŽEL SE“ k zamyšlení: Charanzová (ANO), Niedermayer (TOP09),
Štětina(TOP09), Zdechovský(KDU-ČSL).
To, že si někdo zvolí slogany jako „Dobrý život pro Vás“ a v Evropském parlamentu
hlasují tito „čeští“ zástupci viz. screen, by mělo být co nejrychleji pochopeno širokou
veřejností. Stejně tak - pokud hodlají občané ČR dál odevzdávat hlasy Babišovu hnutí
ANO, tak je celkem zřejmé, jaký bude další vývoj. Jak už bylo uvedeno – Babiš hraje dvojí hru
– jednu na oko na domácí scéně s podporou svých médií (MF Dnes, Lidové noviny, Metro, 5plus2) a
druhou, viz. hlasování o Zprávě. Tímto by mělo být také jasně pochopeno, proč si zve Verhofstadta
nebo Macrona na své celorepublikové sněmy hnutí ANO. Pokud to nebude pochopeno do voleb 2017,
budou se znovu opakovat údivy, že se dějí ty a jiné věci, které se lidem nelíbí. Proto na tomto místě
specielně

apeluji

–

pomozte

propagovat

videodokumenty. Zapojte se. Více najdete zde.

Dokumenty/Informace

pro

spoluobčany,
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5. Če ská po litika a Z prá va EP …
5.1.

Ministr obrany Martin Stropnický (2013-2017) (ANO)

Na svém twitteru uvedl 7.6.2017 (zdroj1/3, zdroj2/3, zdroj3/3): [citace] „V českých médiích včera opět
ožil pojem „evropská armáda“. Je to nesmysl a nikdo vytvoření společné evropské armády reálně nenavrhuje. Správným
pojmem je „posilování obranné spolupráce“ mezi členskými zeměmi EU a za přispění příslušných evropských institucí. V
EU usilujeme o posun obranné spolupráce na vyšší kvalitativní úroveň. Obrana evropského teritoria bude ale i nadále
úkolem pro NATO.“

Screeny twitterových zpráv a další informace k tématu „euroarmáda“ v Dokumentu Armáda,
bezpečnost občana. Čas ukáže, zda se tyto twitterové zprávy stanou podobně legendární jako videa
Z.Roithové.*)
*)

POZNÁMKA: Dokument Česká politická scéna, část My Vám garantujeme: Sobotka, Roithová.

Dejte do kontextu písmeno Z a bod 38. Tedy, bude existovat mnoho pro-integrovaných
armád, ale bez konkrétního velení. Také o tom se nás snažil ujistit Stropnický viz. 4.brigáda a
„cvičení“ s Bundeswehrem… podrobnosti v Dokumentu Armáda, bezpečnost občana. Až těch prointegrovaných armád bude třeba 5, tak bude velení vypadat jak??? Stropnický je opravdu člověk na
svém místě [ironie].

5.2.

Ministerstvo vnitra ČR
Body 33, 34 a Koncepce rozvoje policie ČR do roku 2020 (aktualizace 2017)
zdroj.

Na straně 90 je uvedeno:
◘ modifikace normativního rámce v otázce nezbytnosti státní příslušnosti k České
republice u policistů – toto opatření předpokládá využití ve výjimečných případech jako
potírání mezinárodního terorismu nebo obchodu s omamnými a psychotropními látkami

Nelze předjímat skutečný záměr této formulace. Ovšem zkušenost říká, že
v minulém režimu, zde taktéž působili jistí příslušníci jiné národnosti, aby nám
pomáhali chránit naše lidově demokratické zřízení před imperialisty ze Západu. Vytvořit z někoho
odborníka a svěřit mu příslušnou oblast dle politické loajality k systému není v dnešní době nic
složitého ani výjimečného. Nebo máte pocit, že herec Stropnický v rámci několika dílů kriminálky
Anděl má potřebnou kvalifikaci k řízení rezortu obrany? Zrovna taková politicky loajální osoba ze
zahraničí se v případě aplikace Koncepce může objevit kdesi ve struktuře policie ČR… Takový
novodobý politruk. Může to znít směšně, ale je to spíše dost vážné.

5.3.

ČSSD, program pro volby 2017 vs. Zpráva EP

ČSSD spustila projekt 20plus.cz. V jeho části Česko a Evropa najdete následující:
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Předseda senátu Milan Štěch (ČSSD) během návštěvy J.C.Junckera upozornil na následující Zdroj.

