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1. P sa l jsem v létě 2016 ...
To, na co jsem upozorňoval v létě 2016, se koncem listopadu naplnilo. Vznikla zcela nová
strana Realisté. Vznik oznámil na tiskové konferenci Petr Robejšek z think tanku 2080
(institut2080.cz). Současně s tím ukončil své aktivity v Institutu 2080, více o aktivitách p.Robejška
najdete třeba na Wiki. Bude jim věnována samostatná část v dalším textu.
Důvodem, proč jsem upozorňoval a varoval, se mít na pozoru před novým politickým
subjektem není žádným hádáním, ale důsledek prostého logického složení informací o stavu
společnosti a dění kolem nás. Politické strany, snad kromě Babišova ANO – kterou zatím kupodivu
lidé neprohlédli, se potácejí obrazně řečeno od deseti k pěti (třeba volebním procentům). Navíc - sílí
problematika migrace, na kterou vlastně stávající zaběhlé a známé systémové strany nejsou
ochotny patřičným způsobem reagovat tak, aby respektovali celospolečenský názor české
společnosti. Proto se tu otevíral prostor pro novou stranu, která přesně tento prostor vyplní a bude
hovořit o tom, co lidé chtějí slyšet. Dnes s odstupem času, po shlédnutí videí Realistů, se přesně
toto naplňuje. Toto vše je přirozené a nelze proti tomu nic namítat. Byla příležitost, tak ji někdo
využil. Problematičnost Realistů leží v rovině osob, které stojí před kamerami a ještě větší těch, které
stojí v pozadí, včetně financování.

2. In st itu t 208 0
2.1.

Politická strana z podhoubí institutu 2080

Proč zmiňuji tento institut? Protože z tohoto institutu vzešel nikoliv jen Robejšek jako
zakládající člen Realistů, ale těch osob je víc. Poměrně známou je osoba ekonoma Pavla Kohouta,
který pracoval jako poradce ministrů financí Sobotky (ČSSD) či Tlustého (ODS) a byl mimo jiné i
členem NERV (Národní ekonomická rada vlády), více uvádí Wiki. Dalším důvodem je i to, že
Institut2080 nezaniká (leden 2017), ale nadále nějak funguje. A byl by omyl, tyto dvě organizace
vnímat jako zcela oddělené jednotky. Další osobou je Petr Šmíd (mj. předseda správní rady Alfa
Bank, Moskva, spolumajitel Enern), dříve také majitel společnosti Multiservis než ji prodal. Na prvý
pohled tu žádná souvislost být nemusí, ale…
Pavel Kohout – pracoval pro PPF, ING Investments – finančníci
Petr Šmída – spolumajitel investiční společnosti Enern, vazby na největší privátní banku v Rusku
Marek Dospiva – spolumajitel investiční skupiny PENTA, mecenáš Institutu 2080
Nějak moc velká sešlost investičních skupin, nepřijde Vám?
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Portál justice.cz uvádí vznik 4.dubna 2015, složení osob apod. si může každý prohlédnout. A nyní
nám z podhoubí institutu vznikla politická strana Realisté (původně však dle přihlášky Strana
regionů). Takže ono tvrzení Robejška na představovací tiskové konferenci nebylo přesné. Ale to není
tak podstatné.
V Institutu2080 dále působí také bývalá ministryně informatiky Dana Bérová, která v minulosti
spravovala majetek knížete Schwarzenberga (TOP09). V institutu zastává post předsedkyně správní
rady. Ředitelkou institutu je JUDr.Dagmar Morozová. Její manžel měl k institutu vztah jako analytik.
Dříve působil na postu náměstka na ministerstvu vnitra. K tomuto jménu se ještě dostaneme později.

2.2.

Proč institut?

Toto je samozřejmě jen moje domněnka. Uvažte, chcete vstoupit do politiky, ale nevíte kdy
přesně. Jde o nějaké načasování, dle situace ve společnosti. S vědomím, že média mají výraznou
moc a známé tváře sbírají hlasy u voleb – je potřeba pracovat na medializaci „nové tváře“. Tj.
někoho, kdo bude vidět, kdo se bude moci vyjadřovat k dění ve společnosti, ale zároveň nebude
viditelně natož oficielně spojen s politikou. Tuto možnost skýtá právě cesta institutu (nebo jinak
nazvané organizace, pojem „institut“ není důležitý). Organizace stojící mimo pozornost politického
dění, názory jejích představitelů mohou být brány veřejností jako „mimopolitické“, „nezaujaté“ přístup
do médií je snadnější, když to není přímý protivník vládnoucího establishmentu a v podobě hlavního
řečníka pana Robejška se skrývá inteligentní osoba s uměním velmi dobře zformulovat myšlenky až
na úroveň podprahového vnímání toho, co si skutečně myslí a co sděluje! Ostatně – kdo v drtivé
většině případů prezentoval Institut2080? Právě Robejšek. Nelze ani opomenout skutečnost, že
pokud jde o financování institutu je v dost jiném (volnějším) režimu než financování politických stran
a hnutí.

2.3.

Krajské volby 2016

Nespokojenost mezi občany s vedením země je patrná už delší dobu. Nicméně narůstající tlak
migrace na Evropu a nekonání Bruselu v této věci (správně napsáno má být: „přímá podpora
migrace“ – mimo téma tohoto materiálu) nespokojenost ještě zvýšil. Výsledky krajských voleb
ukázaly, jaký je stav na politické scéně – nejednotnost a naprosto nízká volební účast 34,6% (zdroj:
volby.cz). Nízká volební účast - u krajských voleb je na podobné úrovni obvyklá – je však zajímavá
z pohledu toho, že vypovídá, že ani za stávající situace v Evropě lidi nezměnili své chování a odmítli
své právo vyjádřit názor. Druhým aspektem hodným pozornosti je patrné oslabení a odklon voličů od
ČSSD. Zatímco v roce 2012 obdržela ČSSD 622tis. hlasů (zdroj), tak v roce 2016 jen 386tis. (zdroj).
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Když se toto vyhodnotí a to s ohledem na oblibu premiéra Sobotky, který je takový jaký je a o
kterém lze říct mnohé, ovšem mimo toho, že má páteř a charakter, tak lze usuzovat, že sestupný
trend voličů bude pokračovat až do voleb 2017 (pozn. napsáno leden 2017)

Poznámka č.1.: Aktuální Chovancův návrh ústavního zákona na právo vlastnit zbraň může být i
pokusem na zvýšení prestiže a předvolební pokus o nějaké plus body ČSSD. A třeba i přípravou na
změnu ve vedení s tím, že „teď to vezme ten správný chlap“… ale to je mimo téma tohoto materiálu.
Poznámka č.2: Potvrzeno. 14.6.2017 Výměna předsedy. Více v Dokumentu Důležitost voleb 2017,
část Předvolební hry.
Shrnuto výsledky voleb ukázaly, že je tu prostor pro nový subjekt s voličským potenciálem,
který by mohli tvořit právě voliči dříve ČSSD. Tím je definován jeden z klíčových parametrů, který
musí potenciální nový politický subjekt naplnit. To je zcela v duchu myšlenky Institutu 2080.
Navštivte případně jejich web institut2080.cz.

3 . S t r a n a Re g i o n ů
3.1.

Krajské volby 2016, vítězství Donalda Trumpa

Dnes již tedy přejmenovaní Realisté. Původně byla však podána přihláška na Stranu regionů
(zdroj). Můžeme odhadovat jaký vliv na oznámení vzniku Strany regionů (dále již Realisté) měly
krajské volby 7.-8.října 2016 a zda se čekalo i na výsledek amerických voleb. Které s vítězstvím
D.Trumpa přineslo překvapení a euforii celým alternativním světem. Efekt „něco nového“. Nelze
vyloučit, že právě tato vlna nadšení uspíšila oznámení vzniku strany Realisté a to i za cenu, že na to
nebyli připraveni – programově a neměli předsedu strany. Program chtějí zveřejnit někdy na přelomu
února/března a stejně tak osobu, jež bude v čele strany. Do pozice hlavního mluvčího (chcete-li
mentora pro PR komunikaci s médii) se postavil zcela logicky již mediálně známý Petr Robejšek
z Institutu 2080.
Informace z tiskové konference najdete na webu, jeden zdroj třeba zde. Na tiskové konferenci
mimo jiné zazněl i cíl ohledně voličského potenciálu na úrovni 20%. Odvážné? Možná, ale když máte
peníze a přístup do médií… jde to, jen se musí začít pracovat na propagaci značky Realisté ©

3.2.

Realisté ©

Už od samotného začátku oznámení jejich vzniku existuje několik faktů, na které hodlám
poukázat, protože jsou důležité.
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Vznik strany bez programu
- je docela zvláštností. Důvody mohou být ty, které jsem uvedl v části 3.1. anebo viz. bod 12.

2.

Představený volební potenciál cca 20% a mlžení o tom, zda bude sponzorem Dospiva
- Robejšek: „Náš voličský potenciál je přibližně dvacet procent“. Nejasné řeči kolem finanční

podpory ze strany Dospivy (PENTA) nelze nazvat jinak než mlžení. Protože pokud jsou volby za méně
než jeden rok, dále strana nemá program a bude jej mít dle svých slov někdy v únoru, březnu 2017,
nemá předsedu… tak je snad jasné, že takový volební výsledek lze dosáhnout leda s dostatečným
kapitálem, který jí umožní masivní reklamní kampaň, přístup do médií. Včetně veřejnoprávních.
Navíc, jak krátce po oznámení vzniku strany reagoval Babiš, uvedl, že zná pozadí, tedy, kdo za
stranou stojí… (K tomu bude uvedeno ještě více později). Zde chci jen poukázat na prvotní mlžení
Realistů, které bylo průhlédné už pouhou logikou a selským rozumem. Babiš to jen potvrdil.
3.

