
 

 

 

 

 

 

 

OLDŘICH 

LUKÁŠ 



Obsah 

Předmluva ....................................................................................................................................................1 

Několik ohlédnutí místo úvodu ............................................................................................................ 2 

Ekonomičtí žraloci si brousí zuby na každého z nás .....................................................................................3 

Mocní vytvořili ideologie, aby nás rozdělili a zotročili .................................................................................4 

Bezmocní se probouzejí z hypnózy, aby se osvobodili ................................................................................4 

Jedině já něco změním! ...............................................................................................................................5 

Země česká, domove můj … .........................................................................................................................7 

Co bych udělal, kdybych předsedal parlamentu .................................................................................... 9 

Všem poslancům a senátorům celé polistopadové éry ............................................................................ 10 

Stát versus občan ...................................................................................................................................... 11 

Etika versus peníze .................................................................................................................................... 12 

Přepych versus chudoba ........................................................................................................................... 12 

Vláda versus lid – schizofrenie mocných .................................................................................................. 14 

Justice versus spravedlnost....................................................................................................................... 15 

Menšiny versus většina ............................................................................................................................. 16 

Česká ekonomika versus vládci světa ....................................................................................................... 17 

Moc versus klíčové oblasti života společnosti .......................................................................................... 19 

Co bych udělal, kdybych byl premiérem ............................................................................................. 22 

Pane ministře sociálních věcí! ................................................................................................................... 23 

Pane ministře financí! ............................................................................................................................... 25 

Pane ministře spravedlnosti! .................................................................................................................... 30 

Pane ministře vnitra! ................................................................................................................................ 32 

Pane ministře zemědělství! ....................................................................................................................... 34 

Pane ministře zdravotnictví! ..................................................................................................................... 35 

Pane ministře životního prostředí! ........................................................................................................... 37 

Pane ministře hospodářství (obchodu a rozvoje)! .................................................................................... 38 

Pane ministře školství! .............................................................................................................................. 40 

Pane ministře dopravy! ............................................................................................................................. 41 

Pane ministře energetiky! ......................................................................................................................... 42 

Páni ministři všeho ostatního! .................................................................................................................. 43 

Dobrá rada nad zlato................................................................................................................................. 45 

Závěr ......................................................................................................................................................... 46 

 

 



Jak bych demontoval kapitalismus s nelidskou tváří 

Stránka 1 ze 47 

 

 

Předmluva 

 
 
Tato kniha volně navazuje na sbírku předcházející – „Jak jsem budoval kapitalismus s (ne)lidskou 
tváří“, která na konkrétních příbězích ukazuje, že tento stát, jeho národy, majetek, kultura a 
následně i řeč jsou již blizoučko svému zániku díky promyšlené strategii nenasytných 
nadnárodních finančních uskupení, politicko ekonomických mafií a dalších věčně hladových 
ekonomických žraloků.  

Napětí ve společnosti nezadržitelně roste, plamínek občanské nespokojenosti mohutní a 
nezadržitelně se blíží k roznětce, která může vyvolat netušenou společenskou explozi. A mnozí si 
přejí, aby si pak dnešní mocní ochutnali polívčičku, kterou servírovali jiným, aby se museli živit 
poctivou dřinou za minimální mzdu, nebo skončili na sociálních dávkách, které si sami odhlasovali 
jako dostatečné. Již brzy s úžasem zjistíme, že mnohé dnešní „osobnosti“ veřejného života jsou 
pouhými kriminálníky bez špetky sociální empatie; ze soudobé společenské elity se pak vyklube 
nejhorší morální škarpa společnosti. 

Tato sbírka originálních postřehů vrací naději. Ukazuje, že změna podstaty tohoto systému je 
možná, pokud lidé pochopí, jakou děsivou šarádu s nimi mocní tohoto světa hrají. Že lze odejít z 
vězení, které už vlastně ani nevnímáme, neboť svázali a uvěznili naši mysl. Že stačí odložit brýle 
mediálních sugescí a vystoupit z matrixu lží, který nás nenápadně připravuje o veškeré jistoty, 
práva a tím i víru v lepší život. Tedy prohlédnout, pochopit, uvěřit a jednat. Aby Velký třesk na 
politické scéně začal, není třeba násilí ani složitých procedur. Postačí jen několik málo 
jednoduchých kroků všech, kteří si změnu tak toužebně přejí, aniž by se vystavovali jakémukoliv 
riziku. Jedno však za ně nikdo neudělá: rozhodnutí odstranit systém umožňující jen vládu parazitů!  

Kniha rozsvěcuje světlo „na konci tunelu“ – ukazuje, jak snadné je situaci změnit, jak málo stačí, 
abychom prošli přelomovou změnou systému a stali se v tomto směru vzorem pro celý svět.   
 

 

Velký třesk na politické scéně ČR začíná! 

… jen víru mít, doufat a jít, jednou budem dál, já vím … 

 

 

Kapitalismus ani komunismus nestály za moc, neboť vlády se zmocnily chamtivost a Homo 
Egoisticus. Humanismus bude mít šanci mnohem větší, neboť jeho nositelem se stane Homo 
Empaticus. Transformace kolektivního vědomí lidstva pak povede ke změně planetárního vědomí.  

 
Pouze ti, kteří překonali svou závislost na světě forem (a rozpustili své ego), mohou vytvořit lepší svět!  

(Oldřich Lukáš, dále jen: „OL“) 
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Ekonomičtí žraloci si brousí zuby na každého z nás 

… a maskují to podvrženými průzkumy a bláboly o tom, že se nám dnes žije lépe než kdykoliv dříve …   

Politicko-ekonomické mafie rozkradly, co se dalo. Ve všech odvětvích, v celé republice. Z naší tradiční 

výroby nezbylo téměř nic, „strategičtí“ investoři za směšnou částku koupili a následně zlikvidovali 

nepohodlnou konkurenci. Národní ekonomické stříbro (značky,  know-how a mnoho patentů) přešlo do 

rukou zahraničních majitelů, statisíce pracovních míst byly zlikvidovány. Ze světově proslulého systému 

školství zůstaly chaotické trosky, z bezplatného zdravotnictví zlaté tele pro farmaceutické firmy a 

management zdravotních pojišťoven. Národní poklad se „vypařil“, zbytky majetku státu dál mizí v 

zahraničí a v soukromé sféře, země je prošpikovaná ekonomickými tunely do veřejnosprávních pokladen. 

Církevní „restituce“ jdou ještě dál – převádějí část území státu do rukou cizí mocnosti. Mocní si zvykli si 

krást ve velkém a loupežnická smečka se úspěšně rozrůstá.  

Tradiční zlatonosné žíly však již vysychají, a tak se zlatokopové v bílých límečcích lačně rozhlížejí po 

nových zdrojích a vymýšlejí, jak se jich zmocnit (církevní „restituce“, zdaňování majetku občanů, vyvádění 

miliard do soukromých důchodových fondů, zadlužování státu, krajů i měst, drancování přírodních zdrojů, 

„vykupování“ půdy a lesů). Redukují vše, co se má občanovi z jeho daní vracet (důchody, zdravotní péče, 

školství, životní minimum, zabezpečení v nouzi, veřejné služby, veřejná doprava), a nutí občana, aby si na 

všechno připlácel, ačkoliv to ve skutečnosti ve svých daních zaplatil už desetkrát!  

Velké ekonomické žraloky však nikdy nic neuspokojí; vždyť si potřebují koupit další luxusní vozy, jachty, letadla 

či letoviska v zahraničí, vydat se na cestu kolem světa, postavit si další superhaciendy a především naplnit svá 

konta tak extrémním bohatstvím, aby mohli žít v luxusu jen z úroků a už nikdy se nemuseli „čuchnout“ 

k poctivé práci. A pochopitelně budou potřebovat i nějaký ten milionek na úplatky, aby se dostali ke korýtku co 

nejblíž; pár milionů spolknou i špičkoví právníci, policisté a soudci zajišťující jim beztrestnost. Mlsně krouží 

kolem vzkvétajících podniků seriózních podnikatelů a stále častěji se zakusují. Tito zločinci v kravatách 

připravují spolu se zkorumpovanými úředníky podvodné dokumenty, na základě kterých jejich kamarádi ve 

zmanipulovaných procesech vyhlašují exekuce, aby si v dobře „ošetřených“ konkursních řízeních mohli za 

symbolickou cenu přivlastnit vyhlídnuté podniky, ne-li i osobní majetek původních majitelů. Skutečná 

ekonomická elita a duchovní základna národa je postupně decimována a stovky znechucených a ožebračených 

podnikatelů odcházejí do zahraničí nebo končí na úřadech práce, ne-li v kriminále. 

Tyto ekonomické hyeny však půjdou ještě dál – na poslední přežívající pastvinu, kde se vrhnou na miliony 

nic netušících obětí – na vás, milí obyčejní občané, na vaše bydlení a váš osobní majetek! Jak to zařídí? 

Velice jednoduše: zvednou ceny všeho, co musíte platit (nájem, voda, energie atd.) a ohlídají, aby se 

náhodou nezvedly i vaše příjmy; nebude to trvat dlouho a vy nedokážete přes veškeré úsilí platit to, co 

musíte. Výsledek? Žaloby o vymáhání dluhů a následné exekuce, v nichž vám ukradnou vše, na co jste vy a 

vaši předkové dřeli celý život, ačkoliv jste se ničím neprovinili. Tento váš majetek si pak oni lupiči ve 

zmanipulovaných aukcích rozdělí za zlomek jeho skutečné hodnoty. A vy nebudete mít nejmenší šanci 

s tím něco dělat. Pokud na úhradu dluhů, které vám uměle vytvořili oni, využijete lichvářské půjčky, celý 

proces jen trochu oddálíte, ale jeho konec bude ještě tvrdší. Pokud budete chtít peníze získat jinak, 

dostanete se zcela zákonitě za hranici zákona a velmi pravděpodobně skončíte v kriminále. Aby se proces 

urychlil, je třeba zvýšit nezaměstnanost, aby se ekonomicky zničilo co nejvíc rodin. Jednoho dne skončíte 

bez majetku na ulici a úřady pro vás udělají jediné: seberou vám děti a strčí je do některé z přípravek na 

kriminál. Na zajištění základní důstojné existence pro poctivé pracovité tvůrčí občany a jejich rodiny totiž 

peníze nebudou, zatímco na vězně a hotely pro psy snobů jich bude vždycky dost! 
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Mocní vytvořili ideologie, aby nás rozdělili a zotročili 
 

„Mocní manipulátoři tohoto světa bojují o vědomí lidí, neboť to je jediné, čeho se opravdu bojí. Bezmocní 
probouzejí svědomí lidí, neboť to je jediné, co mocným brání, aby ovládli svět“.   (OL) 

Vychytralí chamtivci vybudovali systém na zotročení celého světa, ovládnutí jeho bohatství a na 

„demokratickou“ likvidaci všech odpůrců. Zastavit je může jen spolupráce a sebeorganizování jejich obětí, 

tedy nás všech, kteří víme, že tato samozvaná „elita“ je černým svědomím společnosti a že máme stejné 

právo na důstojný život jako tito nenasytní predátoři. 

Ideologie, náboženství, různé „–ismy“, dokonce i sama demokracie se ve službě těchto morálně 

nemocných mocných staly nástrojem upevňování jejich moci. Sebrat jim tuto moc může jedině odhalení 

zrůdné podstaty dnešního mocenského cirkusu, nezávislé myšlení odolné mediálním sugescím a vymývání 

mozků a také činy řízené naším svědomím. Změníme-li své myšlení, změníme celý svět! 

Parlamentní politické strany jsou prolezlé morálním odpadem společnosti a staly se nástrojem legálního 

ekonomického terorismu, rozkrádání bohatství národních států a majetků lidí. Chuť parazitů je však 

neukojitelná a tak vysávají z národních ekonomik stále více, díky čemuž ti, kteří produkují skutečné 

hodnoty, jich spotřebovávají stále méně. Roste nespokojenost a sociální napětí. Manipulátoři světa proto 

usilují o nový světový řád zajišťující jejich nedotknutelnost a vládu nad světem za cenu drastického 

omezení občanských práv, fakticky směřují k totalitě. Dnes se toto děje v učebnicovém provedení u nás. 

Poměr mezi lidmi tvořícími hodnoty a mezi příživníky  již  přesáhl hranici, za kterou čeká tuto civilizaci 

úpadek a sebezničení. Produkce skutečných hodnot je zakrývána tištěním hodnot virtuálních (peněz) - 

skvělého nástroje k zadlužování celého světa. Důsledky tohoto podvodu jsou nazývány krizemi. Všechny 

krize však kráčejí ve stopách krize morální (hodnotové). Řešením je opustit tento systém; mimo něj lidé 

dokážou tvořit dostatek skutečných hodnot, aby mohli žít v bezpečí a jistotě. Jinak si chamtivci budou i 

nadále přisvojovat hodnoty, které jim nepatří, měnit je ve zlato a umrtvovat jejich energii v bezedných 

sejfech či nesmyslných majetcích. A pokud budou investovat, tak především do ochrany své chamtivosti, 

kterou ovšem vydávají za obranu dobra a civilizace (veřejný prospěch).  

 

 

Bezmocní se probouzejí z hypnózy, aby se osvobodili 

„My musíme být tou změnou, kterou si přejeme vidět ve světě kolem nás."  (Mahatma Gandhi) 

Vědomí občanů a svědomí národa se však probouzejí. V tichosti se soustřeďují převratné myšlenky, 

rehabilitují se hodnoty prověřené generacemi našich předků, začíná spolupracovat stále více moudrých 

skromných lidí (duchovní a etické jádro národa), objevují se i první finanční prostředky pro odstavení 

vládnoucí politické garnitury a s ní spojených mafiánských struktur. Lidé si již uvědomují, že tento systém 

už brzy musí zkolabovat a rádi by pomohli jeho generální transformaci. Mnozí však nevěří, že je to možné, 

a bojí se takové přeměně oficiálně pomáhat (obavy ze ztráty zaměstnání, zakázek a z perzekucí).  