Vládní materiál PDF Analýza odlivu zisků (Zdroj vlada.cz), záloha zdroj.
90mld. eur (při 25Kč/Euro) = 2.250mld. Kč, pro představu státní dluh činí cca 1,750mld.Kč …, mezi lety 2007-2016
(posledních deset let) vzrostl o cca 700mld., ale kapitálu odteklo víc jak třikrát tolik….
Sobotka Audio 30.08.2016 mítínk před krajskými volbami 2016 – hezky se to poslouchá, že? Sobotka se vychvaluje, ale
že kapitál končí někde jinde než v zemi, kde vznikl, jaksi nezmiňuje. Užitná hodnota růstu velmi diskutabilní a 3,5letou
devalvaci koruny (na páru s USD o cca 30%) raději Sobotka nezmiňuje také – podrobně Česká politická scéna, část
„Hospodářský růst“.
◘ Aby mohlo dojít k odlivu kapitálu, tak ten se nejprve musí někde vytvořit. Kdo jej asi vytvořil?
◘ Na kom byl vytvořen?
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◘ Když zmizel z ČR, blahobytu moc nepřispěl a evidentně jej neviděli ti, kteří jej vytvořili.
◘ O kolik jsme se od vstupu do EU přiblížili v kupní síle např. Německu?
Kdy to začne lidem konečně docházet?

2006 802mld. Kč, 2016 1613mld. Kč, rozdíl cca 800mld. Výše kapitálu, která odtekla z ČR dle
Analýzy, je skoro trojnásobkem… Neříkal někdo, že daně zvyšovat netřeba, ale je třeba je vybrat a
umět hospodařit? Nějaké převratné novinky na MFČR? Ano, zavedlo se EET, že prý to přinese až
několik mld. Kč navíc. Inu, řeší se jednotky, utíkají tisíce násobky. Ale to přece nevadí, český občan
bude dřít do úmoru. Jeho tyto věci nezajímají. Ale pak se diví. A dle všeho zase odevzdá hlas
poctivému malopodnikateli….

5.4.

Strana Zelení, program pro volby 2017 vs. Zpráva EP

Výběr z programu pro volby 2017 (zdroj, záloha zdroj).
► Chceme Evropskou unii jako federaci s co největším množstvím sdílených pravomocí v
oblasti sociálních věcí, daní, životního prostředí, zahraniční politiky a obrany, zároveň takovou, která
bude řízená opravdu demokraticky volenými reprezentanty a reprezentantkami… (str.41)
Už první část je potvrzením celé Zprávy z Evropského parlamentu.

Federace s co největším množstvím sdílených pravomocí (tj.
mimo jednoznačnou kontrolu a vliv národního parlamentu státu)
Zároveň se dozvídáme, že s tou demokracií, kterou na nás Brusel přímo srší a překypuje, to je
fakticky jinak, protože jak jinak chápat: „Chceme Evropskou unii takovou, která bude řízená opravdu