Petr Robejšek jako zakládající člen Římského klubu v Německu
Tato informace zaujme ty, kteří se zajímají o věci a procesy ve společnosti více. Pro ostatní

bude užitečnější věnovat pozornost ostatním bodům. Není rozumné se zatěžovat informacemi,
přesahující informační rámec daného člověka.
4.

Strana vzniklá bez předsedy
- zkusme si každý představit založení takové strany. Ta prvotní myšlenka musí vzejít z nějaké

hlavy, že? Pravděpodobně pak přibere několik lidí do zakládajícího týmu, domluví se, o čem ta strana
vlastně má být, co bude prosazovat (=program) a pak se objeví na veřejnosti. Je přirozené, že
v jejím čele bude minimálně zpočátku stát ta osoba, která stranu založila. Jak to je u Realistů? Přesně
opačně a bez předsedy.
A teď si vezměme případ založení firmy, kdy někdo má kapitál. A ví, že potřebuje obsadit
určité posty ve firemní struktuře. Pokud to bude malá firma (tj. malý kapitál) může se stát, že se
mezi vybranými objeví Franta z Horní Dolní, protože se zná s někým, kdo mu tam pomůže a nemusí
mít zrovna VŠ na daný post. Pokud bude nově vznikající firma velká (tj. velký kapitál), budou ambice
samozřejmě větší. Ideálně s mezinárodními zkušenostmi. Aby si majitel nabral ty pravé a schopné,
může vyhledat “lovce mozků“. Vznikne tak skupina různých lidí, kteří nemusí mít na všechno jednotný
názor. Ale jejich úkolem bude jim svěřená oblast firmy. A majitel musí najít také výkonného ředitele.
Čím větší firma s ambicemi, tím hůř se taková osoba hledá… A teď tu máme stranu, bez „výkonného
ředitele“…
Doplnění 09/2017: Strana má v čele mentora, kterým je Robejšek. Oficielní post předsedy není. Je to
zvláštní.
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Personální obsazení: zakladatelé Realistů
Politolog, ekonom, komentátor a publicista

Dr. Habil Petr Robejšek

Ing. Antonín Fryč, CSc.

Petr Havel

Vystudoval sociologii a sociální psychologii na Karlově univerzitě v Praze. Po emigraci z
Československa v roce 1975 studoval na Univerzitě Hamburk národní hospodářství, posléze
se zde habilitoval v politických vědách. V letech 1982 až 1998 byl vědeckým pracovníkem
ve vzdělávacím středisku „Dům Rissen“ (Internationales Institut für Politik und Wirtschaft,
Haus Rissen – Mezinárodní institut pro politiku a hospodářství) v Hamburku. V období 1998
až 2007 byl výkonným ředitelem této instituce.
Od července 2007 působí jako nezávislý poradce pro strategické otázky. Specializuje se na
analýzy a prognózy politických a ekonomických procesů. Je autorem knih a studií,
publikoval stovky odborných textů v řadě periodik. Po roce 1989 přispívá i do českých
médií, píše články, blogy a komentuje aktuální dění.
Byl členem správní rady think tanku INSTITUT 2080, na jehož založení se podílel. Patří k
Podnikatel
zakládajícím členům německé sekce Římského klubu, je členem Rotary klubu.
Je absolventem Strojní fakulty Českého vysokého učení technického v Praze. Po studiích
nastoupil do státního podniku Československá kontejnerová doprava INTRANS, kde prošel
postupně několika pozicemi od referenta technického rozvoje přes vedoucího oddělení a
technicko-ekonomického náměstka ředitele až po generálního ředitele. Od začátku roku
1990 začal podnikat v oblasti prodeje vysokozdvižných vozíků a tuto činnost realizuje
dodnes ve společnosti YALE CZ s.r.o. V roce 1991 založil společnost WAREX spol. s r.o.,
která vyrábí obytné kontejnery, ocelové konstrukce a staví budovy s nosnou ocelovou
konstrukcí. V roce 2007 úspěšně prodal část společnosti nadnárodní francouzské
společnosti. Zbývající část společnosti WAREX spol. s r.o. i společnost YALE CZ s.r.o. prodal
v roce 2015 další zahraniční investiční společnosti. Nyní, když mu to dovoluje více volného
času, chce své zkušenosti a svou aktivitu využít i v politické oblasti. Je podruhé ženatý a
má čtyři děti.
Agrární
analytik
Je držitelem Ceny Antonína Švehly udělené mu Nadačním fondem angažovaných
nestraníků, šéfredaktorem a spolumajitelem informačního a osvětového portálu Naše voda,
dlouholetým předsedou a v současné době členem vedení Klubu zemědělských novinářů a
publicistů ČR. Dále je členem světového klubu zemědělských novinářů IFAJ. Více než 20 let
publikuje v odborných i celostátních tištěných i elektronických médiích a působí jako externí
komentátor dění v oblasti zemědělství, potravinářství, vodohospodářství a venkova pro
Český rozhlas a Českou televizi.
Prezident Unie zaměstnavatelských
poskytovatelů sociálních služeb ČR

svazů

ČR

a

prezident

Asociace

Jeho profesní dráha začala v r. 1999, kdy se stal ředitelem Farní charity v Táboře, následně
pracoval od r. 2003 jako ředitel G-centra Tábor, domova pro seniory. Od r. 2008 působí
jako prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, od r. 2013 jako prezident Unie
zaměstnavatelských svazů ČR, která zastupuje a hájí zájmy více než zhruba 9000
zaměstnavatelů s více než 800 000 zaměstnanci, zejména v oblasti veřejných služeb –
zdravotnictví, školství, kultury, sociálních služeb, odpadového průmyslu apod. V roce 2016
Ing.Jiří Horecký,Ph.D.,MBA byl zvolen prezidentem Evropské asociace poskytovatelů dlouhodobé péče E.D.E. Je
autorem 50 odborných článků a řady studií, je členem Vědecké rady Výzkumného ústavu
práce a sociálních věcí, členem Rady vlády pro seniory a stárnutí populace, členem Rady
vlády pro veřejnou správu, členem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, členem
Rady kvality ČR a řady dalších odborných platforem, uskupení, komisí a skupin. S
manželkou Miroslavou žijí v Táboře a společně vychovávají syna a dceru.

Strana 7

Realisté_2017_09_07_14_35_24_285

Prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu

RNDr. Jiří Hynek

Je absolventem matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Svou kariéru začal
jako vývojový pracovník v podniku Tesla Kolín, později spoluzaložil firmu na software a
ekonomické poradenství. Od roku 1992 zastával řadu vysokých manažerských funkcí, a to
především ve výrobních podnicích. Od roku 2011 se plně věnuje práci prezidenta a
výkonného ředitele Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky. Je
vedoucím české delegace v průmyslovém poradním orgánu NATO, členem Rady pro
výzkum, aplikovaný vývoj a inovace Ministerstva obrany, působí v lektorském týmu vysoké
školy CEVRO Institut a je členem Mensy ČR. Je podruhé ženatý, má tři syny a dceru a žije v
Jesenici.
ICT vizionář

Ing. Filip Kadeřábek

Je absolventem brněnského Vysokého učení technického. Již během studií se začal věnovat
tehdy nové oblasti informačních technologií. Svou kariéru začal jako IT analytik a
konzultant, po řadě let, kdy jako zaměstnanec nadnárodních společností vedl rozsáhlé
projekty implementace informačních systémů, se stal spoluzakladatelem vlastní společnosti
se specializací na podnikové informační systémy. V současné době se věnuje rozvoji nových
řešení využívajících internetu věcí pro správu a řízení energetických sítí či městské a
dopravní infrastruktury. Druhou oblastí jeho zájmu je využití moderních technologií pro
zapojení občanů do řízení společnosti a rozhodování o jejich okolí. Politice se věnuje jako
koníčku a jedním z jeho cílů je zavedení prvků přímé demokracie pro přiblížení politiky, i té
lokální, občanům. Je rozvedený, má dva dospívající syny a žije v Brně.
Vysokoškolský pedagog

prof. JUDr. Vilém Kahoun,
Ph.D.