Existuje však cesta, jak pomáhat neoficiálně. Stačí podporovat vznik koalice všech konstruktivních sil 

(iniciativy, neziskovky, mimoparlamentní politické strany, osobnosti s čistým štítem) pod křídly jediného 

společného subjektu založeného na zcela jiných hodnotách než současné partaje, jehož cílem bude 

zvednout celonárodní tsunami odporu a ve volbách vypláchnout z parlamentu všechny parazity a darmošlapy 

najednou. Cesta je již známa a dělají se už první kroky. Každý může pomoci tím, čím může - radou, informací, 
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slovem, činem, financemi a hlavně - hlasem ve volbách. Bez osobního rizika a strachu! Chce to jen špetku 

moudrosti, odvahy a rozhodnosti, abychom se připojili ke společné tvorbě nové reality. 

Nebude-li učiněn tento krok, vše ostatní je zbytečné, kapři si rybník nikdy nevypustí. Těch několik málo 

čestných lidí ve vrcholové politice nic nezmění; slouží na lodi, která nabírá vodu, zatímco se její paranoidní 

posádka hádá, kdo má držet kormidlo v ruce. Stávající systém prorostlý klientelismem a mafiánskými 

strukturami je nereformovatelný, proto musí být odstřižen a nahrazen novým, který se stane jeho 

opakem. Na kontaminované půdě prostě nic zdravého nevyroste! 

Jiná cesta (nenásilná) k zásadní změně podstaty tohoto systému a tím i života celé společnosti zjevně 

neexistuje; dílčí kosmetické úpravy nanejvýš jen zaretušují shnilý základ současné politiky. Za 22 let 

vládnutí už naši mocní dokázali, co dokážou: rozkrást i to, co se nedá, z prosperující země udělat kolonii, 

ze svéprávných občanů nevolníky ve vlastní zemi. Krize ekonomická je tragickým vyústěním krize etické. 

Ti, kdo to způsobili, nám dnes vládnou a nemají nejmenší chuť se svých bezedných tunelů a zlatých koryt 

vzdát. Také proto jiná cesta k nápravě není. 

Každý z nás dnes stojí před klíčovým rozhodnutím: zda se probudit z politického bezvědomí, přispět ke 

změně dnešního stavu a začít žít plnohodnotným důstojným životem bez existenčních obav v řádově vyšší 

kvalitě, nebo zda všechno nechat plavat, setrvat v roli otroků a vyhnanců ve svém vlastním domově a 

očekávat neodvratný zánik tohoto systému a jím infikované civilizace. Zda začít dělat víc pro celek než pro 

sebe, víc dávat než brát, nebo povýšit zisk na jediný smysl života a hrabat pro sebe na úkor kohokoliv a 

nakonec být stejně sežrán ještě silnějšími ekonomickými žraloky. Jde o velké rozhodnutí, které ovlivní 

budoucnost každého z nás! 

 

 

Jedině já něco změním! 

„Cena za odmítnutí účasti v politice, je to, že Vám budou vládnout méněcenní.“   (Platón)  

„To nemá cenu, já stejně nic nezměním, kašlu na to!“ Tato věta je základním kamenem moci a největším 

vítězstvím všech lumpů, zlodějů, manipulátorů, darmožroutů a parazitů ovládajících nás prostřednictvím 

jimi kontrolovaných médií. Neboť pravda je přesně opačná: „Jedině já něco změním!“ 

Kde je tedy pravda, copak jsou média plná jen manipulací? Ano, to jsou! Ale ještě důležitější je, co v nich 

není: pravda a dobro! A co je vlastně dobro, kde je vyšší pravda? Dobré je to, co prospívá životu, tedy 

lidem, životnímu prostředí i celé planetě, co nám pomáhá naplňovat hluboký smysl našeho bytí. Dobré 

náboženství je to, které ze mne dělá lepšího člověka. Dobré zákony jsou ty, které mi vracejí naději a víru, 

že dobro, pravda a láska opravdu zvítězí. Dobrá politika je ta, která lidem slouží a ne je souží, která přináší 

harmonii, radost ze života, rozvíjí a využívá tvůrčí potenciál všech občanů k všeobecnému blahu. Dobrá 

demokracie motivuje občany pravdu mluvit, milovat a bránit, špatná (rádoby)demokracie občany za 

pravdu zatracuje, mediálně upaluje, ekonomicky ukřižuje a nakonec i likviduje. Vyšší pravda je ta, která šíří 

dobro, bourá dogmata a rozpouští lpění, oslabuje ego a posiluje duši. 

Naučili jsme se létat v povětří jako ptáci a potápět se jako ryby, zbývá nám už jen jediné: naučit se žít na 

zemi jako Lidé! (George Bernard Shaw). Za současný stav si můžeme sami - svou slepotou (odmítáním 

světla poznání pravdy), hluchotou (umlčováním hlasu svědomí) a mlčením (strachem říci v pravou chvíli na 

pravém místě to pravé). A také leností udělat něco pro celek. Říci „potřebuju“, či „chci" dokáže každý. Ale 

dokud před to nepředřadíme „nabízím", či ještě lépe „dávám a udělám“, nelze očekávat, že se nějak 
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výrazněji pohneme z místa. Dokud nezačneme dělat víc pro celek, než pro sebe, budou ostatní dělat víc 

pro sebe než pro nás. Dokud nezačneme víc dávat, než brát, budou nám jiní víc brát, než dávat. 

Všechny změny začínají u nás. Jsme kapkami, ze kterých vznikají potůčky společenského vědomí slévající 

se do řek světového dění naplňujících oceány života. Jakou kvalitu mají kapky, takovou budou mít i 

oceány. Proto musíme myslet globálně a jednat lokálně. Pak pochopíme, že bohatí a mocní lidé bývají 

velice chudí, neboť jediné, co mají, jsou peníze. Jimi tvořená společnost měří penězi spravedlnost, 

potřebnost, prospěšnost, nezištnost, pomoc, ohleduplnost, dobro, lásku i samotný život a také to podle 

toho vypadá. Chudí a bezmocní bývají mnohem bohatší, než se zdá; jsou totiž mnohem blíž ke skutečným 

hodnotám a tepu života, k radosti jim stačí velice málo, jsou dobru mnohem přístupnější, neboť díky zlu si 

uvědomují, čím nejsou a jak moc pro ně dobro znamená; bývají také otevřenější pravdě a vyššímu 

poznání, neboť uprostřed tmy se rodí touha po světle; na rozdíl od většiny bohatých vědí, jaké štěstí je v 

neštěstí nalézt dar a jaké neštěstí je i ve štěstí ponechat vládu egu, chamtivosti a obavám. Chamtivci, na 

rozdíl od mnoha chudých, hledávají smysl života v nesmyslné honbě za nesmysly a nechápou, jaký 

nesmysl je hledat smysl v tom, co smysl nemá; a tak jim ryzí bohatství života stále uniká. 

Je-li vám to všechno jedno, milí přátelé, budete mít, co chcete. Zlu stačí, aby dobro nedělalo nic! 

Nepřejete-li však svým dětem velice temnou budoucnost, začněte jednat! Nevolte žádnou partaj, která už 

v parlamentu byla; stoprocentně je prorostlá kořeny mafií vysávajících tuto zemi! Nebo volte tak, aby váš 

hlas byl neplatný (porušte pravidla, udělejte chybu nebo odevzdejte prázdnou obálku); jen tak za váš hlas 

nedostanou ani korunu (nepřijdete-li k volbám, tak si za vás penízky stejně vyinkasují)! Odložte strach, 

začněte věřit své intuici a zkušenostem, nezávisle přemýšlet, mluvit, spojovat se a jednat. Váš osud za vás 

opravdu nikdo nezmění; to právo a moc máte v rukách jen a jen vy, drazí spoluobčané! 

Co tedy mohu já, malý Velký občan udělat?  

Pokud vnímám, že se naplnily všechny znaky úpadku společnosti (vrchnost bez vážnosti, soudcové bez 
spravedlnosti, bohatí bez ohledů, chudí bez naděje, mladí bez pokory, církev bez skromnosti a mnoho 
dalších) a chci to změnit, pak mohu 

 podpořit vznik celonárodní fronty občanského odporu a lidské sounáležitosti zastřešující celou 

mimoparlamentní opozici a spojující všechny, kteří nejsou součástí současného mocenského systému 

 vysvětlit přátelům, že cesta ke změně bez široké podpory ostatních je „mission impossible“, 

motivovat je k zapojení do společného zastřešujícího subjektu  

 rozhodnout o výsledku voleb a tím i o osudu svém, našich blízkých i celého státu; stačí tak málo - 

obětovat pár minut na návštěvu volební místnosti a dát hlas onomu subjektu, tedy sobě 

 šířit tyto informace všemi dostupnými cestami, abychom byli všichni v pravý čas a na pravém místě 

připraveni 

 zamyslet se nad změnami uvedenými v této sbírce – v části „Co bych udělal, kdybych byl premiérem“ 

a jakékoliv nové nápady a inspirace nabídnout ostatním; víc hlav více ví. 

 uvěřit, že je to možné, pochopit, jak jednoduché to je, uvědomit si, že nejsme sami, že v podobné, 

ne-li horší situaci, jsou dvě třetiny národa! 

 mít na paměti, že za nás to nikdo neudělá, že dnes rozhodujeme o osudu našich dětí; rozhodnout se 

a udělat pro to až neuvěřitelně málo …  

„Myšlenka podložená vírou má atomovou energii. Změníme-li myšlení, svět iluzí a beznaděje se rozplyne 
v paprscích lásky, moudrosti a hlubokého pochopení zákonů života“.  (OL) 
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Země česká, domove můj … 

 

Skláním se před Tebou, národe český, a vzdávám Ti hold, že jsi:  

 dvacet dva roků živořil pod vládou mezinárodních mafií a tuzemských žraloků, kteří dokázali, že 

dokážou z národního majetku rozkrást cokoliv (vč. národního pokladu, důchodových fondů, půdy, 

lesů, kulturních památek, perel české ekonomiky, světově unikátních patentů a know-how) a jako 

bonus ještě nadělat státu stamiliardové dluhy,  

a přesto jsi neztratil víru, že se vše v dobré obrátí; 

 trpěl bezprávím asociálního státem tolerovaného zločinu, který prostřednictvím podvodných 

firem, úplatných soudců a exekutorů zničil tisíce nevinných rodin, jimž odcizil i jejich osobní 

majetek, a udělal z nich bezdomovce, kriminálníky či sebevrahy,  

a přesto jsi nezvedl zbraň; 

 sledoval, jak „strategičtí investoři“, finanční korporace a nadnárodní řetězce likvidují většinu 

tradiční tuzemské výroby a zpracovatelského průmyslu, drobné živnostníky a obchodníky, tisíce 

pracovních míst, 

a přesto jsi je nevyhnal ze země; 

 naslouchal slovům Václava Nejchytřejšího o tom, že dnes - v čase zdrcujícího sociálního nečasu 

pod vládou Nečase – se  máme tak dobře, jako nikdy …  

a přesto ses neodhodlal ke třetí pražské defenestraci, dokonce ani nevyužil svého 
Ústavou daného práva na odpor proti politikům, finančníkům a nadnárodním institucím 
přivlastňujícím si naši zemi a rozprodávajícím, co jim nepatří. 

 

 

Vás, milí občané, ctím za loajalitu k této zemi a prosím, abyste: 

 … přes všechna zvěrstva páchaná na vás „moderními“ politiky nezahořkli, nenechali se stáhnout 

do bažin chamtivosti, sobectví, bezohlednosti, chytráctví a dalších disharmonií a vrátili se na cestu 

ohleduplnosti, skromnosti, nezištnosti a pokory; nemůžeme být stejní jako naši trýznitelé; na ně 

už brzy dojde, nenásilnou cestu k vytunelování jejich tunelů už známe 

 … vzdor destruktivním lžím mediálních manipulátorů (kteří si „znárodnili“ pravdu a patentovali si 

právo ji vykládat) vědomě šířili pozitivní informace a energie; ty negativní již jako černý mrak 

pohlcují harmonii, moudrost, lásku a základní životní esence i daleko za hranicemi naší země, což 

nutně musí vést ke změnám ne právě příjemným; čím více se kyvadlo osudu národa vychýlí na 

stranu zla, tím drtivější bude jeho pohyb na stranu dobra 

 … nepropadali do bažin strachu a beznaděje, kontrolovali své myšlenky, emoce, slova a činy, 

zušlechťovali a zjemňovali je; mají „atomovou“ energii a vždy se vrátí ke svému zdroji  - avšak 

v gardu opačném, kdy se původce stává obětí, aby pochopil, co životu prospívá a co nikoliv; totéž 

stonásobně platí pro národ, a tak nezhoršujme jeho karmu dalšími destruktivními energiemi, aby 

tato doba temna mohla v zájmu našich dětí skončit harmonicky a co nejdříve 



Jak bych demontoval kapitalismus s nelidskou tváří 

Stránka 8 ze 47 

 

 cíleně věnovali pozornost všemu dobrému, nezištnému a ušlechtilému, neboť na co se 

zaměřujeme, tam putuje naše energie a to posilujeme; síla šlechtěného vědomí a vnitřního světla 

dokážou zázraky; jsou skvělou ochranou proti blábolům schizofrenických „osobností“ veřejného 

života oblékajících vlastizrádce do šatu královského a povyšujících černé cíle morálně nemocných 

mocných na „veřejný prospěch“.  