demokraticky volenými reprezentanty a reprezentantkami“. Možná zase pár lidem dojde, že je opět
něco jinak, než nám tu Systém tvrdí.
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► Spravedlivé odměňování…, výhledově evropskou minimální mzdu, harmonizaci systémů sociálního
zabezpečení (str.42)
Srovnejte s body z kapitoly 5.3 – ohledně plánů a záměrů ČSSD.
► Podporujeme další rozšiřování společné měny a související nezbytnou harmonizaci daňových a
rozpočtových politik, která podpoří její stabilitu. Podporujeme solidaritu s evropskými státy, které se
potýkají s vážnými hospodářskými a sociálními problémy. (str. 43)
Viz. komentář u bodů 10, 17, 22 a 24(zadluženost zemí EU a nedodržování Maastrichtských
podmínek) Zprávy, řecký problém a finanční zdraví zemí eurozóny…
► Přijetí daně z finančních transakcí na úrovni EU (str.43)
Srovnejte s body z kapitoly 5.3 – ohledně plánů a záměrů ČSSD, dále viz. body 23, 58 a 66 Zprávy.
Nastavení architektury procesu evropské daně.
► Podporujeme harmonizaci evropských armád. Celkový počet mužů a žen ve zbrani v EU přesahuje
1,8 milionu, což je více aktivních vojáků, než kolika disponuje USA. Kombinovaný rozpočet na obranu
a bezpečnost členských států EU je zhruba 230 miliard eur, přibližně stejně jako rozpočet Ruska a
Číny dohromady (str.44).
► Prosazujeme skutečně jednotnou evropskou azylovou politiku. S přijímáním a integrací
uprchlíků a uprchlic máme dlouhodobé pozitivní zkušenosti. Ve spolupráci veřejných institucí a
nevládního sektoru se každoročně můžeme bez obtíží postarat přinejmenším o několik tisíc
příchozích. (str. 44)
Viz. bod W) Zprávy, dále body jako 7, 32, 58 Zprávy
Malé shrnutí: eurodaně, euro-minimální mzda, společná azylová politika = 3 oblasti, kde máme
jako suverénní stát ztratit svoji svrchovanost a kontrolu nad procesy. Navíc o jakých
uprchlících je řeč s “dlouhodobou pozitivní zkušeností?“ Země jejich původu je…? Mají Němci stávající
problémy díky Turkům z období 60.-70.tých let minulého století anebo souvisí s aktuálním migračním
obohacením? O čem to tedy Zelení zase lžou? Co nám zase podsouvají? Máme snad věřit tomu, že
auto ze 70-tých let minulého století je úplně to samé auto jako dnešní, protože je to přece pořád
auto a žádné rozdíly nejsou?
Dále na dokreslení, aby bylo jasno, co jsou Zelení zač:
► Zbytečné otálení s ratifikací Lisabonské smlouvy, uzavírání účelových koalic s neliberálními vládami
zemí Visegrádu nebo kategorické odmítání kvót pro přerozdělování uprchlíků a uprchlic představuje
plýtvání politickým kapitálem, který by jinak mohla ČR investovat do prosazení skutečně podstatných
priorit. Chceme Česko, které se umí a chce dohodnout a v případě potřeby i ustoupit. (str.41)
Předání pravomocí mimo národní parlament je taková banalita, že jsme nad ní ztráceli
zbytečně mnoho času. Zelení, hlasovali jednotně a - VŠICHNI PRO - přijetí Lisabonské smlouvy. Vadí
jim uskupení V4 – srovnejte s bodem 4) Zprávy evropského parlamentu.
Dále nám Zelení sdělují, že odmítání uprchlických kvót bylo jen plýtvání politickým kapitálem a
celé téma unijních kvót je nepodstatné…
A něco veselejšího z programu Zelených - o důvěryhodnosti EU a kvalitním informování
občanů a občanek.
► Důvěryhodnost EU ale také závisí na kvalitním informování občanek a občanů nezávislými a
seriózními médii a v neposlední řadě na odpovědném chování politiků a političek členských států.
(str.42)
Bohužel netuším, která nezávislá a seriozní média mají Zelení na mysli. Jestli ta, která
vlastní Agrofert, potažmo Babiš – Mladá fronta, Lidové noviny, Metro, 5plus2, nebo ta, která ovládla
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investiční společnost Penta s panem Dospivou spojeným s Realisty – asi 70regionálních Deníků (na
Slovensku např. pro-vládní deník SME), nebo zda myslí ta, která jsou napojená na uhlobarona
Bakalu, od určité doby velkého kamaráda Sobotky – jako Hospodářské noviny, Respekt nebo zda
myslí projekt DVTV s Drtinovou sedící ve správní radě Sorosovy pobočky neziskovky Open Society
fund Praha, která vyrábí video obsah pro Bakalovo portály jako třeba aktuálně.cz. Opravdu netuším o
jakých nezávislých a seriozních médiích je v programu Zelených řeč. Český rozhlas ani Česká televize
to rozhodně nejsou neboť jak uvádí v části s názvem Postavíme se dezinformacím… (str. 98)
►Vhodnější je využití zázemí a zkušeností veřejnoprávních médií, která informace vyhodnocují
podle ustálených a veřejně známých kritérií. Problém však musíme řešit zejména od jeho
příčiny. Za účelem posílení kritického myšlení a schopnosti pracovat s informacemi podpoříme vznik
instituce zajišťující kvalitní občanské vzdělávání. (str. 98)
Je zřejmé, že veřejnoprávní média, námi placená, neplní to, proč je platíme, jinak by přece
nezmiňovali vznik další instituce. Tak k čemu je pak tedy platíme? A formulace, že: informace
vyhodnocuje podle ustálených a veřejně známých kritérií znamená co? Že pro to, co je
PRAVDA, je rozhodující, co si myslí většina? Nebo jak to máme chápat?
Takto vyhodnocené informace dle veřejně známých kritérií mají být zdrojem pro nově vzniklou
instituci zajišťující kvalitní občanské vzdělávání? Které by dokonce posilovalo kritické myšlení občanů?
Vždyť je to protimluv….!!! A co vyhodnocování informací dle tajených/zamlčovaných skutečností? To
je nepodstatné nebo jak?
K tomu si přidejte následující – na téma evropská integrace:
► Má-li být evropská integrace úspěšná, nemůže se omezit jen na institucionální rovinu. Musí se
opírat o rozvíjení sdíleného kulturního povědomí a veřejného prostoru. Tento cíl je třeba zohledňovat
ve vzdělávání, především ve výuce historie, občanských hodnot, lidských práv a respektu
k rozmanitosti (str. 42).
Pokud jste četli dokument Islamizace školství, neunikla pozornosti jistě část o výchově dětí
k Evropanství, budování pozitivního vztahu k EU. Což je absolutně v přímém rozporu s kritickým
myšlením. Část o Globálním rozvojovém vzdělávání zase jasně ukazuje a dokládá na konkrétních
materiálech, k čemu tato propaganda vede – přeformátovávání chápání významu slov jako solidarita,
lidská práva, humanita, diskriminace a další tzv. evropské hodnoty, s cílem postavit je nad samotné
právo – podobně jako to provádí západní euro-společnost. Důsledky vidíme a uvidíme ještě horší
v následujících letech.
Tématem Dokumentu je integrace – jaká je souvislost?
►Zavedeme volební právo od 16 let. (str. 33)
Tedy, dát možnost volit co nejdříve mladé generaci, která je patřičně „evropansky“ vzdělaná,
posílená o budovaný pozitivní vztah k projektu Evropské unie a tím samozřejmě přispět k posílení
veřejného mínění za hlubší integraci, prohlubování spolupráce a zánik svrchovanosti státu ve jménu
evropských hodnot. K zásadnímu pochopení a spojení, je třeba přečíst Dokument Islamizace školství.
A když zmiňují kvalitní informování, bylo by dobré, kdyby pro začátek informace poskytoval
vládní establishment – ale to asi Zelení také neměli na mysli v souvislosti se sdělováním informací o
zemi původu násilníka policií nebo když byl tázán premiér Sobotka na zdravotní stav migrantů a
odpověď zněla, že toto podléhá režimu utajení. Asi proto, že migranti jsou mnohem zdravější než
evropská populace, netrpí žloutenkou, TBC, svrabem, AIDS a dalšími nemocemi, které pro Evropské
obyvatele znamená ohrožení, když ne přímo života, minimálně zdraví. Snad nám to nesdělují proto,
abychom nenabyli dojmu, že se tu o nás Systém špatně stará, protože jinak si to opravdu neumím
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vysvětlit. Bohužel i v této rovině je mi záhadou, o čem to Zelení vlastně píší v programu. Pokud by
existovala