Je absolventem pražské Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Velký doktorát má z oboru
Veřejné zdravotnictví a profesorem v oboru Sociální práce byl jmenován v roce 2011. Svou
pracovní kariéru začal jako právník, pak vedoucí odboru zdravotnictví, sociálních věcí a
pracovních sil na Jihočeském národním výboru V Českých Budějovicích. Výrazným
způsobem se podílel na formování sociálního zabezpečení a vzniku České správy sociálního
zabezpečení, následně na jejím řízení v pozici ústředního ředitele. Vytvářel základní vizi,
koncepci a strategii sociálního pojištění, praktického provádění důchodového pojištění,
nemocenského pojištění, výběru pojistného na sociální zabezpečení a lékařské posudkové
služby. V současnosti přednáší problematiku sociální ochrany, zdravotnictví a sociálního
zabezpečení na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Publikační a vědecká činnost je zaměřena na oblast sociálního zabezpečení. Je oponentem
řady studií, projektů a grantů. Je ženatý, s manželkou a synem žije nedaleko Českých
Budějovic.
Advokát, proděkan pro legislativu na Hornicko-geologické fakultě Vysoké školy
báňské – Technické univerzity Ostrava

Narodil se v Ostravě. Absolvoval zde gymnázium a následně Právnickou fakultu
Západočeské univerzity v Plzni v rámci dvou studijních oborů, a to v oboru Veřejná správa
a oboru Právo a právní věda. Rigorózní práci obhájil na Univerzitě Karlově v Praze. V roce
2006 složil advokátní zkoušky a od té doby pracuje jako samostatný advokát se specializací
na rodinné právo, právo obchodních společností a právo životního prostředí. Od roku 2007
působí aktivně v roli pedagoga na Hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské –
Doc.JUDr.Alexander Király, Technické univerzity Ostrava, kde v roce 2010 obhájil disertační práci. Od roku 2014 zde
zastává funkci proděkana pro legislativu, v období od prosince 2015 do září 2016 byl
Ph.D.
pověřen vedením fakulty a od července 2015 je pověřen vedením Institutu kombinovaného
studia Most. V rámci univerzity vyučuje předměty, jako je Legislativa životního prostředí EU
a ČR, Právní úprava odpadového hospodářství, Právo báňského podniku aj. Mezi jeho
koníčky patří plavání, cyklistika, běh, vysokohorská turistika a myslivost. Je svobodný a
bezdětný. Trvale žije v Ostravě.
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Vysokoškolský pedagog na Institutu politologických studií Fakulty sociálních
věd Univerzity Karlovy v Praze

RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.

Absolvent geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Doktorské studium
absolvoval taktéž na PřF, UK (regionální a politická geografie). Následně začal pracovat
jako odborný asistent na Institutu politologických studií, Fakulty sociálních věd Univerzity
Karlovy v Praze. Výukově a publikačně se zaměřuje na geopolitiku a mezinárodní vztahy
(zejména pak na teoretickou tradici realismu), metodologii (např. tvorba scénářů) a
vojenství (otázky účinnosti konvenčních sil, efektivity strategického bombardování apod.).
Je svobodný a žije v Praze.

Pavel Kohout

Ekonom a investor
Pavel Kohout patří ke známým českým ekonomům. V minulosti pracoval například pro PPF
či ING a spoluzakládal finanční skupinu Partners Financial Services. V současnosti je
spolumajitelem investiční společnosti Robot Asset Management SICAV. Dále se věnuje
vývoji ekonomických simulací a finančního software. Od roku 2002 působil ve sboru
poradců ministra financí. Byl dlouholetým členem Národní ekonomické rady vlády (NERV).
Je autorem řady knih o financích a investování. Publikuje v různých médiích. Byl členem
dozorčí rady Institutu 2080.
Bezpečnostní expert

Mgr. Radek Kučera

Absolvent Právnické fakulty Západočeské univerzity. Pracoval u policie České republiky, kde
se podílel na vyšetřování hospodářských trestných činů. Následně již více než 15 let pracuje
v mezinárodní korporaci, přičemž více než 3 roky vede tým bezpečnostních profesionálů.
Participuje na mezinárodních bezpečnostních projektech, přednáší na odborných
konferencích a seminářích. S manželkou je ženatý již téměř 20 let a společně vychovávají
své dvě dospívající dcery. Žije v Praze.
Ředitelka Domova U Biřičky, poskytovatele pobytové sociální služby pro seniory

Ing.Daniela Lusková, MPA

Je absolventkou tří vysokých škol, mimo jiné České zemědělské univerzity v Praze. Ve svém
současném pracovním angažmá tak může kombinovat původní profesi sociální pracovnice s
ekonomickým a manažerským vzděláním. Pracovala v zařízeních poskytující sociální služby,
jako vedoucí odboru Města Nový Bydžov, jako vedoucí pracovnice na Ministerstvu práce a
sociálních věcí, aktuálně je ředitelkou Domova U Biřičky v Hradci Králové, jednoho z
největších pobytových zařízení pro seniory v republice. Mimo to se věnuje podpoře
pěstounských rodin v neziskové organizaci jako metodička a ekonomka, je viceprezidentem
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a prioritním tématem je pro ni kvalita v
sociálních službách. V roce 2015 získala titul Manažer roku. Je vdaná, s manželem
Rudolfem a dcerou Štěpánkou žije v Chlumci nad Cidlinou.

Ředitelka komunikace

Bc. Jana Malíková

Již v průběhu studií oboru mezinárodních studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy
se věnovala komunikaci a PR. Ve své dosavadní praxi působila v manažerských pozicích jak
v soukromém byznysu, tak státní správě. Byla vedoucí odboru PR a tisková mluvčí televize
Prima. Poté odešla do státní sféry. Pracovala jako ředitelka odboru tisku a PR Ministerstva
vnitra, ředitelka odboru komunikace a propagace Ministerstva obrany, jako vrchní ředitelka
sekce kabinetu ministra vnitra a ředitelka kabinetu ministryně pro
místní rozvoj. Je vdaná a ve volných chvílích ráda čte, zajímá se o historii a cestuje.
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Podnikatel v oblasti ICT

Ing. Milan Sameš

Je absolventem pražského ČVUT a Nottingham Trent University. Svůj profesní život zasvětil
oboru informačních technologií, kde dlouhodobě zastával vrcholové manažerské posty na
lokální i evropské úrovni, naposledy působil jako prezident společnosti Ness Technologies
Inc. pro Evropu. V současné době je spoluvlastníkem společnosti působící v oblasti hightech, mentorem a investorem v ICT. Je ženatý, s manželkou, dcerou a synem žije v Bakově
nad Jizerou a Praze.
Podnikatel v oblasti ICT

Tomáš Bezouška

Je absolventem Technické univerzity v Liberci, kde studoval výpočetní techniku a ekonomii.
V průběhu své kariéry se posunul od řízení projektů v oblasti ICT přes konzultační role na
poli efektivity podnikových procesů a information governance až do role poradce organizací
veřejné správy, kterým radí v oblasti strategie rozvoje informačních systémů, zefektivnění
procesů správy informací a dokumentů a systémů řízení. Je prezidentem neziskové učené
společnosti Institut pro správu dokumentů, z. s., která sdružuje celou řadu předních
odborníků na oblast spisové služby a správy dokumentů, podporuje rozvoj metodik,
auditních principů a vzdělávacích programů v této oblasti a je partnerem celé řady vládních
organizací a orgánů veřejné správy.
Právník, analytik (nar. 1980)

Mgr.Michal Moroz

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Deset let podnikal a řídil rodinnou
konzultační firmu zaměřenou na bezpečnostní analýzy, personální bezpečnost a vyšetřování
podvodů a interní kriminality. Posléze pracoval jako manažer české pobočky společnosti
Pinkerton. V letech 2009-2010 působil jako poradce ministra vnitra ČR a poté v letech
2010-2011 jako náměstek ministra vnitra ČR. Po odchodu z MV působil krátce jako poradce
předsedy výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny. V roce 2015 se podílel na založení
think tanku INSTITUT 2080, v němž působil jako hlavní analytik a koordinátor. Je ženatý, s
manželkou a třemi syny žije v Praze.

Zdroj: převzato z www.realiste.cz

6.

Robejšek a Dospiva
- nepřijde Vám poněkud paradoxní, když Robejškovi, dlouhodobě žíjícímu v Německu začne

záležet na České republice? Stejně tak Dospivovi – pro změnu zase žijícímu ve Švýcarsku…?
7.

Realisté v médiích
- dost zvláštně působí, že tato sotva vzniklá strana má přístup do médií. Včetně veřejnoprávní

české televize. Máme tady menší, avšak parlamentní strany, které nedostávají zdaleka tolik prostoru.
Navíc, strana je stále bez programu… (leden 2017)
8.

Babiš vítá vznik Realistů…
- Babiš: „Já to vítám, protože pan Robejšek má podnikatelské zázemí a je to něco podobného

jako hnutí ANO, akorát já jsem si toho svého Robejška nenašel. Takže mu určitě gratuluji. Jeho
názory jsou mi blízké a myslím si, že je to dobře.” (Zdroj nebo záloho zdroj)
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Takže si to shrňme: Babiš (ANO) ve volbách poráží Sobotku (ČSSD). Trend, který byl cítit ve
společnosti, ztráta přízně voličů ČSSD, se ve volbách potvrdil. Ostatní strany obdržely nesrovnatelně
méně a je velmi nepravděpodobné, že by mohly ohrozit vítězství ANO ve volbách 2017. Prohrát si je
může leda Babiš sám. Post premiéra (či mít minimálně vliv na sestavení vlády) se zcela nabízí. Stačí
neudělat chybu. Do toho však přichází Realisté, strana s kapitálem Penty (a kdo ví kým dalším) a
oznamuje, že jejich záměrem je získat cca 20% hlasů. Robejšek: „Náš voličský potenciál je přibližně
dvacet procent“. To je nejcitelnější „protivník“ Babiše a přímé ohrožení. Babiš však oznamuje, že
vznik Realistů vítá…? (zdroj nebo záloho zdroj). Pokud Vám to už nyní nepřipadá divné, tak se
k tomuto ještě vrátím.
9.