 

 

Vás, kteří jste poznali bezcitnou odvrácenou tvář českého kapitalismu, prosím, abyste: 

 se už nebáli říkat nahlas, co vás trápí a čeho se obáváte, čemu (ne)chcete sloužit a pro co 

(ne)chcete žít, co je pro váš smysluplný kvalitní život (ne)zbytné, v čem tkví vaše naděje a víra, co 

jste ochotni udělat pro dosažení vašich vizí a cílů; vše, co potřebuje tyranie, aby získala pevnou 

půdu pod nohama, je, aby lidé dobré vůle mlčeli 

 šli dál cestou skromnosti, kdy člověk je spíše správcem než vlastníkem obrovských majetků, nikoliv 

cestou chtivosti a chamtivosti, jejímž základem je podvod, okrádání, vykořisťování a zotročování a 

jejímž produktem jsou strach, boj, utrpení a beznaděj; na této cestě se nebojte podávat 

pomocnou ruku a neztraťte vůli vzít svůj osud do svých rukou; zlu k vítězství stačí, aby dobro 

nedělalo nic 

 uvěřili, že nic není definitivně ztraceno, že vše jde řešit, pokud je přítomna vůle (kdo chce, hledá 

způsoby, kdo ne, hledá důvody); život se vyvíjí v cyklech a vlnách a je pouze na našem rozhodnutí, 

kam se jimi necháme zanést   

 pomohli „Blanickým rytířům“, kteří se již brzy objeví na scéně veřejného života, vyvést tuto 

společnost z kruhu sebezničení, z vývoje od otroctví k naději, víře,  odvaze,  svobodě, 

hojnosti,  pokoře a skromnosti 

 

 

Vám, kteří věříte ve všemocnost současné podoby demokracie, vracím brýle reality: 

Demokracie – slovy klasika – začne působit proti své podstatě ve chvíli, kdy: 

 většina bude brát ohledy na práva menšiny, ta však nebude ctít hodnoty a pravidla hry většiny 

 mladí budou chtít práva starých, ale starým je začnou brát 

 ženy budou chtít práva mužů, ale rozdělit se s nimi o svá práva chtít nebudou  

 cizinci budou chtít práva občanů, avšak budou odmítat kulturní tradici místního prostředí 

 jenom slušní nebudou požadovat nic a tak jim demokracie postupně všechno sebere 

 poctiví budou přihlížet a mlčet tak dlouho, až budou umlčeni nepoctivými  

 zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní 

 moc morálně nemocných mocných se stane prokletím bezmocných 

 zločinci demokracii úplně ovládnou, nazvou ji tou jedinou pravou a pod její rouškou zavedou tyranii 

horší, než dovede nejhorší monarchie 
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Co bych udělal, kdybych předsedal parlamentu 

 

 
 

 

 

 

  

  

 

Nejste víc než nájemní ničemové! Svou zemi prodali byste za kus bídného žvance jako Ezau, 
svého Boha zradili byste pro pár drobných jako Jidáš. Je ve vás vůbec něco dobrého? Existuje 
nějaká hanebnost, jež by vám nebyla vlastní? Věřící nejste o nic víc, než můj kůň. Zlato je vaším 
Bohem. Kdo z vás neumlčel své svědomí za úplatek?  

Oliver Cromwell, 20.4.1653 

 

Právo ve službě mocných  

a spravedlnost v otroctví peněz 

jsou bezprávím a rakovinou společnosti!  

 

Moc morálně nemocných mocných, 

která se stává prokletím bezmocných,  

není vůlí většiny, ale zvůlí menšiny! 

 

Oldřich Lukáš 
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Všem poslancům a senátorům celé polistopadové éry 

Slovutní poslanci a senátoři! 

Ve vašich rukách leží zákony této země, pravidla života v ní. Dali jste zelenou všemocné ruce trhu, 

mafiánskému klientelismu, chamtivosti a egoismu! Proto dnes nic, co nepřináší zisk, nemá právo na 

existenci; v jeho jménu plundrujeme zdroje, vyrábíme a vyhazujeme. Likvidujeme tuzemskou výrobu, 

abychom ze zahraničí museli dovážet odpad. Decimujeme zemědělství a zpracovatelský průmysl, 

abychom základní potraviny vozili z druhého konce Evropy či světa. V rukách flákačů a podvodníků se 

hromadí pohádkový majetek, zatímco rodinám poctivých občanů – nevolníků ve vlastní zemi – zůstává 

jen strach, bída a beznaděj; dluhy a prapodivné exekuce jako přízrak obcházejí české domácnosti. Ale 

ruka trhu je spokojená, neboť to vše přináší ohromující zisky - bohužel ne těm, kteří ho vytvářejí, ne 

tomuto státu, jeho poctivým podnikatelům, živnostníkům či občanům.  

Politiku, vážení politici, vnímáte jako boj o moc, ne jako službu a pomoc! Výsledkem je bohatství bez 

práce a práce bez odměny, nezasloužené požitky a nezasloužené utrpení. Zůstávají po vás astronomické 

ztráty ekonomické a ještě větší etické. V honbě za ziskem ztrácíme státnost, suverenitu, majetek, 

hodnoty i sami sebe. Vychytralost jste nazvali moudrostí, absenci morálky zkušeností, uplácení 

odborností. Pleníte duši tohoto národa, devastujete jeho svědomí a pošlapáváte jeho kulturní dědictví, 

národní hrdost a etické principy soužití prověřené generacemi našich předků. Míra vaší lačnosti, 

chamtivosti, bezohlednosti, pýchy, pohrdání elementárními lidskými právy a rozsah zotročování občanů 

již přesáhla kritickou hranici. 

Kdo za to může? Vy tím, že jste nastavili volební systém tak, že se k moci vždycky dostanete, my tím, že 

jsme vám to dovolili. Je to vámi reprezentovaná pokleslá moc opírající se o pokleslé praktiky a zákony 

produkované pokleslými charaktery, která povýšila osobní zisk nad zákon a zákon nad etické imperativy. 

Právě ona umožňuje vládu morálně nemocných mocných, kteří si neumí představit život bez politiky, 

protože znají jen politiku bez života, a nevěří v hodnoty ukryté v lidském nitru, protože uctívají jen 

hodnoty bez obsahu a lidství. Tito paraziti při plném vědomí užívají sedativa proti svědomí, vypínají 

podvědomí a žijí v duchovním bezvědomí; ačkoli jejich ego vzkvétá, jejich duše odumírají. 

Všechno na dnešní oligarchii je falešné – kromě lži, která jediná je pravá. Z politických stran se staly 

loupežné smečky, které otevírají cestu svým křiváckým kandidátům, a říkají tomu svobodná volba. Z 

úřadů se stali předražení vyděrači, z exekutorů zloději a novodobí inkvizitoři, všechno halí odér podvodu.  

Pohoršujete se, co si to dovoluji? A že jsem klesl hodně hluboko? Jen se pohoršujte! Pravda je 

pokleskem jen v očích pokleslých! Všichni víte, co je v naší společnosti špatné a část z vás ví, jak to 

napravit nebo alespoň zlepšit. Tak proč to nezlepšíte? Protože jen malá část z té části je ochotna pro to 

něco udělat, jelikož to nenese žádný zisk. Jenže zapomínáte, že přibývá občanů, kteří si to vše již 

uvědomují a začínají chápat, jakou šarádu s nimi hrajete. A hlavně – vědí už, co s tím. Je jen otázkou 

času, než je podpoří ostatní, a pak přijde den, kdy se vás zeptají „Proč?“ Necháte-li to zajít příliš daleko, 

žádná amnestie vám nepomůže! 

Na závěr se na vás obrátím jako na občany a dovolím si parafrázovat známý Werichův citát: 

„Když už člověk jednou občanem je, tak má koukat, aby občanem byl. A když kouká, aby občanem byl 

a je, tak má být to, co je, tedy plnoprávný občan, a nemá být to, co není, tedy nevolník či prostitut 

moci, jak tomu v mnoha případech je!“ 
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Stát versus občan  

 
"My dnes žijeme v zemi, kde doktoři ničí vaše zdraví, právníci ničí soudní spravedlnost, university ničí 
poznání, vlády ničí svobodu, media ničí informovanost, náboženství ničí morálku a naše banky ničí naši 
ekonomiku." Chris Hedges 

Díky vám, vy nenasytní političtí predátoři, 

žijeme ve světě globálního podvodu, klamu na takové úrovni, že se nám o ní ani nezdá. Iluze svobodného 
demokratického světa se po sundání růžových brýlí změní na realitu globální otrokářské společnosti. Je to 
politický matrix, generátor nejrozsáhlejších a nejrafinovanějších lží v historii, kterými nejmocnější skupiny 
ovládající svět obelhávají celé státy, aby následně státy obelhávaly své občany. 

Pod vedením „moderních“ politiků se stát stal nástrojem destrukce společnosti, ba dokonce i 
zločineckou organizací, neboť umožňuje rozkrádání půdy (pře-prodej a církevní restituce) a majetku státu 
(privatizace a amnestie největších zločinců – přátel Václava Rozkradače), dokonce občanům zcizuje i 
hodnoty, které ještě nevytvořili (zadlužování), a sám porušuje Listinu práv a svobod a obecné etické 
imperativy tím, že: 

 nechrání slušné a poctivé, ale bezcharakterní a vychytralé  

 nepomáhá lidem (v jimi nezaviněné) nouzi, ale parazitům, kteří to vůbec to nepotřebují, kteří za 
celý život nic nevyprodukovali, akorát hodně zničili a rozkradli 

 znepřístupňuje svým občanům nejnutnější zdravotní péči zpoplatňováním zdravotnických výkonů 
a cenovou politikou u léčiv a současně otevírá cesty k lichvářským ziskům farmaceutickým firmám 
a managementům zdravotních pojišťoven 

 díky zločincům v justici a inkvizitorům v exekučních firmách provádí genocidu vlastního 
obyvatelstva 

 stále intenzivněji okrádá své občany a stále méně jim vrací 

 likviduje rovné postavení občana a státu před zákonem; stát má stále více práv a občan stále více 
povinností … 

Takový stát ztrácí svůj smysl a právo na existenci! Neslouží, ale souží. Občané mají právo odmítat platit 
daně státu, který odmítá plnit své základní poslání; měli by mu odebrat i ten nejposlednější mandát a 
uzavřít novou společenskou smlouvu, ve které tento stát a jeho dnešní instituce již nebudou mít místo. Je 
s podivem, že zemi, kterou nepustoší tornáda, neničí zemětřesení, úrodu nesežerou kobylky, netrápí ji 
roky sucha, místo sopky sem tam vybuchne parovodní potrubí, nezažila 65 let válku … dokáže dostat na 
kolena parta zlodějů, podvodníků a lumpů během 23 let.  

Politické strany se staly nečestnými firmami, které tiše privatizují státní aparát, prosazují osobní a 
skupinové zájmy svých mecenášů na celostátní, regionální a komunální úrovni. Klientelistická praxe 
produkuje studené technology moci, kterým by mnozí nepodali ruku, dnes však okupují nejvyšší místa 
nejen stranická, ale i veřejnosprávní, a považují se za elitu národa. 

Před 23 lety jsme byli pracovními silami ve vlastním státě, dnes se stáváme nevolníky ve státě cizím! To 
je výsledek vaší práce, páni poslanci a senátoři, vašich záměrů, které jste vtělili do zákonů této země! 

Z tohoto důvodu vás žádám, abyste vyklidili prostor veřejné správy zaneřáděný vašimi ekonomickými 
pavučinami a duchovními exkrementy a nebránili důslednému oddělení jednotlivých druhů moci - 
základních pilířů života společnosti (viz dále – „Moc a klíčové oblasti“) tak, aby nemohly být tyto mocenské 
sektory manipulovány jeden druhým.   

 
„Má-li zlo triumfovat, potřebuje jediné: aby slušní lidé nedělali nic.“   Edmund Burke  
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Etika versus peníze 

Žijete v zemi, kde nic není hanba Asijský student 

Vážení – dávno již znevážení!  

Glorifikujete rozum a ničíte srdce, rozvíjíte ego a mrzačíte duši – občanů i celého národa! Díky vám ze 
života mizí kladné emoce prýštící z přírody a lidství, ztrácejí se odvěké hodnoty předávané vyprávěním a 
dávnými příběhy a pohádkami. Vědomě a ze všech stran zvyšujete tlak na obyčejného člověka až za 
hranice udržitelnosti, zrychlujete život a podporujete honbu za penězi, produkujete prostředí plné stresů, 
strachu a beznaděje tak, že občan ztrácí prostor na relaxaci a regeneraci sil, posezení v přírodě či duchovní 
rozvoj. Díky vládě volné ruky trhu povýšení peněz na nejvyšší božství a také díky soustavnému 
zesměšňování základních etických imperativů krystalizují v našem státě dvě antagonistické skupiny 
občanů: 

 ta první má veliký duchovní a tvůrčí potenciál, je sociálně, ekologicky a eticky vnímavější 
(citlivější), ochraňuje a pomáhá, ale není za to placena 

 ta druhá je jejím opakem – je placena za to, že se její kreativita blíží k nule a že je sociálně a 
ekologicky inertní (v lepším případě), vesměs však ubližuje a škodí 

 ta první dennodenně proplouvá mezi útesy kapitalismu po česku, na vlastní kůži prožívá problémy 
konzumismu parazitujícího na těle společnosti kde se dá, je ochotna a umí tyto neduhy řešit 
(hledá způsoby), jenže nemůže, neboť k tomu nemá potřebnou úřední a ekonomickou moc 

 ta druhá potřebnou úřední a ekonomickou moc má, ale problémy té první řešit neumí a nechce, 
neboť právě ona je tím parazitem; svoji dekadentní kreativitu soustřeďuje na zdůvodňování, proč 
to nejde (hledá důvody) 

 ta první se jmenuje nezávislý (na moci) občanský sektor 

 ta druhá se jmenuje krajně závislý politicko - úřední sektor 

 ta první začíná chápat, že i se svými nezištnými podněty a prací přestává být žádoucí 

 ta druhá vůbec nechápe, že svými zištnými reakcemi začíná být nežádoucí 

Chybí vám kontakt s realitou, kterou prožívají nejen nezaměstnaní, ale i horolezci, vodáci, lidé po úrazech 
apod. ve chvílích, kdy si musí sáhnout na dno svého bytí, kdy odložili většinu civilizačních vymožeností. 
S realitou, která jim umožňuje zahlédnout skutečný smysl a podstatu života a Člověčenství. Proto i vaše 
zákony jsou iluzí, která jen podporuje mocenský matrix vládnoucích mafií, nadnárodních korporací, bank a 
úzké skupiny samozvaných světovládců. 