ona

instituce

pro

občanské

vzdělávání

(viz.

zmínka

dříve),

nebyli

bychom

informovanější/vzdělanější o nic víc neboť přece jak říká str. 98 Programu Zelených: Informace se
mají vyhodnocovat dle veřejně známých kritérií… a když nám je Systém nesdělí, není dle čeho
vyhodnocovat a tím pádem takovou informaci nelze ani prezentovat, protože nemohla být přece
patřičně vyhodnocena.
Aniž bych potřeboval onu vzdělávací instituci Zelených: Z veřejně dostupných zdrojů je jasné,
že Zelení se halí do eko-přírodního hávu. V něm se skrývá mimo jiné přímá podpora migrace,
povyšování HODNOT nad vše ostatní, snaha zavést federalisticky řízenou Velkou Evropu, kde národní
parlamenty nemají kontrolu nad procesy zaváděnými na území vlastního státu – finanční, azylový,
sociální systém. Jedná se o stranu stoupenců LGBT a genderové ideologie*), která má svůj původ až
v samotné OSN. V důsledku vede k rozvratu tradičních hodnot jako rodina. Jde o Systémovou stranu,
tak jako mnohem, mnohem dřív, což potvrdily přijetím Lisabonské smlouvy i stávajícím vyjádřením na
str. 41.
Kdo chce volit Zelené, má možnost. Pak se ale nedivte, co bude následovat.
*)

POZNÁMKA: Zelení sice tvrdili, že si zakázali pro volby témata: genderu, squattingu a migrace (zdroj, zdroj), ale program
je plný obratů jako: Občan a občanka, volič a volička, reprezentant a reprezentantka, poplatník a poplatnice, uprchlíků a
uprchlic, politiků a političek, uživatelů a uživatelek.. atd. atd. Což má jednoznačný původ v genderové ideologii. Bohužel
toto není zdaleka vůbec to nejhorší kolem genderu. Objasnění – od podstaty až k důsledkům - je mimo rámec tématu
Dokumentu. Více najdete v Dokumentu Islamizace školství – část Genderová ideologie.
Ani druhé „zakázané téma“ - migrace - nezůstalo zase tak zapomenuto (např. str. 41, 44, citace byly uvedeny výše)
Genderovou ideologii (zvrácenost) dále prosazují např. Piráti, Dlouhodobý program, část Rovnoprávnost, zdroj
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Tímto bych ukončil výběr bodů z programu Systémové strany Zelení spojených s body uvedenými
ve Zprávě Evropského parlamentu.
Nelze také nepřipomenout, že Strana Pirátů s touto skvělou, evidentně „pro-národní stranou“,
měla v několika krajích pro krajské volby 2016 společnou kandidátku. Více v Dokumentu Česká
politická scéna, část “Pirátská strana“
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6 . T i skov á ko n fe r e n c e F ic o &L a jč á k “ o j á d r u EU “
Tisková konference (TK) ze dne 15.8.2017 na slovenském
ministerstvu zahraničních věcí a evropských záležitostí. Videa
z TK: Video [22min] HNtelevízia, video [42min] s komentářem
Vaského, pouze audio [22min]
Sestřih zásadních sdělení – audio [3min]
◘ Sobotka, Fico a Merkelová se dohodli, že ministerstva budou
těsněji spolupracovat…..
◘ o EU se rozhoduje v jádru, což znamená stát po boku
dvojice Německa a Francie, zemí které udávají směr celé EU.
V Německu podíl muslimské populace díky turecké enklávě
60tých let minulého století s příchodem stávající migrace stoupl přibližně na 8%, ve Francii je to cca
11%. S posilující se muslimskou populací zároveň poroste vliv na změny evropských zvyklostí
společnosti. V Německu již započaly třeba tím, že se na školách dělá halal jídlo. V anglickém
Oldhamu na začátku jednání zastupitelů zase imám pronesl modlitbu. To jsou prvotní projevy změn
islámské přítomnosti do evropských zvyků. Jelikož EU chce (= Německo(Merkelová, ale i Schulz) +
Francie (Macron) v migraci pokračovat (snaží se o nastavení a zavedení pravidel řízené migrace a to
centrálně z Bruselu) lze očekávat pokračování tohoto trendu a jeho posilováním. Lze bez obalu začít
hovořit o islamizaci evropského prostoru – minimálně západní společnosti.
◘ Fico: „Národní ministerstva nebudou moci postupovat resortně, nebudou moci brát
ohled jen na své resortní zájmy, případně zájmy politické strany, kterou reprezentují a
budou muset přijímat rozhodnutí, která budou mít evropský charakter.“
Otázka tedy zůstává, o čem budou volby. Občan bude volit nějakou stranu dle programu nebo
rétoriky politika, ale nakonec dojde k tomu, že politika ministerstva se bude muset odklonit od svého
programu, či předvolební rétoriky politika s ohledem na určitý evropský charakter… Pokud nebyla až
dosud prohlédnuta falešná hra o prosazování národních zájmů v celém projektu EU, tak zde je další
možnost.
◘ Lajčák: „Slovensko nebude víc svrchované, jako když bude sedět za tím stolem, kde se