Schůzka Babiše s Robejškem za účasti Dospivy (PENTA)
- Schůzku zorganizoval Dospiva na základě telefonické žádosti Babiše. To potvrdil mluvčí Penty

Ivo Mravinac. Robejšek k tomu uvedl: „Sešli jsme se na Babišovo přání a já z toho nabyl dojmu, že si

mě chce oťukat, což je v pořádku.“ (Zdroj, záloha zdroj) Co vše je ukryto za slovem „oťukat“ si však
už musíme domýšlet. O čem se asi tak mohou bavit miliardáři za účasti ideového mentora Realistů?!!
Že by o mediální podpoře skrze Babišovu MAFRu..??
Ivo Mravinac ke schůzce uvedl:“Schůzka se uskutečnila v čase, kdy byl pan Robejšek hlavní postavou

Institutu 2080 a nebyl šéfem politické strany. O schůzku projevil zájem Andrej Babiš, se kterým
se Marek Dospiva zná řadu let.“ (!) Tato jedna věta zasluhuje VELKOU pozornost, jelikož:
PR obrat (což je přece práce tiskového mluvčího), že schůzka se uskutečnila v čase, kdy byl pan
Robejšek hlavní postavou Institutu2080 je skutečně než a pouze kulantně zaobaleným faktem pravé
podstaty věci. Pan Robejšek byl hlavní postavou Institutu2080 do posledního dne než vznikli Realisté
(přesněji oznámili vznik 24.11.2016). Další věc, Ivo Mravinac říká „nebyl šéfem politické strany“, tedy
o blízké budoucnosti a vzniku strany ví. Třetí věc, pokud se nám Realisté snaží nabulíkovat, že
případná podpora ze strany Marka Dospivy je jeho osobní angažovaností:

Tak proč se do toho vkládá mluvčí Penty Ivo Mravinac. A možná to nejzásadnější, za čtvrté: „ O

schůzku projevil zájem Andrej Babiš, se kterým se Marek Dospiva zná řadu let.“ Takže? Tím
se vysvětluje i telefonát Babiše Dospivovi a už to zdaleka nevypadá, že tu máme dva „rivali“. To však
není všechno.
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10. Pavel Kohout (zakladatel Realistů), Aleš Michl (hlavní/důležitý ekonom. poradce
Babiše)
-

co mají tito dva společného? Kromě toho, že oba působí v ekonomické sféře a prošli

významnými finančními institucemi, Kohout (PPF, ING), Michl (Raiffeisenbank), tak v létě 2016 založili
fond QUANT (zdroj, záloha zdroj). Na tom by nebylo zase tolik zvláštního. Ovšem v kontextu toho, že
Kohout je zakládajícím členem Realistů a Michl hlavním ekonomickým poradcem Babiše, už to vypadá
trochu jinak. A když se k tomu přidá fakt, že Dospiva se zná s Babišem řadu let…??? Dále - bývalý
investiční ředitel Jozef Janova řídí investiční fond Hartenberg Holding, kam vložil peníze Andrej
Babiš. Původní zaměstnavatel Janova byl… byla společnost PENTA.
11. Mediální impérium – jako přes kopírák s hnutím ANO
-

Babišův Agrofert si koupil vydavatelství MAFRA 06/2013 (zdroj). Dospivova PENTA koupila

vydavatelství VLP (Vltava-Labe-Press) 11/2015 (některé zdroje: zdroj1, zdroj2, zdroj3). Nyní VltavaLabe-Média, pod které spadají regionální Deníky a další časopisy. Více (zdroj)

Investiční skupina PENTA však vlastní také již média na Slovensku. Např. nejrozšířenější deník SME
(sme.sk)
K tomuto si můžete poslechnout např. infovojna.sk ze dne 9.6.2017: na YouTube nebo
archiv (jen audio), úvodní téma „údajný hoax“

*)

o muslimské demonstraci v Londýně ze

dne 3.6.2017, o které informovala CNN a jak o tom psal deník SME, odkaz na článek:
https://svet.sme.sk/c/20553227/cnn-pouzila-hercov-ako-moslimov-odsudzujucich-utok-je-hoax.html#axzz4lBHYwLpv
*)

POZNÁMKA: Podrobnosti, včetně videí, vyjádření Kubala (ČT) jsou v Dokumentu Média a utváření veřejného mínění.
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12. Program strany si napíší voliči sami…
-

název může vypadat nelogicky, ale položme si otázku, proč sestavit/napsat program má trvat

od listopadu 2016 do února/března 2017, takže 4 až 5měsíců. Tato otázka je o to zajímavější, pokud
jste si přečetli rozhovor Robejška pro reflex: (Zdroj, záloha zdroj)
„Pak jsme si řekli, že se domníváme, že víme, jak ozdravit politiku, máme koncepci a nyní to musíme „naplnit
masem“. Založili jsme Institut 2080. Tady se pracovalo v expertních skupinách, kde byli lidé jako Václav Cílek a další.
Následně jsme naformulovali koncepci resortních politik, jež jsme začali nabízet politickým stranám, a jezdili
po konferencích po celé republice.“

Tedy již v Institutu2080 měli koncepci a věděli, jak ozdravit politiku. Dokonce to nabízeli
politickým stranám a jezdili po republice na různé konference. Přitom se průběžně pracovalo
v expertních skupinách…
Podívejte se na životopisy osob Realistů – samý vzdělaní lidé. Tituly a zkušenostmi se to jen
hemží… Tak proč jim trvalo vytvoření programu tak dlouho (20.duben 2017 zdroj, záloha
zdroj). Opravdu k zamyšlení.
Jedno vysvětlení se tu nabízí a zcela logické. Realisté, ač nemají program, jsou zváni do médií.
Vydávají videa na internetu… a samozřejmě sledují reakce a ohlasy mezi veřejností. Úkolem
programových tvůrců pak může být v duchu Paretova pravidla 20/80 (myšlenka Institutu2080) vybrat
ta témata a ty body, které nejvíce dokážou zaujmout a právě jim věnovat čas a energii. Jinak řečeno,
identifikovat oněch 20% důležitých bodů, které přivedou 80% možných voličů. Řečeno ještě jinak program strany vznikne „na základě společenské objednávky“. I toto může být jeden
z důvodů, proč strana oznámila vznik ač neměla program a jeho zveřejnění trvalo 5měsíců.. Vyloučit
to s určitostí nelze a logiku to rozhodně má. Navíc se skrytým bonusem - program tak bude
reflektovat nejaktuálnější rozpoložení postojů ve společnosti a dění v Evropě. Nelze ignorovat, že
osoby Realisté pocházejí přece z Institut2080 (Paretovo pravidlo).
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13. Generál Lorenc (StB) a spolupráce se společností PENTA
-

společnost PENTA využívala služeb posledního velitele Státní tajné bezpečnosti ’89 gen.

Lorence (lze najít více informací, třeba zde)
14. Obchodní aktivity společnosti Penta a kauza Gorila na Slovensku
- Penta začínala podnikat v roce 1994 jako obchodník s cennými papíry. Následně se zaměřila na
rozvoj investic do podniků a později i na realitní development. V současnosti skupina investuje do
firem a projektů zejména ve zdravotnictví, finančních službách, maloobchodu, výrobě a realitním
developmentu. V Polsku PENTA patří mezi tři hlavní investiční skupiny. Investovala zde např. do
lékárenství a koupila největší nezávislou maloobchodní síť Žabka. V roce 2008 začala významná
investice do masného průmyslu v Maďarsku.
V roce 2012 se PENTA stala podezřelou z účasti na kauze Gorila. Kauza mluví o korupci a
podezřelých vazbách společnosti a jejích zástupců na slovenskou politiku.[3] Tato podezření měla
dalekosáhlý společenský ohlas a vyústila počátkem roku 2012 do více veřejných shromáždění a
protestů (tzv. Protest Gorila). V České republice bylo zavedeno vyšetřování představitele holdingové
společnosti Marka Dospivy.[4] (více Wiki)
15. Robejšek nestojí o žádnou veřejně volenou funkci…
Tak se vyjádřil Robejšek v rozhovoru dne 11.11.2016 pro DVTV nebo youtube video záznam
oba odkazy od 22:20min, následující 2min a to včetně kandidatury na prezidenta.
16. Realisté v médiích…
Nelze si nevšimnout a nelze jenom tak přejít, že s novou stranou započala velká medializace
Realistů. Strany jednoho muže – Petra Robejška. Všude mluví on, na setkáních je primárně Robejšek,
občas někdo jako kompars. Pokud strana prohlašuje, že cílí na 20% (tj. reálně 40-50poslaneckých
mandátů) – nabízí se otázka, kde je těch zbývajících 40osob? Navíc, viz. bod 15 – Robejšek nestojí o
veřejně volenou funkci.
Pokud by mělo jít pro Systém nepohodlnou stranu, dost těžko bude vystupovat v takovém
rozsahu v mediálním prostoru ČR, napříč různými médii různých vlastníků.*) A při poslechu Hynka
(bod 18) je z jeho odpovědi na otázku, zda jsou stranou proti stávajícím stranám, znát dost jasné
zaváhání s odpovědí. Robejškovi (Realistům) musí být jasné jakým zájmům stávající strany slouží,
pokud by byli PRO-národní stranou, není s odpovědí na tuto otázku proč tak váhat…!
*)