Naštěstí - vše na úrovni rozumu sice může být manipulováno, na úrovni srdce je to však mnohem těžší, 
ne-li dlouhodobě nemožné. Nikdy proto nezničíte zákony Věčnosti a dobro v hlubinách lidské duše. 
Můžete však velmi lehce nastartovat kolaps, kdy negativní emoce dosáhnou potenciálu, který zničí i vás 
samotné! 

Žijeme v zemi, kde hanbou je pouze být chudý a bezmocný OL 

 

 

Přepych versus chudoba 

Společnost většiny je ovládána spolčeností menšiny, která většině neslouží, ale stále prokazatelněji ji souží. 
Kapitány ekonomiky, veřejné správy i justice se stali pseudo-podnikatelé, rádoby manažeři, chamtiví 
úředníci, úplatní soudci a neschopní údržbáři. Vše ve jménu bezpracného zisku. OL 
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Slyšte všichni, ekonomičtí parazité!  

Díky nenasytnosti a bezohlednosti mocenské elity se v měřítku celosvětovém i lokálním nadále rozevírají 
nůžky mezi chudými, kteří produkují hodnoty a svoji spotřebu stále snižují, a mezi bohatými, kteří 
kumulují peníze a svoji spotřebu neustále zvyšují. Historie nás však opakovaně poučuje, že ve chvíli, kdy 
se tyto nůžky otevřou příliš a chudí už nemají vlastně nic, o co by přišli, dochází ke společenským 
kolapsům v podobě násilných převratů a revolucí, které jsou vlastně pokusem o sociální re-evoluci, tedy 
srovnání majetku všech občanů na smysluplnou míru, a vrácení moci do rukou těch, kteří pracují a nové 
hodnoty produkují. Žádný žebrák se na ulici nenarodil, žádný zbohatlík v nebi také ne. Tak proč by oči 
jednoho měly vyzařovat zoufalství a oči druhého opovržení? Bezdomovec dostává méně než trestanec, 
ačkoliv nic neprovedl, a někdy vůbec nic. Pro psy máme útulky, dokonce psí hotely, ale o člověka na ulici 
nezakopne ani ten pes. 

Rizika (projevy) chudoby jsou opravdu rozsáhlá a nakonec se vždy obrátí proti těm, kteří ji mají na 
svědomí. K prvním indiciím patří nebývalý nárůst krádeží, podvodů a drobné kriminality (pytlačení a jiné 
poškozování životního prostředí); následuje záměrné poškozování luxusního soukromého majetku 
(vozidla, pozemky, nemovitosti apod.) a majetku veřejného; současně s tím lze zaznamenat prudký 
vzestup agresivity (násilí, přepadení, loupeže, podvody) a vše kulminuje rozsáhlými nepokoji, rabováním, 
revoltami a nakonec i terorismem. Paralelně s těmito jevy přibývá nebezpečných epidemií (vliv stále se 
zhoršující hygieny a stravy chudých), únosů, vražd a sebevražd, rozvíjí se obchod s drogami, s „bílým 
masem“, s dětmi a lidskými orgány. Už tak obrovské výdaje na policii, soudy a vězeňství nepřetržitě 
rostou, neboť tyto orgány trvale nestíhají uspokojovat poptávku po jejich službách. Vše nakonec směřuje 
ke znárodnění majetku - nikoliv jen nakradeného, ale i poctivě nabytého.  

Kdo nic nemá, nemá co ztratit, proto se radikalizuje nejrychleji, jde mu totiž doslova o život a přežití jeho 
rodiny. Vlastně mu ani nic jiného nezbývá, nezná – a co je nejděsivější – ani nemá jiné východisko. To si 
uvědomte vy, kteří jste život zasvětili mamonu! 

Spouštěčem nepokojů může být jakákoliv akce vládnoucí „smetánky“, která vybočí z „normality“ okrádání 
národa. Jedinečným příkladem jsou církevní restituce – rozkrádání majetku a území státu ve prospěch cizí 
mocnosti. Církvi (přinejmenším katolické) po roce 1948 žádný majetek ukraden nebyl (nikdy ho 
nevlastnila, nikdy nedoložila, co a kým jí bylo ukradeno), prokazatelný podvod provedla ve své snaze 
zmocnit se Chrámu Svatého Víta (padělání původních listin vepsáním slova „katolický“ do názvu 
„metropolitní chrám“). Církev ráda zapomněla na slova Ježíšova „Spíš projde velbloud uchem jehly, než 
bohatec vstoupí do království nebeského“ a na jeho varování před chamtivostí. V době, kdy lidé nemají na 
opravy zubů, na úhradu holého nájmu, na jídlo pro děti, v takové době si troufne vláda, v níž zasedá i 
zástupce strany, která má nulový mandát (nedostala jediný hlas), veřejně ukrást majetek za 70 miliard 
korun a navíc zavázat své občany na dalších 30 let splácením neexistujícího dluhu církvi – opět v řádu 
desítek miliard korun (a navíc současně s tím ještě platit provoz církví). A toto rozhodnutí protlačit 
parlamentem díky jedinému hlasu pravomocně odsouzeného kriminálníka. Podobným příkladem je 
prezidentská amnestie, pomocí které největší vlastizrádce, který se svými kumpány rozkradl republiku, 
propustil na svobodu největší zločince, pro které soudy již připravovaly nejvyšší tresty; majetek, který 
ukradli nevinným obětem a státu, tak propadl v jejich prospěch, oběti se ho už tedy nemohou domáhat. 
Dokonce mnozí z těchto zločinců připravují žaloby na stát za to, že jim byl majetek zmrazen, oni nemohli 
„podnikat“ a přišli tak o nemalé zisky. Prostě – děs a hrůza.  

Odmítá-li stát zajistit svým občanům základní sociální jistoty, na které si celý život přispívají, stává 
samoúčelným zařízením sloužícím k zaměstnávání politiků, jehož správní aparát spaluje finanční 
prostředky vybrané za jiným účelem. Trestní zákoník takové jednání jednoznačně označuje za podvod a 
zpronevěru, ne-li vydírání. 

Žádám vás tímto, vážení, abyste zákonem nastavili daňový systém tak, aby se v tomto státě na straně 
jedné nevyplácelo hromadit vysoce nadprůměrný luxusní majetek, na straně druhé byl zajištěn důstojný 
plnohodnotný život pro každého, kdo může a chce pracovat. Dále vás žádám, abyste prošetřili činy 
Nečasovy vlády, její mandát a postup v souvislosti s církevními restitucemi, amnestií a rozkrádáním 
evropských fondů a po právu ji prohlásili za zločinnou se všemi z toho vyplývajícími důsledky. 
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Vláda versus lid – schizofrenie mocných 

Kladou cihlu na cihlu bez malty, která se míchá z pokory, štědrosti, přejícnosti, mírumilovnosti, cudnosti, 
střídmosti a činorodosti. Dřív se této pojivové směsi říkávalo sedm hlavních ctností. Z olovnice, která se řídí 
přírodním zákonem gravitace, si udělali kyvadlo. Co bylo kdysi jednoznačným tabu, pyšně rozkmitali 
moderním relativismem.  Max Kašparů 

Vážené politické pijavice! Vytvořili jste si další z mnoha odkladišť nepotřebných politiků - Úřad pro 
studium totalitních režimů. A vůbec vám nevadí, že ten nejtotalitnější systém jste zavedli vy sami – tady a 
teď! Rád bych proto požádal historiky, aby přesměrovali svoji pozornost na současnost a nebáli se nahlas 
objektivně a bez příkras zhodnotit skutečnost posledních dvaceti let, ve kterých: 

jsme jako spoluvlastníci (stát, lid) přišli o: 

 vládu nad svými záležitostmi, zákony a spravedlností 

 vyspělé zemědělství, zelinářství, ovocnářství, lesnictví a navazující potravinářský a další 
zpracovatelský průmysl (cukrovary, pivovary, likérky, konzervárny, mlékárny, čokoládovny) a 
většinu maloprodejců (živnostníků), rozsáhlé zemědělské a lesní plochy 

 světoznámé sklářství, porcelánky, farmaceutický průmysl, přesné strojírenství, jaderné 
strojírenství, lokomotivky, výrobu průmyslových komplexů (elektráren, cukrovarů aj.), textilní a 
obuvní průmysl, výrobu motorek a nákladních vozidel, ale i sirek, tužek ... 

 unikátní know-how, patenty a průmyslové vzory, tradiční značky, řemeslnou tradici 

 statisíce pracovních míst, sociální jistoty a financemi přetékající důchodové fondy 

 námořní a zčásti i říční flotilu, levnou veřejnou hromadnou dopravu (vč. městské) spolehlivě 
obsluhující i zapadlé venkovské regiony, nejhustší železniční síť a železniční dopravu 
s plnohodnotnou vlastní infrastrukturou 

 větší část národního pokladu, většinu památek, státních a obecních bytů, 

 špičkové bezplatné školství (vč. učňovského), rozsáhlý základní i aplikovaný výzkum a bezplatné 
zdravotnictví, tradiční kulturu (vč. levných kin) a sport dostupný pro každého 

 levné a zdravé potraviny bez stabilizátorů, emulgátorů, barviv, ochucovadel a dalších „éček“, 
levnou pitnou vodu; levné bydlení, paliva a energii, levné a pestré služby, široké a každému 
dostupné možnosti rekreace 

 soběstačnou armádu a bezpečné prostředí 

a získali jsme: 

 nezaměstnané, žebráky a sebevrahy – oběti ekonomického plundrování země 

 tuneláře a bílé koně, zbohatlíky bez skurpulí a skutečné ekonomické žraloky 

 státní dluh 1,3 biliónu korun a přeplněné kriminály 

 beznaděj, zoufalství, strach o budoucnost naši a našich dětí 

 devastaci morálky a hodnot prověřených mnoha generacemi předků  

 vítězství lži nad pravdou, nenávisti nad láskou, tmy nad světlem 

 neodůvodnitelné nemorálně vysoké příjmy mocných a nemorálně nízké příjmy bezmocných 

 finanční oligarchii (politicko-ekonomickou elitu – vesměs však morální odpad společnosti) 

 žoldáky v zahraničí, nepotřebný a neuvěřitelně předražený armádní majetek 

 nové druhy výnosných profesí (představenstva a dozorčí rady, reklamní a pojišťovací agenti, 
dealeři, lobbisti, pracovníci heren, kasin a zastaváren, pornoherci, gameblaři, překupníci drog, 
pasáci, exekutoři a vymahači dluhů, lichváři, průzkumníci veřejného mínění ...) 

 kolony kamionů a dopravní zácpy 

Chcete vyšetřovat totalitu politickou a současně vytváříte mnohem horší totalitu ekonomickou a etickou! 
Hledáte třísku v oku druhého, ale nevidíte trám v oku vlastním. Taková je schizofrenie vaší moci! 
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Justice versus spravedlnost 

 
Právo všem, ale pro každého stejně! 
Místo právníků Tmy - spravedlnost! 
Místo diktátu úřadů - službu občanům! 
Místo beznaděje a zoufalství - jistotu a zastání! 
Místo zvůle exekutorských mafií – pomoc nevinným! 
Zákon - nástroj ochrany poctivých před terorem mocných!  
Oběť musí být zvýhodňována před pachatelem, nikoliv naopak! 
 OL 

A nyní něco pro vás - piráty ve vodách slušnosti a spravedlnosti! 

Jakákoliv moc, která nepodléhá kontrole, nebo je dokonce doživotně garantována, vede vždy spolehlivě 
k jejímu zneužívání. To dvojnásobně platí o novodobé inkvizici – exekutorech, ale i o soudcích, kteří 
provedení exekucí nařizují (podobné závěry platí i pro některé insolvenční správce, dokonce i soudních 
znalce a advokáty); výsledkem jejich „bohulibé“ činnosti jsou mj. tisíce sebevražd a zničených rodin.  

Dnešní realita jasně odhaluje, že nemá-li soudce vnitřní etický základ, žádná výše platu to nezachrání! 
Mnozí soudci vědomě porušují své povinnosti a ignorují občanská práva uvedená v Listině základních práv 
a svobod. Kvůli 30,- Kč nezaplaceného jízdného jsou schopni nechat zabavit majetek za miliony korun, 
vyhnat na ulici majitele domků či bytů (bez ohledu na to, že jsou mezi nimi i lidé v důchodovém věku a 
invalidé). A tak občané, kteří celý život poctivě pracovali a nikdy nikomu nic neukradli, s hrůzou zjišťují, že 
nemají ani zlomek práv, která mají nepřizpůsobiví občané, vězni či dokonce psi v útulcích. Společnost, 
která něco takového připustí, nemá právo na existenci.  

Proto, vážení poslanci a senátoři, vtělte do naší legislativy opatření, která obnoví spravedlnost a vrátí 
lidem naději, že být slušný a poctivý se vyplácí. Začněte eliminací zločinných exekucí; exekuce provedené 
v rozsahu nepřiměřeném dlužné částce označte za trestný čin vedoucí k exekuci majetku exekutora za 
účelem náhrady škod postiženým. Zakažte exekuce na bydlení, jde-li o vymáhání nedoplatků spojených 
s bydlením zaviněných ztrátou zaměstnání, a nahraďte je nabídkou zaměstnání v Centrech SOHZ (viz úkoly 
pro ministra sociálních věcí). Exekuce odsuňte na vedlejší kolej jako poslední nástroj na vymáhání náhrady 
škod způsobených trestnou činností nebo vážným zanedbáním povinností. Zakažte, aby se náklady 
spojené s „přeprodáváním“ a pozdním vymáháním pohledávek staly součástí vymáhaného dluhu. Odměny 
advokátům, exekutorům, notářům a soudním znalcům za vykonané služby odvozujte od průměrné mzdy a 
korigujte je s ohledem na reálné možnosti jejich klientů. 