rozhoduje o jeho budoucnosti. A ten stůl se jmenuje Evropská unie.“ [překlad do češtiny]
Řekl to, co plyne z prosté logiky, ale zdejší čeští politici o tom mlčí. Což je jinak řečený předchozí
bod. Pochopitelně. U bruselského stolu se přijme rozhodnutí evropského charakteru, kterými se
národní ministerstva budou muset řídit, resp. budou muset přijmout taková rozhodnutí, která budou
mít evropský charakter… Je zcela na místě si položit otázku: K čemu budou ještě volby?! Pokud
se budou evropská rozhodnutí přijímat kvalifikovanou nebo prostou většinou a jim budou podřízena

Strana 37

Das_neue_Europe_2017_09_08_13_28_15_116

ministerstva (třeba v rámci hlubší spolupráce, navenek prezentované jako shodný postoj k dané
věci), pak je na hranici utopie si myslet, že jedněmi volbami – osvícením, jedné národní společnosti –
se může něco změnit. Snad každý ví, že čím větší kolos, tím jsou změny složitější a z těch nejnižších
pater spíše na hranici teoretických úvah.
◘ Lajčák: „Ty procesy, které budou měnit Evropskou unii, se již začaly…“ Těžko by se našel
někdo, kdo si nevšiml, proměny evropského kontinentu díky obohacení.
◘ Fico: „Neberte věci za samozřejmé. Zkuste uvažovat o tom, že Evropa se jde významně
změnit.“
O tom je nejen rozebíraná Zpráva z EP v tomto Dokumentu, ale také video dokumenty: Hlubší
integrace, “Být v jádru“ (3díly), kde je Zpráva taktéž rozebírána a zasazena do souvislostí
s politickými stranami v ČR, spojitostí mezi EU a OSN.
◘ Fico: „Nikdo v Evropě nikomu nic nedává zadarmo.“ To jen náš Systém nám říkal/lhal před
vstupem do EU, že budeme dostávat peníze z eurofondů a rétorikou kolem toho vytvářel dojem, že ty
peníze jsou charita od EU, protože nám chce Západ pomoci. Asi nejlepší odpovědí je materiál
Analýza odlivu zisků do zahraničí – že opravdu nic není zadarmo.
Milan Štěch (ČSSD) – předseda senátu ČR (2017)
„Podle nedávno zveřejněné vládní analýzy odtéká z České republiky do zahraničí zhruba 300 miliard korun ročně.“
„Mzdy jsou u nás podle jiné analýzy (tentokrát z Českého statistického úřadu) na úrovni 37% průměru EU a bezmála
pětina českých zaměstnanců spadá do kategorie „pracující chudoba“. „ Zdroj 22.12.2016
„Přesto, že do Česka za posledních 10 let směřovaly investice a dotace z EU, činí rozdíl mezi těmito investicemi a odlivem
kapitálu z Česka do zahraničí bezmála 90 miliard eur, a to zejména z důvodu vyplácených dividend do zahraničí.“
8.6.2017 Zdroj