POZNÁMKA: Kdo je kdo na mediálním poli v ČR, přehled vlastníků je v Dokumentu Média a utváření veřejného mínění.
Jinak např. na tomto videu (rozhovor na DVTV) Robejšek už podprahově zmíní: „Já jsem realista“, video ze dne
11.11.2016, čas záznamu 1:15min (oznámení o vzniku strany 24.11.2016), což je pro něj velmi charakteristické!
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17. Moroz a StB
Krycí jméno Bureš je všeobecně známo. Jak se ukázalo i s touto nálepkou lze zcela úspěšně
projít volbami. To, že PENTA využívala služeb generála Lorence už bylo uvedeno. Takže i zde je stopa
po StB. Je to všechno?
Roztodivné provázání vazeb mezi osobami stejně jako mezi Institutem2080 a stranou Realisté
zůstává. Psal jsem v úvodu, že tyto dva subjekty nelze vnímat zcela odděleně. Zajímavé je jméno
Moroz. Institut2080 řídí JUDr. Dagmar Morozová, její manžel se objevuje ve výčtu sboru zakladatelů
Realistů. V době ministra vnitra Radka Johna působil na ministerstvu jako náměstek. Zvláštní dění
kolem této osoby popisuje publicista Jan Šinágl – přečtěte si zde (záloha zdroj+přílohy)

Zdroj: web institut2080.cz a realiste.cz

18. Video: Rozhovor s Jiřím Hynkem, zakladatelem Realistů, 24.11.2016
Pojďme si jej rozebrat podrobně, je víc než
zajímavé, co se lze dovědět během 16min a
kolik důležitých informací nese.
R = redaktor, H = Hynek
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Video (DVTV) nebo
https://video.aktualne.cz/dvtv/dvtv-24-11-2016-zmatky-kolem-eet-robejskova-nova-strana-naro/r~b77c7254b25b11e6871b0025900fea04/?redirected=1501602453

Video zde (YouTube.com), 16min
Stopáž: 1min
R: „Jestli tady máme stranu s miliardářem v pozadí.“
H: „Nevím o žádném miliardáři v pozadí… tato strana teprve požádala o zaregistrování…“ atd.
Komentář: Na tiskové konferenci Robejšek: „Náš voličský potenciál je přibližně dvacet procent“ . Pokud Robejšek mluví o
20% za méně než rok do voleb tak musí vědět, že na takovou kampaň bude mít peníze (část 3.2, bod 2). A když to řekne
inteligentní člověk jako on, tak ví, že ty peníze má zajištěné. Robejšek a Hynek jsou jedni ze zakladatelů, tedy jistě
v kontaktu. Že by spoluzakladatel Hynek nebyl obeznámen s financováním? Tomu se dost těžko věří. A pokud ano, tak to
zase ukazuje a vypovídá o něčem vůči osobě Robejška. Všimněte si, jak se změnil výraz tváře, na začátku úsměv a teď?
Stopáž: 2min
R: „Vzali byste peníze od Marka Dospivy?“
H: „Vzali bychom peníze od každého… který by byl ochoten se ztotožnit s myšlenkami Realistů. Či-li jestliže Marek

Dospiva bude ochoten stranu zasponzorovat, já si myslím, že bychom je vzali“

Komentář: Asi si těžko lze představit, že stranu bude sponzorovat někdo, kdo se neztotožní s myšlenkou strany. Pokud
jde o peníze M.Dospivy, dorazily v lednu 2017 (3mil.Kč převedeny z transparentního účtu na běžný, info zde). Následuje
divadlo o překvapující dobré zprávě, že Dospiva je bude podporovat….
K záležitosti proč oznámili vznik bez programu je komentář již v části 3.2, bod 1.
Stopáž: 5:23min
R: dotaz k programu Realistů
H: obrana, bezpečnost, aby lidé žili v bezpečné zemi… byli připraveni na případné teroristické útoky, ozbrojené

konflikty…NATO je klíčovým bodem v mezinárodní bezpečnosti v Evropě…

Komentář: Díky právě NATO je možná masivní migrační vlna ze zemí nejen Středního či Blízkého Východu, ale dnes už
také samotné Afriky. Pokud by Kaddáfí v Lybii nebyl odstraněn, těžko by probíhala tak masivní invaze přes Středozemní
moře s přímou podporou EU a její agentury FRONTEX (více třeba zde). Stačí hledat „FRONTEX“ na webu… A stejně tak
více informací o Lybii (před napadením NATO země bez zadlužení, nejvyšší růst HDP z celé Afriky, sociální výhody,
úspěšná závlaha pouště, vzdělanost za jeho vlády atd. Bohužel začal až příliš reálně a hlasitě mluvit o tom, že opustí
petrodolary (hrazení ropy v jiné měně než dolaru), což pokud by se rozšířilo do dalších okolních zemí by byl téměř
existenční problém pro USA ve svém důsledku! Z odpovědi také jasně vyplývá, že jsou pro setrvání v NATO.
Stopáž 10:33min
R: „Jste pro návrh referenda o vystoupení z Evropské unie?“
H: Otázka, kterou budou teprve diskutovat uvnitř strany. On sám za sebe je proti konání referenda. (!!!)
Komentář: Otázka nezněla, zda setrvat nebo vystoupit, ale zda dát občanovi právo se vůbec vyjádřit. Hynek tuto
demokratickou svobodu občanovi upírá!!! Názory ostatních ve straně nezná, je otázka nakolik jsou konzistentní v tak
zásadní otázce práva občana. A vůbec jaké právo by Hynek občanovi dovolil…
Poznámka: Hynek je kandidát na prezidenta ČR za Realisty.
Stopáž 10:59
R: „Měli bychom přijímat migranty?“
H: „Měli bychom přijímat ty migranty, za prvé abychom se k tomu rozhodli mi sami… ty, kteří budou respektovat naše
zákony, naše práva, náš styl života…“

19. Video: Robejšek a „Češi nejsou troubové“ (azylový program S.O.S)
Video [4min]
Stopáž 00:37min
„Stop všem ilegálním přistěhovalcům“
Komentář: To samé říká stávající vláda (ani
ona zde nechce ilegální migranty)
Stopáž 00:49min
„Ochota přistěhovalce a celé jeho rodiny
respektovat
naše
národní
pravidla,
zvyky…podmínky za kterých jsme my, ho
ochotni přijmout.“
Komentář: A to si jako představuje, že