Ti, kteří trestají jiné za porušování zákonů, musí dodržovat zákony dvojnásobně. A za jejich porušování být 
postihováni přinejmenším ve stejném rozsahu, vždyť v jejich rukou spočívají životní osudy jednotlivců i 
celých rodin. Zaveďte proto trestní odpovědnost státních zástupců, soudců, exekutorů, insolvenčních 
správců a policie, a to i za nekonání (nešetření, odkládání) v případech trestních oznámení na soudce, 
státní zástupce, advokáty, policii či úřady (veřejnou správu). Umožněte okamžitě odvolat všechny 
činovníky justičního světa a podrobujte je pravidelným psychotestům a kontrolám kvality jejich práce. 

Naše soudy jsou údajně nezávislé; v praxi jsou však nezávislé zejména na zákonech, pravdě, etice a 
spravedlnosti, zatímco jsou prokazatelně závislé na úplatcích, známostech a politických či ekonomických 
lobbistech. Proto vneste do justice zcela nový princip: Spravedlnost musí být nezávislá na soudcích!!! 
Jinými slovy: i když případ soudí grázl, spravedlivý výsledek to nemůže ovlivnit, nanejvýš oddálit, neboť 
vstoupí v účinnost takové nástroje, které spravedlnost prosadí a nespravedlivého soudce zbaví jeho 
mandátu a řádně potrestají. 

A začněte s postupnou redukcí zákonů, implikujte tradiční etické normy a kulturně-
duchovní imperativy jako principy, na základě kterých lze rozhodovat o (ne)vině v rámci i 
nad rámec zákonů. 
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Menšiny versus většina 

Žijeme v době, která propaguje nosit všechno naruby. Normy chování nám prezentují svým nenormálním 
chováním duchaprázdné celebrity všeho druhu. Ony totiž zaujaly jako vzory místo po moudrých básnících a 
osvícených autoritách. Max Kašparů 

Děsivě pokroucené normy chování už vnucují menšiny většinám a cizinci usedlíkům. A nenormální chování 
většiny jim to umožňuje, toleruje netolerovatelné, zatímco její normy menšinou tolerovány nejsou. OL 

Ubozí kariéristi a patolízalové!  

Odložte své plácání o diskriminaci menšin a intoleranci k jiným kulturám, vy přežvýkavci evropských 
hesel! Jsou to jen prázdné, avšak sebezničující politické proklamace! Jedinou diskriminací v ČR je 
neuvěřitelné potlačování práv většiny, tedy právoplatných občanů této země, ve prospěch menšiny a 
vládnoucích mafií. Jedinou intolerancí je nesouhlas s porušováním zákonů a cílevědomým parazitováním 
menšiny na úkor většiny. Pochopte, že co poškozuje jednoho, škodí všem; co přináší užitek menšině, 
musí být také ku prospěchu většině! 

Tato kultura se vyvíjela tisíce let, naši prapředkové vytvořili veškeré její statky duchovní i fyzické. Naší 
povinností je tyto odkazy předků ctít a kulturní dědictví chránit. Přesto dáváme menšinám a 
přistěhovalcům příležitost u nás pracovat a žít, užívat naše přírodní i kulturní bohatství, sociální, školský i 
zdravotní systém. Pokud jim náš způsob života nevyhovuje, nechť tuto zemi opustí. Nikdo je nenutí zde 
pobývat; oni požádali, aby zde mohli žít, a tato země je neodmítla. Proto musí i oni přijmout zemi, která 
přijala je! Na základě těchto východisek upravte zákony a pravidla soužití etnik takto:  

 většina bere ohled na zájmy menšiny, ale menšina musí respektovat kulturní tradice a prostředí 
většiny; původní obyvatelé přijmou přistěhovalce a nepůvodní menšiny, ty však musí přijmout 
zákony a pravidla života původních obyvatel; chce-li menšina být tolerována a mít stejná práva jako 
většina, musí se přizpůsobit a tolerovat životní styl a prostředí většiny 

 kdo chce žít podle práva Sharia či Romano a ne podle našich zákonů a tradic, nechť se vrátí tam, kde 
mu to budou tolerovat. Věřící i nevěřící žijí v naší zemi v harmonii; nikdo nikomu nebrání vyznávat 
jiné než většinové náboženství. To však platí jen pro ta náboženství, která jsou stejně tolerantní a 
mírumilovná, neodsuzují ostatní a nebojují proti nim jako proti „bezvěrcům“. Agresivní víra 
pošlapávající úctu k lidskému životu, ženám a dětem, k hodnotám vytvořeným našimi předky, nebo 
ke svobodě a demokracii, nemá v naší zemi místo 

 kdo odmítá pracovat, ačkoliv může a stát mu to umožní, pozbývá právo pobírat od státu víc než 
existenční minimum; český stát nemůže vydržovat rostoucí podíl parazitující menšiny na úkor těch, 
kteří pracují a vytvářejí nové hodnoty. Kdo nedává státu nic, nemůže očekávat, že mu stát bude 
dávat to, co těm, kteří státu dávají všechno 

 V České republice se mluví česky; kdo v ní chce žít, musí se jazyk naučit; kdo chce získat českou státní 
příslušnost, musí své znalosti jazyka prokázat složením zkoušky z češtiny na úrovni maturity (jen 
vyjadřovací slovník a gramatika) 

 Volební právo nechť mají občané ČR, kteří tuto zemi vnímají jako rodinný majetek, dlouhodobě ho 
zvelebují, pečují o jeho trvale udržitelný rozvoj a prokázali to svým životem. Volební právo nemohou 
mít ti, kteří tuto zemi poškozují, parazitují na ní nebo usilují o její likvidaci. Volební právo tudíž 
nemohou mít vězni a občané, kteří se v této zemi nenarodili, pokud zde nežijí déle než 20 let. A také 
občané, kteří dlouhodobě a prokazatelně odmítají pracovat, ačkoli mohou a dostali k tomu 
příležitosti (neodvedli státu za 10 či více let žádné peníze na daních, příspěvcích na sociální 
zabezpečení či na zdravotním pojištění, nebo v posledních 10 letech legálně pracovali méně než 6 
měsíců); dokonce i komunisté zastávali názor, že všechna moc patří pracujícímu lidu! 

 Zpracujte zákon o migrační reciprocitě; ten nechť reguluje přistěhovalectví a vystěhovalectví tak, aby 
zůstávalo přibližně na vzájemně vyrovnané úrovni 

 Zaveďte institut domovské obce; ty nechť jsou povinny postarat se o své občany – rodáky (dají jim 
práci a šanci uživit se); pokud občan žádnou nemá, považuje se za ni stát, ze kterého přišel. 
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Česká ekonomika versus vládci světa 

 

Vládci světa vstoupili do neviditelné celosvětové války. Války o vědomí a tím i svědomí. Jejím cílem je 
zbavit občana identity – vědomí, čím je a k čemu patří, co je správné a co nesprávné, podle čeho soudit 
činy vlastní i druhých, nač být hrdý a zač se stydět. A také vnímání podstaty pravdy, lásky, svobody, 
spravedlnosti, vyšších principů mravních, ideálů, odpovědnosti a národní hrdosti.  OL 

Vážení spolupachatelé! 

Česká republika se stala předmětem loupežného přepadení nadnárodních mafií, které chtějí vládnout 
celému světu. Cílevědomě byl za pomoci zločinců dosazených do jejích vlád a zákonodárných sborů 
rozkraden její majetek, zlikvidována větší část tuzemské výroby a zemědělství, zpracovatelského průmyslu 
a maloobchodních řetězců. Následovalo odčerpávání úspor občanů, vyprazdňování devizových rezerv, 
„odpařování“ národního pokladu a prostředků v důchodových fondech. Na programu jsou nyní přírodní 
zdroje, půda a lesy, památky a chráněné oblasti. Základními nástroji se se staly velká tunelářská 
privatizace, zmanipulovaná výběrová řízení na státní zakázky (posléze i krajské a obecní), zločinné 
exekuce, úplatná justice, výprodej národního majetku za babku, vpád a úroková politika nadnárodních 
bank, zadlužování státu, protistátní presidentská amnestie a vlastizrádný podvod s církevními restitucemi. 
Zlatou třešinkou na pomníku totálně vyrabovaného státu se stane individuální majetek občanů; postačí 
trvale zvyšovat jejich životní náklady (bydlení, energie, daně, zdravotnictví apod.) a stlačovat jejich příjmy 
(likvidovat pracovní příležitosti, zmrazit minimální mzdu a životní minimum), aby se nakonec utopili 
v půjčkách a cestou exekucí jim pak byl zabaven majeteček, který v potu tváře budovali oni i generace 
jejich předků. A nevěřte, že vás se to nedotýká, jelikož máte své miliony ulity na bezpečných místech! 
Každý jednou najde svého mistra, každý zloděj většího zloděje, každý chytrák ještě prohnanějšího 
vychytralce. 

Cílem je v tichosti ovládnou stát a stát se jeho majitelem – včetně původních obyvatel, kterým je 
přisouzena role otroků a vyhnanců ve vlastní zemi. Místní vláda bude složena z největších zaprodanců a 
bezcharakterních psychopatických kolaborantů, vymývání mozků občanů zajistí plně kontrolovaná média 
a anektované školství. A realizovat tuto strategii se daří více než skvěle! Strategičtí investoři téměř 
zadarmo dostávají, co si přejí, dividendy a zisky plynou do zahraničí (cca 200 miliard Kč ročně), tuzemská 
konkurence je zlikvidována, velká většina naší ekonomiky je v rukou zahraničního kapitálu (vč. našeho 
tradičního know-how, patentů a značek), o osudu tuzemských podniků se rozhoduje v zahraničí, oblíbené 
české produkty se vyrábějí také v zahraničí. Naše původní výroba se přesouvá na východ, přibývá 
nezaměstnaných, bezdomovců a žebráků, mzdy jsou na čtvrtině mezd západních zemí, kriminalita a 
sebevraždy závratně stoupají. Stát se úspěšně zadlužuje, aby gangsteři v bílých límečcích mohli ukrást i 
hodnoty, které ještě nebyly vytvořeny. Stále zřetelněji se mísí moc kapitálu s mocí kriminální. 
Organizovaný zločin se opravdu stává nejvyšším stádiem kapitalismu, demokratická společnost je 
okradena o svou obranyschopnost. Ze země české se stává podřadná dokonale vypleněná kolonie. A to by 
patologický kazisvět donedávna sídlící na pražském Hradě chtěl kradoucí neviditelnou ruku trhu učinit 
ještě mocnější a neviditelnější! 

Jediná banka není plně v  českých rukou; Rakousko ovládá 95 procent kapitálu v bankách - Česká 
spořitelna, Raiffeisenbank, Volksbank, Erste Bank), v pojišťovnictví je to podobné. V automobilovém 
průmyslu rozhoduje Německo o 93 procentech. V první dvacítce největších firem autoprůmyslu je jen 
jedna v českých rukou. Ve stavebnictví má přes 80 procent Švédsko (především Skanska). Chemický 
průmysl ovládají Poláci (Unipetrol, Synthos Kralupy, Paramo). V maloobchodě kralují Němci: Kaufland, 
Makro, Penny Market, Lidl, Globus atd. V ostatních odvětvích průmyslu má nejsilnější pozici Tchaj-wan, 
Německo, Japonsko, Indie, Rusko, v telekomunikacích Španělsko. Prazdroj vlastní Jižní Afrika a cukrovary 
Francie a Německo. Díky tomu je i postavení českých podnikatelů více než tristní; stávají se pouhou 
hračkou v rukou nadnárodního kapitálu, obchodních řetězců, exekutorských mafií a úplatných úřadů; 
redukují výrobu a mnozí krachují, aby je téměř zadarmo schlamstli ekonomičtí žraloci, hyeny a sarančata 
(tzv. strategičtí investoři). Do majetku zahraničních vlastníků přecházejí ve velkém i nemovitosti; cizincům 
patří polovina Václaváku, část Karlových Var atd.  
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Dnes už pomalu nikdo nechce nic vyrábět, pěstovat, zpracovávat či opravovat. Každý chce být manažer 
bez odpovědnosti a řídit odpovědné. Současný kapitalismus totiž tyto zničující tendence podporuje tím, 
že svým pokřiveným pařátem - rukou trhu - ukazuje na ty, kteří vytvářejí nové hodnoty, a tvrdí, že se to 
nevyplácí. Vyplácí se to jen těm, kteří se zmocnili většiny světové výroby a obchodu, aby mohli 
exploatovat nejlevnější pracovní síly a suroviny světa, diktovat ceny komodit a určovat, které státy mají 
právo na existenci a které ne (výprodej či rozdání státního majetku za dluhy, které ONI vytvořili sami sobě 
a pro sebe). Je evidentní, že technologická vyspělost, která v poslední stovce let zaznamenala obrovský 
pokrok, se transformovala v prudký nárůst produktivity práce a efektivity výroby, nikoliv však ku 
prospěchu těch, kteří hodnoty vytvářejí; nezkracuje se pracovní doba ani odchod do důchodu, 
zaměstnanci a živnostníci chudnou, střední vrstvy se nenápadně přesouvají mezi sociálně slabé, obyčejní 
pracující se dostávají na hranici nefalšované bídy, nezaměstnaní se mění v občany sociálně vyloučené a 
posléze státem likvidované. Díky chamtivému řádění volné ruky trhu fakticky ovládá život naší společnosti 
jediný zákon: „Smyslem života je zisk, co není ziskové, nemá právo na existenci!“ Morální úroveň naší 
civilizace zjevně klesá nepřímo úměrně její technologické vyspělosti. O počátku 21. století se jednou 
budou děti učit jako o době novodobého otroctví a nevolnictví maskovaného strašákem komunismu a 
tlacháním otrokářů o svobodě a demokracii.  