90mld. eur při kursu 25,-/Euro = 2.250mld.Kč, pro srovnání náš celkový státní dluh je necelých
1.700mld. Kč. Přitom v období let 2006-2016 vzrostl o cca 810mld.Kč, ale kapitálu kterého odteklo ze
země je skoro trojnásobek…
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Aby kapitál mohl odtéct, musí se někde vzít. Někdo jej musí vytvořit. Kdo asi? A aby se mohl vytvořit,
tak se nesmí utratit třeba na mzdy… a jsme u statistiky dle Štěcha. Je to trochu zjednodušené, aby to
bylo co nejlépe pochopitelné. Politici předkládají čísla o růstu HDP*), průměrné mzdy apod. Zmíněné
parametry rostou, na prvý pohled to vypadá, že se daří. Bohužel jen na prvý pohled.*)
*)

POZNÁMKA: Dále v Dokument Česká politická scéna, část „Hospodářský růst“, devalvace koruny, výroky Sobotky o růstu

životní úrovně…

7 . K d o ch c e v ě d ě t v í c …
7.1.

Nic není jen tak „náhodou“
Události, z nichž se skládá historie, nejsou
souborem nahodilých událostí. Ani tato Zpráva
není výjimkou. Již 24.září 2015 například
informoval na svém webu Institut Václava
Klause

o

materiálu

evropské

s názvem

hospodářské

v politickém

komentáři

a

Dokončení

měnové

č.39,

unie

autor

Jan

Skopeček (zdroj, záloha zdroj). Doporučuji
přečíst k pochopení dalšího.
Po brexitu (23.června 2016) se otevřela
debata o jakési reformě EU, orgánů EU apod.
Najdete to i v programech politických stran pro
volby 2017. Pak se objevil materiál z dílny
ministrů

zahraničí

Francie

a

Německa

s názvem: A strong Europe in a world of
uncertainties - by Jean-Marc

Ayrault and

Frank-Walter Steinmeier (reuters.com, zdroj,
záloha zdroj), který se dle hlavičky tváří jako reakce na Brexit. Kdo chce, může hledat paralely
s dokumentem „Dokončení evropské hospodářské a měnové unie“ a následně i Zprávou z Evropského
parlamentu.
Nenechme se zmást, Brexit pouze urychlil spuštění již dříve plánovaného procesu evropské
integrace, což mimochodem plyne např. z Dlouhodobého programu ČSSD (zdroj, záloha zdroj) již
z roku 2005, kde doporučuji zejména kapitolu 2.2.2: GLOBÁLNÍ

VLÁDNUTÍ A MULTIKULTURNÍ ŘÁD.

Už
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název napovídá, o čem je obsah zmíněné kapitoly. Zde je jasně uvedeno, komu a čemu národní státy
vadí a jak jsou na obtíž pro zavedení globální vlády. Proto je třeba národní státy sdružovat, zcelovat
do větších celků. Ovšem ani tak nelze spolehlivě překrýt vnitřní soudržnost a identitu národa
jednotlivého státu, který za staletí má hlubší kořeny. A proto je v názvu kapitoli také uveden
Multikulturní řád, proto je údajnou evropskou hodnotou Rozmanitost a můžete přemýšlet o migraci
z Afriky, Blízkého Východu a proč EU/Evropská komise činí tak, jak činí. Stačí si dát dvě a dvě
dohromady. Vše dává smysl. Níže výběr z kapitoly 2.2.2 Dlouhodobého programu ČSSD 2005.

Politici Systémových stran to pojmenovali – integrace Evropy, projekt Evropské
integrace nebo mluví o posílování spolupráce… apod. Stačí si přečíst zmíněnou kapitolu, mezi
řádky je uvedeno, že Evropská unie je prototypem projektu globálního vládnutí.
Bod 3) Zprávy odkazuje na
průzkum eurobarometru.
K dispozici je v tuto chvíli i
aktuálnější průzkum
eurobarometru z dubna
2017 (Zdroj):
Členství v EU vnímá
pozitivně
občanů

stále

více

Strana 40

Das_neue_Europe_2017_09_08_13_28_15_116

Stále více občanů vnímá členství v EU pozitivně. Podle nejnovějšího průzkumu Eurobarometru o
postoji Evropanů se čísla téměř vrátila na předkrizovou úroveň roku 2007.
“I když jen 33% Čechů považuje členství za pozitivní, což je nejméně v rámci EU…“
V této souvislosti je dobré zamyslet se nad tímto:
Proč strany jako ČSSD, ANO, KDU-ČSL, ODS, TOP09, ZELENÍ odmítají dát občanům ČR
svobodnou možnost se vyjádřit k dalšímu setrvání v EU? Bezpochyby politici o tomto průzkumu vědí.
Dle něj 2/3 občanů vnímají EU rozhodně jinak než tyto strany, které chtějí víc a víc EU, víc a víc
integrace. Kam zmizela demokracie? Čí názory tito politici reprezentují? Byli zvoleni pro to, aby
naslouchali občanům své země anebo jednají v cizím zájmu? Můžete se znovu zamyslet nad tím, proč
nemáme ani po čtvrtstoletí přijat zákon o referendu, proč vládní návrh vylučuje konání referenda ve
věci setrvání v Evropské unii.
Výběr informací k pochopení toho, proč nemáme stále
uzákoněno referendum, přináší video dokument.
» Doporučuji ke shlédnutí «
►Přihlásit kanál ObčanéČR k odběru