Strana 16

Realisté_2017_09_07_14_35_24_285

migrant po absolvování X-set km cesty pak někde na hranicích či jinde řekne: „Já nehodlám dodržovat vaše zvyky,
zákony a pravidla?!“ Je třeba také připomenout, že drtivá většina stávajících migrantů jsou muslimové. Spoléhá snad
Robejšek na neinformovanost občanů o islámu, o významu hidžry (=šířit islám prostřednictvím stěhování a usídlování se
v neislámských zemích) Tady se může také kdokoliv zamyslet nad tím, proč ti migranti „utíkají“ až do Evropy, když
v nedalekých zemích své vlasti mají enormně bohaté ropné státy. Proč pak asi? A proč muslimské státy v oblasti
nepřijímají migranty?! Prosím, zamyslete se nad tímto, protože je to klíčové. A následně nastupuje takíja (=odpuštění
všeho, čeho se muslim dopustil v rámci šíření hidžry). Tedy včetně prohlášení, že se bude chovat v souladu se zvyky naší
země, respektovat naše pravidla atd. Tohle je naprosto zásadní. O tom Robejšek však mlčí. Dále uvedu několik citací
(Buchárí 8,78,618)
Abú Bakrsvědomitě dodržoval své sliby, dokud Alláh neprozradil Mohamedovi způsob, jak si odčinit jejich porušení. Abú
řekl: „Jestliže složím přísahu a později objevím ctihodnější přísahu, pak příjmu lepší jednání a svůj předchozí slib tak
nahradím novým.“
(Buchárí 4,52,268) Mohamed řekl: „Džihád je úmyslné podvádění.“
(Buchárí 5,59,369)
Alláhův apoštol se zeptal: „Kdo je ochoten zabít Kaíba, který ublížil Alláhovi a jeho apoštolu?
Načež Maslama vstal a řekl: „Ó apoštole Alláhův, udělá ti radost, když ho zabiji?“
Prorok řekl: „Ano.“
Bin Maslama poté řekl: „Dej mi tedy své svolení, abych mohl lhát a Kaíba oklamat.“
Prorok odvětil: „Máš mé svolení říkat mu nepravdivé věci.“
A to není vše. Muslim může žít klidný život v dané společnosti. Sousedi o něm skoro ani nemusí vědět… do té doby než
jej případně vyhledá jiný muslim s Alláhovým posláním popř. aby mu připomenul „pravý islám“. Čtěte dále dva hadíthy
[hadísy] Bucharího:
(Bucharí 4,52,96)
Mohamed prohlásil: „každý, kdo vyzbrojí džihádistu, bude odměněn stejně jako samotný válečník, a každý, kdo poskytne
náležitou péči rodinným příslušníkům svatého bojovníka, bude také odměněn stejně jako samotný válečník“
(Bucharí 2,24,522)
Mohamed pravil: „Každý den sestupují z ráje dva andělé. Jeden říká: „Ó Alláhu, odměň ty, kteří přispívají na džihád“, a
druhý říká: „Ó Alláhu, zabij ty, kteří odmítají džihád podporovat.“
Aneb u muslima, ač se tváří a chová navenek v pořádku, klidně bude podporovat šíření džihádu (finančně nebo jiným
způsobem). Džihád je součástí islámu stejně jako hidžra, takíja či šaría. Rozepisovat toto je nad rámec textu. O tom
samozřejmě Robejšek ví, ale neřekne ani slovo.
Stopáž 01:05min
„Systém pro rychlé a úspěšné začlenění vybraných cizinců do naší společnosti… mechanismus dodržování stanovených
podmínek“
Komentář: Zní to hezky, ale opět je řečeno jen něco. Ten systém bude někdo platit, ne? Jsou tu spoluobčané, kteří si
zaslouží rozhodně víc podpory. Dále, co to je „rychlé a úspěšné začlenění“? Nijak definováno, jen fráze. Pokud někdo chce
namítat, že to by jistě se nastavilo atd. Tak je to jen začátek většího problému do budoucna. Co když jaksi mechanismus
selže a tady budou neintegrovatelní muslimové?! Vyhodíme je? To těžko. Budeme je živit? Kdo zaručí, že zatímco dejme
tomu se dospělý bude chovat s ohledem na naše zvyky, budou v nich vychovávány i jejich děti? Kdo z Vás chcete, aby
vaše děti chodily s obavami do třídy s dětmi migrantů (zde odkaz na zkušenosti z Havířova, kde vláda koupila byty od
RPG a umístila do nich mezi tamní občany migrantské rodiny – poslechněte si to sami (záloha zdroj) – a to jsme na
začátku). Jak se to pak bude řešit? Vyhoštěním muslimské rodiny? To sotva. Oni totiž taky existují nějaké mezinárodní
smlouvy, neziskové organizace za práva migrantů, zaprodaní top-právníci (viz. obhájce Afghánce v případu Na Bulovce),
kteří se postarají. Jakmile tu jednou budou, je to začátek mnohem, mnohem větších problémů.
Navíc, Robejšek vůbec nemluví o tom, jak se v Německu rozmohli občané s tureckým rodokmenem. Ti, přišli po
2.sv.válce, v 70tých letech, kdy Německo potřebovalo pracovní sílu a nemělo lidské zdroje. Přišli třeba i Italové, jenže ti
se vesměs později vrátili. Turci naopak zůstali a dnes jich je v Německu již několik milionů. Cítí se být Němci? Ne. Zde jen
připomenu události z července 2016 v Německu. Teď je v Německu další cca 1,5mil. muslimů a z Německa se zvolna
stává muslimská země (výuka islámu na školách je běžná). Aktualita: Slučování rodin 400tis. Syřanů si bude moct přivést
své rodinné příslušníky (Zdroj_N, zdroj_CZ)
Schází také zmínka o tom, že islám je stěží slučitelný s jakoukoliv formou jiné kultury a hodnot. Všude, kde se objevilo
muslimské etnikum, došlo následně k násilným střetům. Žádná jiná politicko-náboženská doktrína není tak agresivní a
pohlcující vše jako islám.
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Stopáž 02:03
„To platí pro každého migranta, ať už je jeho důvod politický nebo ekonomický“
Komentář: Háček je ten, že za stávající situace je naprostá většina migrantů ekonomických, takže zatěžovat azylovou
správu každým takovým případem??? Proč bychom se měli zaobírat ekonomickým migrantem? Dokáže to snad v dnešním
stavu pohybu milionů migrantů nějak spolehlivě rozlišit – z jakých skutečných pohnutek migruje?
Stopáž 02:18
„Migrace podle systému S.O.S říká, že stanovíme jasný počet migrantů, které chceme mi sami pozvat…“
Komentář: Záměrně jsem to zvýraznil červeně! Pozvat? Realisti je chtějí ještě zvát?!! Stát se neumí důstojně postarat
ani o vlastní spoluobčany a my je budeme ještě zvát?
Otřesné video Realistů, které odhaluje, jak na migraci nahlíží a že jim migrace zase tak nevadí, jak se tváří. Slova
Robejška jsou v rozporu s realitou. Nicméně téma migrace má být jen tím, co má být vidět před oponou… Kolik lidí zase
tuto hru neprohlédne a bude odmítat fakta?

4. H ynek : kand idát na p r ez identa
Kandidát na prezidenta, který je proti
možnosti dát občanům České republiky
možnost se vyjádřit k setrvání v EU v
referendu?
Důkaz:

rozhovor

24.11.2016

na

DVTV, viz. kapitola 3.2
Otázka redaktora:

„Jste pro návrh referenda o vystoupení z Evropské unie?“

Jiří Hynek:

„Já osobně, mluvím teď za Jirku Hynka, nejsem pro to
referendum o vystoupení z Evropské unie.“

UPOZORNĚNÍ: Otázka zněla, zda by měli občané dostat právo se vyjádřit, základ demokracie,
zeptat se občanů… A co Hynek odpověděl? Občané nebudou mít takovou možnost.
Postoj Realistů jako strany se vyprofiloval do podoby, kterou se zabývá kapitola 5.
V jeho případě, jako kandidáta na prezidenta ČR, je jeho postoj hrozivý. To i Zeman otevřeně
řekl, že je pro přijetí zákona o referendu, i pro vyhlášení referenda o setrvání v EU. A uvedl i to, jak
by hlasoval. Jako prezident si však nedovolil upřít občanům právo se vyjádřit.
Projev Zemana ve sněmovně před začátkem projednávání vládního návrhu zákona o referendu
11.března 2016 – ze stenozáznamu str1, str2, str3, str4. Celá falešná hra politických stran kolem
„jakoby snahy“ o přijetí zákona o referendu je zdokumentována a ozdrojována v Dokumentu Česká
politická scéna, část Boj o referendum. Nebo se můžete podívat na tento videodokument.
Výběr informací k pochopení toho, proč nemáme stále
uzákoněno referendum, přináší video dokument.
» Doporučuji ke shlédnutí «
►Přihlásit kanál ObčanéČR k odběru
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5 . Re a l i s t é a p ř í m á d e m o k r a c i e … j d e m e n a V á s c h y t ř e !
Realisté v zápatí svého webu mají zmíněnu přímou demokracii a mají ji zmíněnu i ve svém
volebním programu.

5.1.

Přímá demokracie - informace z webu

Cituji z webu (zdroj, záloha zdroj).
◘ „Na přímou demokracii švýcarského*) typu ještě není česká společnost zralá. Přímou demokracii se
musíme učit, což vyžaduje čas.“
◘ „Cesta k tomuto cíli vede přes postupné posilování prvků přímé demokracie.“
*)

POZNÁMKA: Tato rétorika trochu připomíná rétoriku poslance Jaroslava Lobkowicze (TOP09), cituji ze stenozáznamu:
„Myslím, že u nás bychom měli též zavést referendum. Ale tážu se - jsme na to již zralí? Švýcarsko má demokracii, jak
jsem říkal, 170 let. U nás máme trvalou demokracii - protože byla válka, bylo všechno možné, kdy demokracie nebyla řekněme od roku 1990, tj. teprve 24 let. Nechci čekat 160 let jako Švýcaři, protože dnes jde čas rychleji. A kdybychom
řekli, že zákon začne platit až řekněme v roce 2060, 2070, tak by to asi bylo v pořádku. Do té doby lidé
dospějí a myslím, že si budou i vážit referenda. Takže to jsem chtěl k tomu asi říct. A jestli dojde k podrobné rozpravě,
tak na návrh platného zákona od roku 2070.“ Potlesk z řad Top09. (Zdroj), Audio [00:27min]
25.3.2014 ve sněmovně v rámci úvodní rozpravy k návrhu zákona o referendu, předkladatel T.Okamura a další.

5.2.

Přímá demokracie – program

Na straně 3 Dlouhého programu 2017 najdeme:

Z textu programu je tedy už zřejmé, jak chápat slovo „postupné“ z webu, kapitola 5.1.
Referendum pouze ohledně platnosti zákona. Pokud jde o možnost referenda o setrvání v EU, z textu
programu je zřejmé, že nepřichází v úvahu. Naše zapojení do EU ovšem není na základě
zákona. Postupné posilování přímé demokracie v praxi…
Tedy, když Hynek v rozhovoru (kapitola 4) zmiňoval, že se budou muset Realisté ohledně
referenda poradit a domluvit, tak text hovoří jasně, k čemu po cca 5měsících dospěli vysoce vzdělaní
zakladatelé (viz. jejich životopisy) Realistů. Pouze referendum o konkrétním zákonu. Lze tedy říci, že i
Hynkův prvotní odmítavý soukromý postoj k referendu o setrvání v EU byl zcela v souladu se
stranickým přístupem. V jeho případě, jako kandidáta na prezidenta ČR, je jeho postoj hrozivý, viz.
kapitola 4.
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6 . I n ve s t i c e
6.1.

Finančníci

Pokud chce někdo věřit, že toto uskupení vzniká s myšlenkou pomoci naší zemi a hodlá zcela
ignorovat výše uvedená fakta, pak by bylo pokračování ve čtení ztrátou času. Je přeci jenom dost
zvláštní, že jedna osoba dlouhodobě žijící v Německu, financovaná jinou, pro změnu dlouhodobě žijící
ve Švýcarsku, možná proto, aby byla mimo českou jurisdikci, projeví takovou starostlivost o osud této
země. Pakliže však patříte k těm, které uvedené informace přiměli zbystřit pozornost nad tím, o co tu
jde, čtěte dál.
Úspěšní finančníci, pracující s penězi, si několikrát dobře rozmyslí svoji další investici. Součástí
takové úvahy je také nalezení odpovědí na následující tři otázky:
a)

Jaká je rizikovost investice a omezení rizik?

b)

Jaká je návratnost investice?

c)

Jaký je potenciál zisku?