V tomto duchu bych mohl pokračovat ještě dlouho, ale to není cílem mé interpelace na Vás. Ostatně, vy to 
dobře víte! Obracím se proto na vás se žádostí upravit legislativu ČR tak, aby se život v této zemi stal 
inverzním obrazem k tomu, jak vypadá dnes. Stačí, když legislativně podpoříte splnění úkolů zadaných 
jednotlivým ministrům (viz dříve). Programově posilujte vše pozitivní, konstruktivní, vše podporující 
tuzemskou výrobu a zaměstnanost. Snižujte smysluplně náklady státu (odstřihávání parazitů ve velké 
politice i v sociální síti), redukujte úřady a byrokratickou hydru. Zastavte 
zadlužování státu, zrušte ekonomické dopady amnestie a umožněte 
zpětně vymáhat náhrady napáchaných škod, prošetřete a objektivně 
analyzujte církevní amnestie a proces jejich prosazení. Odřízněte 
kořistnické nadnárodní korporace devastující tuto zemi, zejména 
finanční instituce. Obnovte národní hrdost, restaurujte zničené školství, 
mediální politiku veškerých médií postavte na nových základech hájících 
zájmy občanů, tuzemských podnikatelů, poctivosti, pravdy a lidství. Vraťte 
seniorům jejich důstojné postavení a možnost využívat jejich životní 
zkušenosti. Otevřete absolventům škol prostor pro jejich uplatnění mimo 
jiné snížením doby odchodu seniorů do důchodu; i dítě ve školce pochopí, 
jakým nesmyslem je zvyšovat věkovou hranici pro odchod do důchodu, když mladí lidé nemohou sehnat 
zaměstnání a jsou nuceni pracovně atrofovat a živořit na podporách. Propojte základní lidská práva a naši 
Ústavu s realitou života; bezplatné zdravotnictví v oblasti základní, tedy nezbytné a preventivní 
zdravotní péče, není luxusem, ale povinností, na kterou stát vybírá od občanů jedny z nejvyšších daní a 
poplatků v Evropě. Zrušte herny, zastavárny, lichváře, soukromé exekutory a překupníky pohledávek, 
nahraďte je ubytovnami, malometrážními byty a holobyty, centry obecně potřebných prací a služeb 
obecného hospodářského zájmu. 

Vraťte tuto zemi na cestu trvale udržitelného rozvoje, na cestu nezištné ohleduplné pomoci, kdy moc 
vstoupí do služeb moudrosti, svědomí, lásky, soucitu a harmonie a stát se stane nástrojem rostoucí kvality 
života a zajištění základních jistot pro každého pracovitého a poctivého občana. Svým osobním příkladem 
vraťte pojmům, na kterých musí vybudována každá vyspělá společnost, jejich původní význam. Nechť je ve 
vašich slovech a činech pravda opět pravdivá, láska laskavá, svoboda svobodná, spravedlnost spravedlivá 
a odpovědnost odpovědná! Všemi prostředky chraňte tuto zemi před hamižnými vládci světa, možná i 
vývozem nových principů uspořádání společnosti do ostatních zemí Evropy. 
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Moc versus klíčové oblasti života společnosti 

V nevyzrálé společnosti se mafiánské praktiky usilující o politicko-ekonomickou kontrolu nad celou 
společností šíří všude jako kontaminovaná voda; kde nemá překážky, kde nenaráží na soustavný odpor, 
tam proniká a usazuje se. Záhy infikuje vše, s čím se dostala do styku, tedy nejen politiku a ekonomiku, ale 
i justici, policii, posléze i kulturu, sport atd. Proto každá společnost, která nechce být zcela rozežrána 
korupcí a vybrakována těmi, kdož jsou u moci, musí podniknout takové kroky a přijmout taková opatření, 
aby mafiánským chobotnicím co nejvíce znepříjemnila život. Jedním z nejefektivnějších opatření je striktní 
oddělení vlivu politické sféry na všechny ostatní a její ekonomické a společenské „zneatraktivnění“. Proto 
státní moc vyspělých států deklaruje požadavek na vzájemnou oddělenost jejích hlavních tří složek – moci 
zákonodárné, výkonné a soudní. Tyto pilíře státní moci by měly být vzájemně v rovnováze, neslučitelné, 
nezávislé a vzájemně nezodpovědné (jedna není odpovědná druhé). V České republice však oddělení 
těchto složek končí tam, kde začalo – u slov.  

Moc zákonodárná 

Pravidla života by ve své zemi měli určovat občané, kteří v ní žijí. V tomto smyslu mají volby logiku, neboť 
(zejména jde-li o volby přímé) umožňují vyjádřit vůli veřejnosti (tedy politiku jejích zástupců) přijímáním 
zákonů, od nichž se celý život společnosti odvíjí. Moc zákonodárná je tedy přirozeným výsledkem 
všelidového hlasování (volby a referenda), měla by však umožňovat zpětné kroky (odvolání „vyvolených“). 

Moc exekutivní 

Jakmile společnost zformuluje svá pravidla hry (zákony), musí nastoupit někdo, kdo je uvede v život, kdo 
bude takto formulovanou vůli společnosti vykonávat a její úkoly uskutečňovat v praxi. K tomu si 
společnost vytváří výkonný (exekutivní) aparát a svěřuje mu patřičné pravomoci (moc výkonná). Ten se 
stává nástrojem výkonu vůle občanů státu jako celku (zákony a referenda, rozhodnutí paralmentu) či jeho 
částí (vůle krajských a obecních zástupců). Tomuto systému se občas říká veřejná správa, ale není to tak 
jednoduché. Má totiž přinejmenším dvě samostatné linie; tou první je státní správa (kterou stát zčásti 
přenáší výkon „pravidel hry“ na pověřené úřady nižších stupňů v rámci tzv. přenesené působnosti), tou 
druhou samospráva (samostatná působnost obcí a krajů vycházející z vůle občanů na daném území 
žijících). Jedná se o složitou úřední mašinérii, která je ideálním podhoubím pro korupci.  

Systém generování cílů a pravidel života společnosti (moc zákonodárná - politická) na všech stupních 
musí být důsledně oddělen od systému zajišťujícího vlastní realizaci oněch cílů a pravidel (moc výkonná – 
úřední); to proto, aby úřady vykonávaly své povinnosti jen na základě odborných znalostí a zákonem 
daných povinností, a to zcela nezávisle na tom, zda jejich rozhodnutí (ne)přinesou prospěch některým 
z účastníků úředního řízení. V dnešní praxi však dochází k tragickému masivnímu průniku moci politické do 
činnosti moci výkonné, a to na všech úrovních řízení; politici rozhodují (pochopitelně neoficiálně a 
nepřímo) o podmínkách a výsledcích výběrových řízení v oblasti zadávání státních zakázek, čerpání fondů 
a rozdělování dotací, obsazování zaměstnaneckých pozic v úřadech, výkonu čisté státní správy (úřední 
rozhodnutí) apod. Moc našich morálně nemocných mocných tak proniká do našich úřadů, aby si jejich 
prostřednictvím otevřela dveře k dalším sférám života společnosti: soudní a ekonomické, následně pak 
k ostatním (kulturní, sportovní, občanské aj.). 

Moc soudní 

Moc soudní (justiční) vynucuje dodržování pravidel hry stanovených pro život společnosti prostřednictvím 
zákonů, a to v především zájmu ochrany občanů a jejich nezadatelných práv. Vykonávají ji specifické státní 
orgány, kterými jsou nezávislé soudy; v občanskoprávním řízení zajišťují ochranu subjektivních práv, v 
trestním řízení rozhodují o vině a trestu za trestné činy, ve správním soudnictví přezkoumávají akty orgánů 
veřejné správy a v ústavním soudnictví rozhodují o souladu právních předpisů i rozhodnutí s ústavou, 
případně rozhodují i o dalších věcech, které jsou jim zákonem svěřeny. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soud
http://cs.wikipedia.org/wiki/Civiln%C3%AD_proces
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trestn%C3%AD_%C5%99%C3%ADzen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trest
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trestn%C3%BD_%C4%8Din
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spr%C3%A1vn%C3%AD_soudnictv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spr%C3%A1vn%C3%AD_%C3%BA%C5%99ad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spr%C3%A1vn%C3%AD_%C3%BA%C5%99ad
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astavn%C3%AD_soudnictv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%AD_p%C5%99edpis
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozhodnut%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astava
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Moc soudní v ČR však již není v ani zdaleka nezávislá. Soudci jsou vybíráni a jmenován i v procesech 
veskrze podléhajících stranickým zájmům, nikoliv podle jejich lidského rozměru a etické úrovně. Celková 
morální úroveň české justice tím pádem upadá; pokud jsou soudy na něčem nezávislé, tak na morálce, 
pravdě, zákonech a spravedlnosti. Přibývá rozsudků z kategorie nespravedlivých až protiprávních, ne-li 
přímo zločinných. Reálné postavení účastníků řízení před soudem je dáno penězi, kontakty a mocí. Soudci, 
ale i státní zástupci nekonají, pokud dostanou do rukou případ zpochybňující práci některého z jejich 
kolegů, nebo projednání odkládají až za hranice promlčecí lhůty. Dochází ke stále těsnějšímu propojení 
soudů, zastupitelství, exekutorů a insolvenčních správců, policie a advokátů; nikoliv náhodou se o české 
justici mluví jako o justiční mafii a o soudcích jako o zločincích v talárech. Činovníci justice nejsou úplatní 
proto, že nemají dost vysoký plat, ale proto, že mají nezřídka etickou úroveň nižší než ti, které soudí, že 
jim vyšší principy mravní neříkají vůbec nic. 

Moc ekonomická 

Oficiálně není jako součást státní moci nijak deklarována. Je však faktickou krví společnosti, do ní směřují 
a z ní vycházejí všechny zajímavé penězovody, z ní se napájejí ekonomičtí žraloci, na ní hodují ekonomické 
hyeny. Proto je právě ona nejdůležitějším cílem snažení všech mocenských mafií. Prochází všemi oblastmi 
a odvětvími národního hospodářství (výroba, obchod, služby – vč. zdravotnictví, médií, financí, dopravy 
aj.), ovlivňuje život a činnost právnických a fyzických osob, pochopitelně i lidí bezmocných. V ní se 
projevuje efektivnost korupce, v ní se ukazuje skutečný rozsah ovládnutí úřadů a justice politicko 
ekonomickými mafiemi (a tím i míra prorůstání - spojování oněch tří údajně nezávislých pilířů státní moci). 
Bohužel se v ní také zrcadlí morální úroveň zaměstnanců úřadů, justice a lobbistů „vítězných“ firem. 

Moc kulturní 

V tomto případě jde o dění v oblastech ostatních a uplatňování moci nad ní. Název není přesný, neboť 
zahrnuje školství, vědu, církve, umění, občanské a humanitární aktivity, ale i sport apod. V této sféře mafie 
dokrádají prostřednictvím svých lidí (manažeři, úředníci, soudci) to, co nezachytili díky své moci 
ekonomické. K tomuto účelu zakládají vlastní tzv. neziskové a veřejně prospěšné organizace, dosazují své 
lidi do čela existujících, pomocí médií a dotační politiky likvidují subjekty nežádoucí (nezkorumpované) a 
resuscitují organizace vlastní. 

Nezávislost jednotlivých pilířů na vlivu ostatních  

Že prorůstání těchto základních pilířů státní moci je spolehlivou cestou k rozežrání organismu 
společnosti parazity nejrůznějšího zrna, si uvědomují osvícené mysli přinejmenším již od dob Rudolfa 
Steinera (sociální trojčlennost). Proto v ústavních zákonech většiny vyspělých zemí jsou deklarovány jako 
vzájemně nezávislé. Realita současného života u nás však nevyvratelně dokazuje pravý opak. Někde se 
stala tragická chyba. A ta se jmenuje devastace hodnot života prověřených generacemi našich předků. 
Jejím nositelem se stala chamtivost, režisérem všemocná ruka trhu. Zlu, jako už mnohokrát v dějinách, 
opět postačilo, aby dobro nedělalo nic.  

Oddělení vzájemného prorůstání jednotlivých pilířů z hlediska uplatňování moci, je zjevně více než 
potřebné. Jde o striktní oddělení pravomocí, výkonu svěřených činností a personálního zajištění. Žádná 
ze složek se nesmí dostat do područí moci jiné. Na druhé straně musí každá z nich pro ostatní 
spoluvytvářet prostor pro jejich nezávislost. Pomoc tedy ano, nezávislá kontrola ano, moc v žádném 
případě! Jde tedy o vytvoření systému autoregulace, který už v samotné své podstatě bude eliminovat 
jakékoliv mocenské tlaky a parazitní tendence. Není až tak zásadní, zda bude upřednostněna koncepce tří 
pilířů (sociální trojčlennost) nebo pěti (společenský pentakl) či ještě více, jako to, zda k faktickému 
oddělení opravdu dojde. Jakýkoliv recept na opravdové oddělení všech mocí je lepší než žádný, jakýkoliv 
posun směřující k přetrhání klientelistických vazeb je prospěšnější než nečinné sledování, jak rakovina 
moci stravuje další a další části této země. 
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A nyní mi prosím dovolte, vážení poslanci a senátoři, osobní doušku pro vás: nejen ve společnosti jako 
celku, ale i v konstituování parlamentu samotného můžete uplatňovat obdobný princip oddělování 
jednotlivých pilířů moci! I on by mohl být budován nejen po linii politické, ale i po několika dalších. Mohl 
by se stát veledůležitým společenským pentaklem, který by zastupoval hlavní složky života společnosti, 
zejména: 

 politickou (politická uskupení) 

 odbornou (špičkoví odborníci v jednotlivých oborech a oblastech – vč. justice a veřejné správy) 

 podnikatelskou (ekonomika – odbory, průmysl, zemědělství, obchod, finance, doprava, turistika …) 

 neprofitní služby (kultura, školství, zdravotní péče, sociální služby, věda, životní prostředí …) 

 ostatní (církve, občanská sdružení, menšiny, organizace proti korupci a zneužívání moci …).  