Stačí přemýšlet a spojit si zmíněné. Nejde o žádnou náhodu, ale o jednotný postoj
Systémových stran, které slouží k jednomu a témuž záměru. Zde je další možnost si určit „Kdo je
Kdo“ na české politické scéně a komu daná strana slouží.
Dle uvedeného průzkumu 54% z dotázaných Čechů je ochotno akceptovat vícerychlostní
rozvoj integrace. Bylo by zajímavé vědět, kolik z oněch 54% má alespoň reálnou představu, co
obnáší „rozvoj integrace“ v praktické rovině. Protože na fráze z úst mluvčího vlády Martina Ayrera
jako: stabilizovaná Evropa… pozitivní budoucnost… bezpečný rozvoj… bude asi většina
souhlasně přikyvovat. Jestli tomu je i nyní při znalosti Zprávy z EP o dalším rozvoji a institucionálním
uspořádání Evropské unie už si nejsem zdaleka tak jistý.
Někdo si říká či nadává, jak to, že to politici neříkají – tohle všechno. Říkají, jenže používají řeč
politika, nikoliv řeč občana, viz. třeba uvedené prohlášení mluvčího vlády Ayrera (kapitola 4.1). Ale
kdo se nezajímá, těžko porozumí samotné podstatě toho, o čem politici mluví nebo si nedokáže
události dát do souvislostí. To, že občané nerozumí řeči politiků a tomu, co jim vlastně sdělují, není
náhoda, ale záměr.
Procesy v dnešní euro-společnosti pod hlavičkou žlutých hvězd jsou implementovány
sofistikovaněji. Protože přímé pojmenování a zavedení by se setkalo s odporem. Navíc pro zavedení
některých, je třeba mít pádné argumenty na obhajobu prosazovaných kroků.
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Postup shrnul a popsal celkem srozumitelně ten nejpovolanější ze všech – Jean Claude Juncker,
dnešní předseda Evropské komise 21.ledna 2013 (Zdroj, záloha zdroj)

Existuje ještě jinak popsaný proces zavedení změn, které by jinak společnost nepřijala.

Cesta vede skrze krizi, která postihne příslušnou společnost. Trvá-li krize přiměřeně
dlouho a občané se začnou obávat o bezpečnost či svoji existenci, jsou v rámci
předloženého řešení krize a opětovného získání pocitu bezpečí ochotni přijmout dříve
odmítané změny/procesy, které mohou obsahovat i prvky ztráty některých osobních
práv a svobod.
Kdo chce, může přemýšlet nad počátkem a průběhem migrace a nad počínáním vedení Evropské
unie/ Evropské komise. Může se podívat na dílčí body Zprávy z Evropského parlamentu a zajímat se
jaké je argumentační pozadí k danému bodu – co najdete? Bezpečnost, migrace, terorismus…

7.2.

O patro výš: OSN

“Rada EU každoročně přijímá priority EU v rámci OSN a Valného shromáždění OSN, a to se zřetelem na
agendu OSN a globální otázky. Těmito prioritami se řídí činnost EU v následujícím roce.
„Dne 17. července 2017 Rada přijala priority EU v rámci OSN a sedmdesátého druhého zasedání Valného shromáždění
OSN (září 2017 – září 2018). EU se společně se svými členskými státy zaměří na níže uvedené tři priority.“ zdroj, záloha
zdroj

To by mělo stačit k doložení toho, jak funguje Evropská unie, kde se bere onen směr. Politici
mluví, že je třeba „být v jádru“, aby se mohli podílet na spoluutváření EU, ovlivňovat věci atd. Jak je
vidět, směrování EU nemá žádnou souvislost s tím zda jsme/nejsme/budeme v nějakém jádru EU.
Existuje ještě vyšší instance v hierarchii, od které EU přebírá priority. Mezi těmito prioritami aktuálně
(8/2017) najdete také:
Trvalá agenda pro transformaci
„Tento rok (pozn. 2017) bude rokem, kdy se bude definovat partnerství mezi Evropou a Afrikou. Afrika je pro EU
strategickým partnerem ve všech oblastech politiky a EU chce Afriku podpořit, aby mohla plně realizovat svůj potenciál.“
Pokud jde o migranty a uprchlíky, EU bude usilovat o posun jednání ohledně globálního paktu OSN o migraci a
ohledně vytvoření globálního paktu o uprchlících a soudržného rámce pro uprchlíky s pilotními zeměmi.
zdroj, záloha zdroj
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Kdo jsou pilotní země? V materiálu: Priority EU v rámci OSN a sedmdesátého druhého zasedání
Valného shromáždění OSN (září 2017 – září 2018) je o nich zmínka na straně 16. Zdroj, záloha zdroj
“The EU was a driving force behind the New York Declaration for Refugees and Migrants using all its convening power to
reach an agreement. The New York Declaration is a balanced basis for collective, multilateral action which reflects our
commitment to a rights-based international system and which firmly links the management of the immediate, multifaceted challenges of migration and forced displacement with the new development paradigm, as enshrined in Agenda
2030. This year will be crucial to push forward the negotiations for the UN Global Compact on Migration and the
development of the Global Compact for Refugees and the Comprehensive Refugees Framework with pilot
countries, to which the EU is a lead contributor. The EU will use all its political and diplomatic leverage to achieve an
ambitious, balanced, equitable outcome.“ Page 16