6.1.1. Jaká je rizikovost investice a omezení rizik
V případě volebního neúspěchu by to bylo fiasko s odpisem vloženého kapitálu. Pokud jde o
omezení rizik spojených s projektem Realisté, lze je eliminovat a rozdělit na:
Personální

- proto u zakladatelů najdeme takovéto životopisy osob

Nákladové

- založit stranu v co nejkratším čase před volbami, ale zároveň s dostatkem času

na to, aby si získala povědomí u voličů (medializace) a stihla se profilovat mezi občany.

6.1.2. Jaká je návratnost investice?
Asi nejlépe uvést příklad, aby bylo zřejmé, o jakých částkách je zde řeč. Pokud by Realisté
získali oněch zmíněných 20% ve volbách, obdrželi by přibližně tuto částku:
► 20% (představuje cca 1mil.hlasů při 60% volební účasti) => 100mil.Kč §85 (247/1995Sb.)
► 10mil. Kč (§20 odst. 5) 424/1991Sb)
► Obdrží 50mandátů poslance => 50 x 900tis. = 45mil.Kč/rok (§20 odst. 6) 424/1991Sb)
V součtu: 155mil.Kč v tomto modelovém příkladu (zohledněny poměry voleb 2013)
A další roky: 10mil.Kč + 45mil.Kč = 55mil.Kč, za 3roky pak: 165mil.Kč
Za čtyřleté volební období: 155mil. + 165mil. = 320mil.Kč
O jaké částky se jedná se podívejte zde: Příspěvek na činnost + úhrada volebních nákladů 2013
Tabulka 2. Prvotní částka 155mil. Kč by měla být už dostačující k tomu, aby se strana financovala
z větší míry (či zcela) sama. Peníze jsou samozřejmě na účtu strany. Všichni víme, jak to chodí.
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Zanedlouho se strana odvděčí svému finančnímu zakladateli nějakou „drobností“ v podobě novely
některého ze zákonů… či přidělení státní zakázky apod.

6.1.3. Jaký je potenciál zisku?
Tato část je zcela subjektivní. Nicméně s přihlédnutím k faktům. Na základě kapitoly 3.2 vážně
pochybuji, že se někdo rozhodl utratit desítky mil. Kč pro vztah k zemi, aby ji pomohl. Pokud by tu
šlo jen o podnikání, pak tržní prostředí je otevřené a vstupu nic nebrání. Pokud by šlo o podnikání, ke
kterému je třeba nějaká novelizace, vyšlo by snazší použít lobbing či i jiný způsob. Pokud někdo
míří však přímo do politiky tímto způsobem a za daných okolností, obávám se, že záměr
bude mít hlubší podstatu. Proto se na to podívám podrobněji a komplexněji.

6.2.

O co se hraje?

Nejprve k možnému stavu
a)

Politické rozložení sil – ANO má výrazně navrch nad všemi zbývajícími. Odstup je značný

a největší konkurent ČSSD upadá u voličů v nemilost. Odhad volebního výsledku 10-15%. Babiš
bude muset řešit s kým sestavit koalici. Teoreticky by ji dal dohromady s ČSSD a …? Pravidelné
zastoupení KDU-ČSL v parlamentu není jisté. KSČM? Možné to je, stačí si vzpomenout na slova
Babiše před krajskými volbami, kdy nevyloučil i spolupráci s komunisty v příští vládě. Nicméně
toto by byla pro oligarchu těžká protiváha směrem doleva. TOP09 jsou na hranici vstupu do
parlamentu a Kalousek opravdu s Babišem nejsou za dobře (ovšem v politice je možné cokoliv).
Předvolební štvanice na Babiše je obrovská a jednotná, ale má svoji logiku, viz. dále. Do hry
vstoupila i ČSSD, které jde o vše, tato strana už nemá moc co ztratit. Povolební koalici Babiše
s ČSSD nebo TOP09 si opravdu neumím představit. Kdo zbývá? Nabízí se Realisté a možná i Piráti
(pokud se jim povede vstoupit do sněmovny).
Připomenu formulaci Realistů k referendu. Babiš, se vyjádřil v Právu, 16.7.2016:
Tedy zde není rozpor. Zde je třeba
uvést,

že

v programu

ANO

2017

(záloha zdroj) o referendu není ani
slovo.
Ideální by bylo mít někoho podobného
(Realisty, PENTA) k sobě…
Piráti by se s Babišem na spolupráci
domluvili. Za prvé, být vládní stranou
přináší mnoho výhod. Za druhé, Piráti,
ač se tváří jako opozice mají velmi nebezpečný program a celkem zapadají do stávajícího
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společenského marastu. Zapomeňte na líbivé výkřiky o korupci, eGovermentu aj. Zaměřte
pozornost na jejich vítačský postoj k migraci a na prosazování genderové ideologie (LGBT, sňatky
osob stejného pohlaví, adopce a výchova dětí a dokonce i polyamii). Toto vše spadá do agendy
OSN. Piráti se řadí k Systému. Podrobnosti v Dokumentu Česká politická scéna, část Pirátská

strana. Pokud by se povedlo Realistům i Pirátům vstoupit do sněmovny, pak na předvolební
odhady a d´Hondtovu metodu*) přidělování mandátů je možné, že by to stačilo na většinu.
Bohužel pro Českou republiku a společnost. Pokud by se tak stalo, sledujte zejména dva
segmenty – LGBT agendu a … viz. dále.
b)

Dospiva

s kterým

se

řadu

let

zná…

podnikatel,

finančník,

“obdobná

krev“

s podnikatelským duchem. S tím by se Babiš snáze domlouval při řízení státu jako firmy, protože
myšlení je obdobné než s těmi, co leta letoucí jen zvedají ruku a znají sněmovnu už i po slepu…
c)

20% pro Realisty a volební matematika – kdyby se tak stalo a Babišovo ANO obdrželo

nad 20%, za určitých okolností by mohli sestavit většinovou vládu, popř. ji sestavit bez ČSSD (což
je možná to hlavní). Okolnostmi umožňující toto, by byl vysoký počet propadlých hlasů u voleb
(např. do parlamentu by nevstoupila TOP09, KDU-ČSL) a poslanecké mandáty by se rozdělovaly
mezi menší počet politických subjektů. Důležitý by byl i poměr mezi vítězem voleb (ANO?) a
druhou stranou. Tento poměr má značný vliv na počet získaných poslaneckých mandátů v rámci
jejich přidělování. Používá se tzv. d´Hondtova metoda*).
*)

POZNÁMKA: Souvislosti a vysvětlení je v Dokumentu Volby.

d)

Vláda bez účasti ČSSD – a pokud možno také bez vlivu „levice“ KSČM. Může být klíčovým

faktorem k nalezení odpovědi, o co se tu hraje ve skutečnosti…
e)

Majetek ve státní správě – jak jsem uvedl v části 6.1.3, o věci dosažitelné pouhou tržní

konkurencí tu nepůjde. Proto je vytvoření a usilování o vstup do sněmovny příliš nákladná a až
zbytečná kouřová clona. Tím se však pozornost obrací na to, co má dosud ve své sféře stát pod
kontrolou a klíč k tomu leží ve změně celkového přístupu a pohledu na danou oblast u občanů.
Nechť se každý třeba na chvíli zamyslí, než bude pokračovat dál.
Shrnutí
Tedy, vláda s koaličním partnerem obdobné krve a s myšlením ze světa podnikání a velkých
peněz. Navíc v pozadí s mecenášem, s kterým se Babiš řadu let zná (Ivo Mravinac, mluvčí PENTY,
část 3.2 bod 9). S Pentou, popř. lidmi jako Kohout, Michl, Šmída je k dispozici finanční investiční
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potenciál. Jeho poskytnutí s přímou účastí na řízení a správě by oba zavazovalo vzájemně táhnout
za jeden konec. Vláda bez vlivu KSČM a ČSSD. Dále tu máme jak lilii “čistého“ Bureše s majetkem
nabytým všelijakým způsobem. Pentu pro změnu s nálepkou „Gorily“ ze Slovenska. O charakteru
cosi vypovídá i téma „Stb“ („Bureš“, gen.Lorenc a Penta, Moroz). Pokud chce někdo věřit tomu, že
nic s ničím nesouvisí, může. Co tedy má stát („ještě“) pod kontrolou? Co je to, že na to budou
potřeba peníze? Co je tak lukrativní?
Odpovědi mám dvě. Favoritem je zdravotnictví a jeho vyvedení z dnešní podoby do nějaké
nové ne zcela státní sféry anebo tzv. „přisátí“ se k němu.
Proč? Krom toho, že toho jako stát už mnoho nemáme ve vlastnictví, o co by stálo usilovat
cestou skrze přímé účasti ve vládě, tak je tu další fakt – investiční zájmy Babiše i PENTY. Zde
bych připomenul třeba předvolební debatu před krajskými volbami 2016 na ČT. Kdy Babiš pobavil
nejen Moravce, ale i celé publikum v sále. Záznam zdroj (čas 112:30). Pokud si to nechcete
poslechnout, Babiš dle vlastních slov nepodniká ve zdravotnictví, on jen investuje peníze do
fondu, který posléze nakupuje zdravotnická zařízení od soukromých osob. Není také žádným
tajemstvím, že se Babiš zajímá o statistiky z ministerstva zdravotnictví. Logicky, když peníze
vkládá do zdravotních zařízení. Zde uvedu jen tento odkaz na aktivity fondu Hartenberg Holding.
*)

POZNÁMKA: Podrobněji k Babišovu impériu a jeho aktivitám najdete v Dokumentu “Česká politická scéna“, část
“Babišovo ANO“.