Takto konstituovaný parlament, kdy všechny sektory spolupracují se všemi ostatními a mají v nich svého 
zástupce, by odváděl práci a produkoval zákony s dokonalou znalostí reálného života, jeho problémů a 
potřeb, tedy na úplně jiné úrovni, než ten stávající. 

 

Nyní, vážení poslanci a senátoři, 

jsem vám už připomenul většinu toho podstatného, co byste při výkonu vůle občanů měli mít stále na 
mysli. Chcete-li společnost uzdravit, stačí, když budete dělat jen dobré věci. Když nebudete oddělovat 
prospěšnost o čestnosti. Když budete dělat politiku, která bude poctivým, moudrým a pracovitým lidem 
přinášet více spravedlnosti, úcty, harmonie a radosti ze života, která lidem vrátí víru, že dobro, pravda a 
láska nakonec vždycky zvítězí. Nechť vaše myšlenky, emoce, slova a činy se stanou impulsem, který 
povede ke zvyšování etické úrovně a vnitřní odpovědnosti celé společnosti! Nepotřebujete už nic víc, 
nemusíte studovat dianetiku, sofiologii, pansofii či esoterní vědy. Stačí udělat to! Ve vašich rukou leží moc 
ukončit novodobou českou dobu „pobělohorskou“, kdy moc morálně nemocných mocných přerostla v 
prokletí bezmocných. Transformujte veškerou moc ve všeobjímající pomoc, aby se moc našich mocných 
stala požehnáním bezmocných! 

 

Nestačí vědět, je nutné to použít! 
Nestačí chtít, je nutné začít! 
Nestačí mluvit, je nutné to udělat! 
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Co bych udělal, kdybych byl premiérem 

 

 

 

 

 

 

 

 

... nejprve bych 

národu moc poděkoval,  

že tolik trpěl a nezvedl zbraň, 

pak bych si podal jednotlivé ministry, 

změnil bych od základu činnost parlamentu, 

založil politiku na nových hodnotách a principech, 

rozvinul a využil tvořivost a pracovitost toho národa, 

uvolnil smyčky EU nesmyslně škrtící jeho rozvoj, 

postavil etiku nad zákon a zákon nad moc, 

oživil generacemi prověřené hodnoty, 

vrátil lidem vládu do jejich rukou, 

naději a radost ze života, 

... viz dále ... 
  

... já, jeden z milionů obyčejných občanů, který chce žít a pracovat beze strachu  
v zemi, kde se slušnost a poctivost vyplácejí, kde jeho práva nekončí jen zápisem do Ústavy a 

jeho daně nejsou rozkrádány mafiemi, člověk se zbytkem národní hrdosti  
a troškou Lidství v srdci, s úctou k hodnotám, bližním a životu vůbec ... 
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Pane ministře sociálních věcí! 

Ústava ČR zaručuje každému občanovi právo na důstojný život a dodržování základních lidských práv; 

každý má tedy právo na podporu v nouzi (zdravotní problémy, sociální ohrožení, ztráta zaměstnání apod.). 

Pohrdání lidskou důstojností, nucené práce ignorující schopnosti a vzdělání, neoficiální pracovní tábory, 

jakož i odebrání veškerých podpor občanovi v nouzi lze tedy právem považovat nejen za nezákonné, ale i 

eticky zcela nepřijatelné. Na papíru máme mnoho proklamací, vaším úkolem budiž změnit je v život! 

Ekonomický tlak na omezování nemocnosti přesáhl hranici dlouhodobé udržitelnosti (dávky v nemoci 

klesají k životnímu minimu, ba i pod ně, zatímco doplatky na léky, regulační poplatky a poplatky za pobyt 

v nemocnici rostou); příspěvek na bydlení v sociální nouzi občan dostává za komplikovaných podmínek, 

nižší a nižší …. Stále více nemocných se v důsledku toho plouží po pracovištích a léčí se pomocí léků roky 

zapomenutých v rodinné lékárně. Vaším úkolem budiž vyhnat je do postele, aby nešířili infekce po 

kancelářích a dopravních prostředcích a nezvyšovali tak nemocnost! 

Kvůli malému procentu nemakačenků zneužívajících sociální jistoty a čile „pracujících“ na poli prostituce, 

drog a hazardních her jsou šikanovány statisíce slušných pracovitých a tvořivých lidí, jejich rodiny 

devastovány a de facto nuceny k žebrotě či kriminálním aktivitám, aby vůbec měly šanci přežít. 

Rekvalifikace nic nevyřeší, nebude-li více pracovních míst, neboť nezaměstnaný může získat místo jen na 

úkor zaměstnaného. Už dnes můžete najít lidi s obrovskými zkušenostmi a vysokým vzděláním, kteří by 

ve svém oboru mohli společnosti přinášet milionové hodnoty, jak zametají chodníky a myjí zvratky v 

podchodech. Vaším úkolem budiž rozšiřovat prostor k využití a ocenění schopností, znalostí, zkušeností a 

kreativity těch, kteří pracovat chtějí, a zužovat prostor k parazitování těm, kteří pracovat nechtějí! Využijte 

obrovský pracovní a tvůrčí potenciál lidí bez práce, vytvářejte široké spektrum pracovních příležitostí 

(obecně potřebných a veřejně prospěšných prací, které jsou podnikatelsky nezajímavé a pro úřady 

pracovně či mentálně příliš náročné). 

Lidé bez práce a bez podpory mají jen minimum možností, jak si zajistit obživu, neřku-li bydlení: 

žebrat, vybírat kontejnery nebo se věnovat kriminálním aktivitám. Kdo to nedokáže, má ještě jednu 

možnost: sebevraždu (obrovský nárůst sebevražd má na svědomí právě neřešitelná sociální situace). A 

právě toto je okamžik, kdy se musíte Vy i celá vláda setsakramentsky vážně zamyslet nad tím, co bylo 

cílem sametové revoluce, a celému národu na rovinu vyjevit, jak s jejím etickým odkazem hodláte naložit. 

A proto kromě jiného: 

 upravte existenční a životní minimum podle reálných podmínkek života; dnes se ze životního 

minima dá sotva existovat, tzv. existenční minimum už není existenční, ale likvidační. Životní 

minimum stanovte na úrovni jedné čtvrtiny průměrné mzdy, existenční na úrovni jedné pětiny 

 sociální dávky vyplácejte přednostně bezhotovostně – úhradou nákladů na bydlení (vč. vody a 

energie), zdravotních výkonů a poplatků, nezbytných léků, nákladů na exekuce a splácení dluhů, 

nákladů na vzdělávání a shánění zaměstnání (vč. veřejné dopravy); příspěvky na stravu vyplácejte 

jen v poukázkách na limitované spektrum potravin (žádný alkohol, jen základní potraviny) 

platných jen v obchodech vlastněných tuzemskými podnikateli (nikoliv supermarkety); ostatní 

částky vyplácejte jen při bezproblémové docházce dětí žadatelů do školy, zohledněte i rozsah 

hodin odpracovaných při veřejně prospěšných činnostech (viz dále) 

 výši sociálních dávek odvozujte od toho, kolik let klient pracoval pro stát. Dolní hranici limitujte životním 

minimem, horní hranici dvěma třetinami průměrné mzdy. V tomto rozpětí nechť jsou dávky vypláceny 

dle principu:   měsíční dávka = (dvojnásobek počtu odpracovaných let) x (1% průměrné mzdy) 

Přitom do odpracované doby se zahrnuje pouze období, ve kterém si žadatel řádně plnil své odvodové a 

daňové povinnosti vůči státu, prováděl soudem nenařízené veřejně prospěšné práce, byl na mateřské 
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dovolené nebo se nalézal v dlouhodobé jím nezaviněné pracovní neschopnosti. Doba řádného 

absolvování učebního oboru, středoškolského a vysokoškolského vzdělání (vč. oficiálních rekvalifikačních 

kurzů) se započítává dvojnásobně. Doba, po kterou byl klient žadatelem o práci registrovaným na ÚP se 

započítává jednou polovinou. Úhrn jakýchkoliv sociálních dávek nesmí překročit takto vypočtenou 

hodnotu; výjimkou jsou příspěvky zdravotně postiženým občanům a mateřská dovolená, které se do 

tohoto limitu nezahrnují. Přídavky na dítě upravte tak, aby se od třetího dítěte vyvíjely silně degresivně 

 snižujte nezaměstnanost pomocí Center SOHZ (služeb obecného hospodářského zájmu), která 

propojí poptávku po veřejně prospěšných a obecně potřebných pracích s tvůrčím a pracovním 

potenciálem nezaměstnaných. Centra budou mapovat a spoluvytvářet široké spektrum ladem 

ležících pracovních příležitostí (jsou jich tisíce). Otevřou tak cestu k využití obrovského pracovního 

a tvůrčího potenciálu lidí bez práce a umožní nezaměstnaným přivydělat si až dvojnásobek 

životního minima vykonáváním prací podnikatelsky nezajímavých, veřejnou správou rozpočtově 

nepokrytých, ale obecně velmi potřebných. Při rozdělování prací bude respektován zdravotní stav, 

lidská důstojnost, stáří, vzdělání a schopnosti nezaměstnaných klientů. Centra budou přínosem 

pro všechny partnery (stát, obec, občan, ev. i podnikatel) 

 přečtěte si Ústavu ČR a rehabilitujte propojení občanských práv s právy sociálními, jinak ztratíme 

právo nazývat se sociálním státem; každý občan (který dodržuje zákony této země a pracuje, je-li toho 

schopen a má-li k tomu příležitosti) má právo na důstojný život, bezplatnou zdravotní péči a důchodové 

zajištění. Důstojný život je pro každého stejný, každý potřebuje stejnou základní výživu, teplo, péči a 

kvalitu života, ať v nemoci, důchodu či v nezaviněné sociální nouzi. Nikdo není důstojnější! Tento princip 

nesmí porušovat ani Nejvyšší soud, jinak jsou jeho usnesení neplatná! 

 zrovnoprávněte stavební spoření a důchodové připojištění – pokud bude dotováno, pak jen 

sociálně slabším, v krajním případě všem občanům stejně! Dnes i zaměstnanci pracující za 

minimální mzdu odvádějí daně, ze kterých stát dotuje stavební spoření a důchodové připojištění; 

tito lidé však sami nemají šanci jich využívat, prostě proto, že jim na pravidelné platby, ke kterým 

se dotace vztahují, už nezbývá; v dnešním systému tedy chudí, kteří by ono zajištění nejvíc 

potřebovali, dotují bohaté, kteří se bez něj klidně obejdou. 

 zaveďte takové standardy životního minima, aby člověk nemusel žebrat o jídlo či přístřeší 

 srovnejte důchody podle standardů životního minima tak, aby současné rozpětí, kdy se některé 

důchody blíží 100 tis. Kč, zatímco mnoho seniorů nedostává ani 5 tis. Kč, se smysluplně zúžilo a 

umožňovalo každému z důchodců žít důstojným plnohodnotným životem  

 vybudujte spolehlivou sociální záchrannou síť financovanou státem, svěřte jí distribuci 

zabaveného zboží (padělky, celní a daňové úniky, krádeže …) potřebným 

 zajistěte financování veřejně prospěšných a obecně potřebných charitativních organizací tak, 

aby nemusely žebrat o dotace na činnost (systém „přispějte na děti, dostanete kytičku ...“) 

 spolu s ministrem vnitra připravte zákon o domovských obcích, kam zakotvěte mj. povinnost 

obce postarat se o své občany v sociální nouzi (mj. i symbolickým pronájmem políčka k pěstování 

plodin k vlastní obživě, nabídkou obecně potřebných a veřejně prospěšných prací …) 

 sazby dle zákona o minimální mzdě odvozujte od skutečných životních nákladů předchozího roku 

 zpracujte zákon o maximální mzdě, aby se zabránilo parazitům bez zábran (Hušákové, Romanové, 

Kalouskové, Bendové, Nagyové apod.) rozkrádat státní a polostátní rozpočty, ale také soukromým 

firmám vyhýbat se zdanění zisků cestou extrémních platů či odměn akcionářům 
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Pane ministře financí! 

1. zeptejte se občanů cestou referenda, jaká je jejich vůle v oblasti výběru daní: 

 které daně, pojistky a další poplatky a odvody jsou ochotni akceptovat 

 jakou nejvyšší část platu hodlají obětovat ve prospěch státu 

 jak má být vybraná suma rozdělena, jaká část z toho má být věnována politickým stranám, 

parlamentu, vládě a ministerstvům, popř. jednotlivým resortům 

 jaké služby za takto získané prostředky má stát garantovat 

 takto získané poznatky nechte projít veřejnou diskusí a zakomponujte je do rozpočtové politiky 

státu; zpracujte kótovaný systém výběru daní a odvodů (asignace), kdy u části odvodů a daní 

bude mít každý poplatník právo určit, kolik procent z toho, co platí státu, půjde do kterého resortu 

(neudělá-li to, pak akceptuje průměr ostatních) 

 

2. zpracujte program oživení zdrojů příjmů státního rozpočtu; zapracujte do něj mj. následující 

opatření: 

 omezení úniku peněz z ČR - jen na dividendách uniká ročně 180 mld Kč, na odměnách a platech 

manažerů a správních orgánů unikají další desítky miliard 

 strategii využívání devizových rezerv - ČR si dnes ukládá část svých finančních prostředků např. ve 

Švýcarské národní bance za nepatrný úrok, která pak zapůjčuje tyto prostředky jiným státům a 

rozvojovým bankám za úrok mírně vyšší. Ty pak půjčí svým strategickým investorům za úrok ještě 

vyšší (ale pořád mnohem nižší než v běžném obchodním styku), mnoho států EU však své 

investory a výrobce dotuje přinejmenším tím, že za ně hradí část úroků z půjček. Tito investoři, 

kteří tak získali naše devizové rezervy téměř zadarmo, pak přijdou do ČR a od našeho státu 

dostanou veškerou myslitelnou podporu (tzv. investiční pobídky). Z výhod takto získaných hravě 

zaplatí symbolické úroky z půjček a za neméně symbolickou částku pak skoupí konkurenční 

tuzemské výrobce, aby se zmocnili jejich zařízení a know-how vč. patentů a posléze je postupně 

zlikvidovali nebo výrobu přesunuli do zahraničí. V nejlepším případě tito investoři postaví na 

zelené louce „hangáry“ s pásovou výrobu, sklady či překladišti a veškerý zisk přelévají do 

domovských zemí, aby se vyhnuly zdanění v ČR. Občané, kteří ony devizové rezervy v rukou 

strategických investorů svojí prací vyprodukovali, pracují v těchto halách za minimální mzdu a jsou 

ze skoupených podniků vyhazováni na dlažbu. Stát tak přichází o daně a odvody, nemluvě o 

samotných klenotech národního hospodářství. Ekonomická síla jeho vlastních finančních 

prostředků se tak obrací proti němu samotnému; za peníze, které stát v podobě rezerv uložil 

v zahraničí, likvidují „strategičtí investoři“ domácí konkurenci a vyvádějí zisky a daně do zahraničí. 