7.3.

Mise pro Čad a Niger
22.8.2017 se setkali zástupci nejvlivnějších zemí v EU (dle
počtu svých europoslanců: N, Fr, It, Šp.) s trojicí zástupců
afrických zemí: libyjský premiér Faíz Sarrádž a prezidenti Čadu
Idriss Déby a Nigeru Mahamadou Issoufou.
Zdroje:

idnes.cz,

novinky.cz

(zmíněna

Středomořská

unie),

agentura AP, WashingtonPost.com
Údajně jde o ochranu migrantů a vytvoření bezpečné cesty
pro migraci. Dalším zdůvodněním je boj proti pašerákům lidí. Tímto
krokem zároveň dochází k postupnému naplňování záměru vytvořit
řízená pravidla pro přesídlení afričanů do Evropy. Zcela v duchu
Priorit, o kterých se zmiňuje materiál EU uvedený v kapitole 7.2, připravovaná Globální dohoda o
řízené migraci. Je otázkou, zda právě země Čadu a Nigeru jsou ony „pilotní země“ (kapitola 7.2).
Lze předpokládat, že další země budou následovat. Vždy když se něco zavádí, ověřuje se proces na
menším vzorku k jeho odladění před jeho plným spuštěním.

7.4.

Pochopení toho, co se blíží…

OSN začíná připravovat legální cesty k přesídlení lidí po planetě. Pokud jste četli
Dokument Církev nebo alespoň sledujete vyhlášení papeže Františka a jeho kroky na podporu
migrace, výzvy k solidaritě, všimli jste si stejné rétoriky EU a hlavy církve, kdy lidská práva,
humanita, solidarita jsou na počátku procesu je ve společnosti povýšit nade vše (včetně národní
bezpečnosti občanů suverénního státu), vše doloženo v uvedeném Dokumentu Církev, pak by nemělo
uniknout, že to k čemu dochází je cílené přeformátování chápání významu slov jako solidarita,
humanita, zodpovědnost a změna žebříčku priorit HODNOT u evropské společnosti, kde mají lidská
práva zaujmout první příčku a mají být postavena nade vše. Toto uvědomělá Západní civilizace,
dlouhá léta vychovávaná k demokracii, lidským právům, proti diskriminaci, toleranci je ochotna
přijmout. Být označen za rasistu, xenofoba apod. se každý bojí a raději tedy mlčí a pluje s většinovou
společností. Volby v západních zemích (2016-2017)*) ukázaly, že tomu tak skutečně u většiny
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západního euro-obyvatelstva je a tato společnost není ve stavu schopna se postavit proti. Alespoň ne
nyní, kdy má ještě výraznou většinu v občanské společnosti své země.
*)

POZNÁMKA: Více v Dokumentu Důležitost voleb 2017, část „Evropa: Volby 2017“ nebo v tomto Videu z YouTube kanálu
ObčanéČR.

Pokud jste obeznámeni s procesy v českém školství, zejména projektem Globálního
Rozvojového Vzdělávání **), bylo pochopeno, k čemu toto tzv. „vzdělávání“ vede, v čem je jeho pravá
podstata a bylo také pochopeno, proč je implementováno na celou společnost (tj. nikoliv jen děti
školou povinné), zasahuje i do volnočasových aktivit dětí a mládeže**), pak se celkový obraz začíná
skládat a ukazovat, že vše má svoji logiku a hodně dlouhodobý plán.
**)

POZNÁMKA: Více v Dokumentu Islamizace školství – část „Globální rozvojové vzdělávání“ (GRV) a v Dokumentu JUNÁK.
Je třeba vědět, že GRV vychází z agendy OSN, konkrétně Agendy 21.

Není těžké to pochopit.
Složitější je mentální posun díky tomuto pochopení.

8 . Vo lb y 2 0 1 7 – v á ž n á si tu 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 zemí. 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 zdaleka jen o migraci. V závěru pak Dokument
přichází se zamyšlením i výzvou pro zbývající čas do voleb.
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9 . 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 45

Das_neue_Europe_2017_09_08_13_28_15_116

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!!! Shlédnout videodokument můžete zde.

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.