To, že PENTA má zkušenosti s různým odvětvím zjistíte, když se o její aktivity alespoň trochu
budete zajímat. Včetně zdravotnictví samozřejmě, např. zdroj, záloha zdroj. PENTA se např.
angažovala na Slovensku ve zdravotních pojišťovnách – Důvěra, Apollo. O dění kolem i praktikách
PENTY si můžete přečíst třeba zde (záloha zdroj). Nyní už je PENTA jistě poučenější…
Segment zdravotnictví a případné potřebné změny v něm by byly asi dost těžko proveditelné
s vládní účastí ČSSD (a pravděpodobně i KSČM).
S dokončením textu jsem čekal (od 12/2016) na program Realistů (zdroj, záloha zdroj) a téma
zdravotnictví. Co tedy obsahuje program Realistů v bodě 8. ZDRAVOTNICTVÍ?

“Protože investice do zdravotnictví jsou v ČR jedny z nejnižších v EU, je potřeba dát lidem
možnost, aby mohli do svého zdraví investovat i své vlastní prostředky... Musíme tedy
definovat, co je standardní péče (kvalitní a dostupná všem) hrazená z pojištění.“
Zní to pěkně. Každý, kdo někdy zvažoval určitou investici do něčeho, kde probíhají přesuny
peněz, zajímá se o tok peněz. Pokud možno co nejpřesněji rozklíčovat finanční toky. Pokud jde o
segment zdravotnictví, je základním faktorem vymezení standardu základné péče. Do jaké výše
hradí stát a co už spadá do privátních nákladů občana.
Uvedený obsah programu tedy jen posiluje tuto domněnku. Ovšem velice rád bych se mýlil.
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Druhým favoritem je naleziště lithia, cínu a wolframu v Krušných horách. Záležitost, o které
bude a musí rozhodovat vláda ČR. K tématu si můžete přečíst něco zde. Jde bezpochyby o velké
sousto a do budoucna i dost lukrativní, ale také dost finančně náročné. Ovšem osob s finančními
vazbami kolem Dospivy i Babiše je dost, viz. část 2.1. A pokud se o tuto investici (anebo taky další
krádež na úkor státu) zajímá Janečkova společnost RSJ, tak proč ne PENTA…
V programu ANO 2017 (záloha zdroj) najdeme:

Toto tedy vylučuje druhý důvod – lithium. Nicméně ponechávám to v Dokumentu, neboť nelze
zdaleka vyloučit, že právě lithium je tím sjednocujícím prvkem proti Babišovi*). Ostatní by rádi
privatizovali, udělovali licence a… bohatli. Jde tu totiž nikoliv o miliardy, ale bilióny korun. A to je dost
na to, aby se spojili všichni.
*)

POZNÁMKA: Zde jen musím upozornit, aby si někdo nedělal iluze o Babišovi a hnutí ANO, je třeba vědět zase další
informace. Některé jsou doloženy např. ve video dokumentu Proč nemáme referendum. V Programu najdete totiž také:

což není nic jiného než orientace do samotného „Jádra EU“. Macrona si Babiš zval na celorepublikový volebním sněm ANO
(02/2017), přitom Macron je otevřený přívrženec migrace a obhájce kroků Merkelové. Více informací, zdroje najdete
v Dokumentu Česká politická scéna. Faleš ANO odkrývá také Dokument Das neue Europe a tato série videodokumentů o
tom, co znamená být fakticky v Jádru. Budete se asi hodně divit, jak hlasují europoslanci za hnutí ANO! Co
z toho jste slyšeli z ČT?
1.část: Západní společnost , 2.část: Ztráta suverenity, 3.část: Souvislosti

6.3.

Závoj migrace a “změny k lepšímu“

Slovo “změna“ působí jako magnet na voliče. Ukázal to Trump v amerických volbách a jak to
vypadá, platí to i nyní na českého občana. Pokud jde o otázku strany Realisté, migrace, lepší a
efektivnější řízení společnosti a další vyřčené líbivé teze – lze považovat jenom zato, co se má
odehrávat před oponou. Obecenstvo je třeba zaujmout a v případě voleb hlavně přimět odevzdat
hlas. Otázkou je, nakolik jsou zájmy mecenáše dostupné v hierarchii strany samotným účinkujícím.
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Vzhledem k „vysoké hře“ o tom dost pochybuji. Je to zcela stejné jako u řízení občanské společnosti,
kdy řadový (a třeba i slušný a poctivý) zastupitel kraje za stranu (třeba ČSSD), nemá vůbec ponětí do
jaké hry se zapojil. Hájí ideály sociální společnosti, ale vůbec netuší, co dělají špičky strany na
mezinárodní úrovni v Bruselu či OSN. V dobré víře je jejich sluhou a pomocníkem v udržení u moci a
možná si to ani sám neuvědomuje. Navíc, jeho víra v dobré konání může přimět lidi v jeho okolí volit
právě tuto stranu… Bohužel, jak vidíte, nevědomost je nebezpečná a zároveň je také snad
pochopeno, že zatajování některých informací společnosti, je klíčem k tomu, aby se Systém
(Systémové strany) udržely u moci.
Otázka migrace se tak staví do hlavní role „volebního vábení“. Skrze ni je možné oslovit a
zaujmout občany, kteří jsou nespokojeni se současným děním a konáním vlády. Kupodivu
nespokojenost odnáší jen ČSSD. Babišovo ANO skoro jako kdyby nebylo ve vládě! Dává to rozum?
Babiš je spoluzodpovědný za stávající marast zrovna tak jako Sobotka či Bělobrádek. Zřejmě působí
však navenek lépe. To však ukazuje, že vítězí image a rozum selhává. Občané buď věří hodnému
strýčkovi Babišovi a jeho líbivým slovům nebo nemají informace nebo prostě fakta chtějí ignorovat.

6.4.

Informační pyramida

Každá společnost (občanská i korporátní) má svoji informační hierarchii. Asi je každému jasné,
že vedení společnosti disponuje jinými informacemi než jakými o společnosti disponuje občan nebo
zaměstnanec ve výrobě. Obvykle disponuje pouze těmi, které jsou od vedení uvolněny ke zveřejnění.
Politické strany nejsou v tomto výjimkou. V případě Realistů zde hlavní muž na pozadí Dospiva
vytváří celkem samostatný prvek v hierarchii (s možná několika lidmi). Další v hierarchii ví méně a
méně.

Každý

systém

pak

potřebuje

své

loajální

a

zapálené

stoupence,

kteří

věří

idei/filosofii/hodnotám příslušné společnosti. Byť nejvyšší vedení má zcela jiný záměr. Uvádím to
v tomto Dokumentu, ale platí to pro jakoukoliv další politickou stranu. Tedy i např. ČSSD má mezi
svými straníky slušné a poctivé lidi, kteří to myslí skutečně dobře, upřímně věří hodnotám o sociální
společnosti, rovnosti apod., zároveň absolutně netuší jaká hra a o co, se hraje ve vyšších patrech
řízení.
Je třeba to mít na paměti, zvlášť když o někom má člověk pozitivní mínění a myslí si, e
dotyčná osoba by nemohla být součástí takového záměru. Jde o to, jaké informace pro ni byly
uvolněny v rámci hierarchie. Je možné, že dotyčný člověk sám ani neví, jakému zájmu pomáhá. Toto
se jistě mnohým již stalo v životě – obvykle se pak řekne – zneužil moji důvěru, využil toho, že jsem
ochotná/ý… apod. S úměrou růstu toho, o zisk jakých výhod jde, se celý tento proces informační
hierarchie stává sofistikovanějším, propracovanějším.
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7 . S l ov o z á v ě r e m
Dokument se snaží poukázat na mnoho věcí, které jsou kolem Realistů. Ať už navenek viditelné,
ale zejména na ono pozadí, co se skrývá za oponou a o čem se rozhodně nemluví a mluvit moc
nemá.
Pokud jste Dokument přečetli celý, tak vidíte, že zvláštností je víc než dost. Personální propletení
mezi Institutem 2080, Realisty, Babišem a Dospivou nelze rozhodně přehlédnout či dokonce
ignorovat. Část dokumentu 3.2 je poměrně obsáhlá.
V komentáři pod videem „Češi nejsou troubové“ neříká Robejšek nic jiného než stávající vláda
skrze Sobotku a Chovance, přesto občané jsou nadšení z jeho „jasných slov a postoje“ pokud jde o
migraci. Bohužel funguje syndrom „nové strany“ a poptávka lidí po nové straně.
S ohledem na mnoho zvláštností – vznik, způsob existence bez předsedy, ale s mentorem, jedinou
mediální osobou Robejška, způsob, jak se ustavili tzv. Zakladatelé do funkcí strany Realistů, samotný
web… by mne nepřekvapilo, kdyby v případě neúspěchu ve volbách Realisté ukončili činnost.
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8 . 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.
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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.