Tudíž je nezbytné tuto sterilizaci prostředků státu okamžitě zastavit a devizové rezervy využít k 

regeneraci tuzemských investorů a podnikatelů 

 program přivírání sociálních nůžek - progresivní zdanění majetku, avšak pozor – nikoliv oficiálně 

přiznaného (převádí se na příbuzné a kamarády), ale skutečného (daň z ceny nemovitosti, 

dopravního prostředku, cenných papírů, z ceny nákupů uměleckých děl a šperků nad 50 tis. Kč, 

dalších předmětů v hodnotě nad 100 tis. Kč …); začne se tak odčerpávat extrémně luxusní majetek 

tunelářů, kteří bez dalších zlodějin nebudou moci daně platit a budou nuceni ho odprodávat 

 progresivní daň z příjmů – vč. poslanců, senátorů, zastupitelů, soudců, manažerů ... 
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 povinnost zveřejňování veškerých příjmů u osob s celkovým ročním příjmem nad 480 tis. Kč 

(40 tis. Kč/měsíc) 

 progresivně zdaňujte spekulativní kapitál a transakce s ním 

 zrušení anonymních akcií a jejich propadnutí ve prospěch státu, nebudou-li v nejkratších možných 

lhůtách převedeny na majitele 

 povinnost akciových společností zveřejňovat seznamy akcionářů – vč. hodnoty jimi držených akcií 

 uzákonění odvodové povinnosti ve vazbě na sídlo provozovny - daně z příjmů se odvádějí 

finančnímu úřadu v místě provozu, nikoli v sídle mateřské společnosti; každý provoz s obratem 

nad 10 mil. Kč za rok musí vést oddělené (vnitropodnikové či střediskové) účetnictví jako 

samostatná jednotka, aby se zisky nepřelévaly do centra (Prahy) či do zahraničí a tam 

se„nevyretušovaly“;  

 uzákonění informativní povinnosti - každý subjekt podnikající na území ČR je povinen na 

požádání FÚ, policie či soudu doložit a nechat zkontrolovat, že ve jménu přelévání zisku do 

mateřských společností v zahraničí nekupuje od nich záměrně předražené subdodávky a 

nedodává jim svoji produkci za ceny záměrně snížené (srovnání dlouhodobého vývoje cen v čase a 

srovnání s provozy podobnými v jiných zemích) 

 zdanění veškerého hazardu a pochybných zdrojů příjmů – kasina, herny, automaty, ale i 

zastavárny (alespoň dvojnásobné oproti běžnému podnikání); povolit jen hru se žetony (vč. 

automatů), jejich nákup výhradně přes registrační pokladny; nejhustší síť hazardu na světě tak 

konečně začne přinášet státnímu rozpočtu, co mu náleží; zrušit výherní terminály a redukovat 

hrací automaty na minimum 

 uzákonění prostituce a pravidel upravujících místa a podmínky jejího provozování (vykazování 

tržeb, zdaňování příjmů, zdravotní prohlídky, kontroly…) 

 poskytování finančních půjček od soukromých podnikatelů podmínit registrací půjčovatele na 

Obchodním soudu, potvrzením FÚ, že zdroj půjčovaných peněz je řádně zdaněn a nepochází 

z trestné či neprůhledné činnosti 

 každá smlouva o půjčce finančních prostředků musí být ověřena notářem s tím, že v ní nejsou 

zabudovány prvky lichvy, podvodu či neoprávněného obohacování; součástí smlouvy se stává 

prohlášení půjčovatele, že půjčku nelze následně zatížit jakýmikoliv dalšími poplatky spojenými 

s prodejem půjčky či jejím pozdním vymáháním; bez těchto náležitostí se smlouva stává 

neplatnou 

 zákonem zajistěte důsledné zdaňování příjmů bank vč. transferů do mateřských či dceřiných 

společností v zahraničí 

 hypoteční a úvěrovou politiku České národní banky rozvíjet na základě nově vnímaného poslání 

půjček; role úroků jako ceny za poskytnuté zboží (peníze) musí být trvale redukována ve prospěch 

úroků jako dotací pro podporu rozvoje národní ekonomiky; cílem je snižovat úroky k nule a 

potlačit tak vliv nadnárodních finančních institucí 

 zajistěte spolu s ministrem hospodářství masivní podporu místním drobným a středním 

podnikatelům – prvovýrobcům, zpracovatelům, prodejcům, živnostníkům poskytujícím služby a 

nestátním neziskovým organizacím; místní podnikatel musí mít přinejmenším stejné výhody jako 

ten zahraniční 



Jak bych demontoval kapitalismus s nelidskou tváří 

Stránka 27 ze 47 

 

 otevřete prostor pro zavádění registračních pokladen a centrální kódování (s patřičnou ochranou 

pokladních dokladů); čísla dokladů slosovávat a držitele dokladů s vyhrávajícími čísly odměňovat, 

nevyzvednuté odměny se zahrnou do dalšího kola. Tím vznikne obrovský tlak zákazníků na 

vyžadování dokladů z registračních pokladen, což ve svém důsledku povede k eliminaci 

nepřiznávaných příjmů (tržeb) obchodníků, výrobců, poskytovatelů služeb, ale i třeba lékařů atd. a 

tím i k vyloučení dosavadních praktik obcházení daní a odvodů do státního rozpočtu 

 změňte daňový systém – a to i za cenu minimalizace DPH - tak, aby nebyli diskriminováni ti, kteří 

jsou na konci daňového řetězce a musí nést v ceně výrobků a služeb veškeré daňové zatížení. 

Zatímco obyčejní lidé dnes nakupují vše za maximální ceny (tedy vč. DPH) a nemohou si odepsat 

ani korunu, mnozí podnikatelé nakupují vše za minimální ceny, prodávají za maximální, dostávají 

zpět zaplacenou DPH, do základů pro výpočet daní si dávají téměř vše (benzín na soukromé účely, 

výstavbu či rekonstrukci rodinného domku, výlety, auta …) a díky tomu platí minimální daně, 

pokud je vůbec platí; po pár letech zakoupený majetek, který si odepsali z daní, prodají sami sobě 

za pakatel (či příbuzným) 

 

3. zpracujte program úspor výdajů státního rozpočtu; začněte u nás, tedy u vlády a parlamentu, 

ministerstev a jejich organizací, pokračujte přes dozorčí a správní orgány nejrůznějších institucí až 

po dotace politickým stranám; kromě jiného zaveďte tyto inovace: 

 změnu obsahu mandatorních výdajů – zahrnovat budou jen ty výdaje, které se dostanou ke 

konečnému příjemci, nikoliv ty, které spotřebuje administrativa 

 spolu s ministrem vnitra přiřaďte životnímu minimu druhou významnou funkci - učiňte z něj 

jediný směrodatný základ pro výpočet platů celého státního a politického aparátu (moci 

zákonodárné, výkonné i soudní) jakož i aparátu krajů a měst, přičemž žádný plat nesmí 

přesáhnout desetinásobek životního minima. To proto, aby vládnoucí garnitura usilovala o 

zvyšování životního minima na straně jedné a o vytváření široké škály pracovních příležitostí na 

straně druhé, neboť čím méně lidí bude bez práce, tím více financí zbyde na životní minimum 

 odměny těmto orgánům nechť jsou vypláceny s ohledem na skutečně odpracovanou dobu 

(elektronické píchačky v sídle organizace); v případě nemoci se plat zastavuje a přechází se na 

stejný režim nemocenské, jaký platí ve standardním pracovním procesu 

 uplatněte stejný princip i na státní a polostátní organizace a společnosti zřizované státními, 

krajskými či obecními orgány a na jejich dozorčí a správní orgány 

 uvolněným funkcionářům krajů a obcí zastavte výplatu odměn za členství v orgánech jimi 

řízených společností; obdobně pro ministerstva – členství v orgánech (polo)státních organizací  

 zveřejňujte příjmy poslanců, senátorů, vládních úředníků, ministrů a jejich náměstků, hejtmanů, 

primátorů, starostů a ředitelů organizací zřízených či založených státem, krajem či obcí, jakož i 

členů představenstev a dozorčích rad organizací s účastí státu, kraje či obce 

 zákonem o maximálním příjmu snižte a zastropujte mzdy a odměny politiků a vedoucích 

úředníků veřejné správy (jejich příjmy posuzovat v úhrnu všech jejich funkcí v organizacích státu, 

krajů a obcí); jejich příjmy progresivně zdanit 

 zredukujte platy soudců a státních zástupců tak, aby nepřesáhly úroveň platů poslanců; činnost 

justiční mafie jasně odkryla fakt, že soudci a státní zástupci jsou lehce zkorumpovatelní i přes 

jejich vysoké platy; i na ně musí být uplatněn přístup „tvé zaměstnání je službou, nikoliv diktátem 

veřejnosti, pokud se ti to nelíbí, tak jdi od toho, jsou tu stovky jiných, kteří to budou dělat za 
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zlomek tvých příjmů a mnohem lépe!“ a také zvýšené tresty za korupci. Žádný soud nesmí 

rozhodovat o platech soudců (tedy i o svých příjmech), od toho jsou vláda a poslanci! 

 zrušte předvolební průzkumy jako daňově uznatelné náklady; objednatel si je tedy nebude moci 

odepsat; DPH za tuto činnost nebude vracena; na průzkumy prováděné či veřejně prezentované 

méně než čtyři měsíce před volbami uplatnit dvojnásobnou DPH. Tímto způsobem dojde 

k částečnému narovnání možností malých a velkých politických stran, omezí se zneužívání 

průzkumů k manipulaci s veřejným míněním a zvýší se příjmy státního rozpočtu 

 stejný princip jako na předvolební průzkumy uplatněte na politickou velkoplošnou inzerci (čtyři 

měsíce před volbami); to opět povede ke zvýšení příjmů státního rozpočtu a mj. také k ochraně 

životního prostředí 

 stanovte 10 mil. Kč jako limit volebních výdajů politických stran; pokud je strana překročí, stanou 

se daňově neuznatelnými a opět budou zatíženy dvojnásobnou DPH 

 program debyrokratizce veřejné správy – postupné odbourávání agend, automatizace agend 

zbývajících, zjednodušování a zprůhledňování pravidel činnosti úřadů, propojení resortů a dat … a 

následné redukování úředních aparátů (neprodukují žádné hodnoty) 

 zákon o veřejných zakázkách a personálních výběrových řízeních – uplatnit princip „jeden orgán 

zadává, druhý posuzuje, třetí rozhoduje, a čtvrtý kontroluje“. Řízení je otevřené, při procesu 

posuzování a rozhodování mohou být vedle účastníků soutěže přítomni jako pozorovatelé 

zástupci médií a nestátních neziskových organizací. Členy výběrové komise vybírá v režimu 

náhodných čísel nezávislý počítačový program z databáze morálně prověřených odborníků 

 společnostem s nejasným vlastníkem (např. akcie na doručitele) nedávat žádné zakázky od 

veřejné správy 

 

 

 

 

 

4. A nakonec, pane ministře, pravdivě odpovězte národu na několik doplňujících otázek: 

 byli jsme světovou velmocí v mnoha tradičních oborech, než přišli strategičtí investoři, aby naše 

podniky „zvelebili“; dnes z původních klenotů národního hospodářství nezbylo skoro nic; kampak 

se ony klenoty poděly, kdo a jak se podílel na jejich likvidaci? 

 naše daňové zatížení oproti socialismu výrazně vzrostlo, DPH a některé další daně, odvody a 

poplatky jsme dříve neplatili vůbec či na úrovni mnohem nižší; přesto jsme měli zdravotnictví a 

školství zdarma, hromadnou dopravu za pár korun, dotované zotavovny, rekreace atd. Státu jsme 

výrazně méně odváděli a on nám podstatně více vracel. A to ještě investoval obrovské prostředky 

do policejního aparátu a do armády, ze kterých dnes zbylo jen torzo, udržoval jednu z nejhustších 

dopravních sítí na světě, podporoval pochybné aktivity za hranicemi a dotoval velkého bratra na 

východě. Kdepak ty obrovské úspory jsou, kampak ten gigantický kanál chybějících peněz odtekl? 

 naše produktivita údajně stoupla oproti socialismu nejméně desetkrát; každý z nás tedy 

vyprodukuje desetkrát větší hodnoty než dříve; kdepak ty hodnoty (peníze) jsou? 
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 šetříme v mnoha oblastech mnohem více než dříve (voda, energie, teplo, potraviny, osobní 

potřeby atd.); kdepak ty uspořené peníze jsou? 

 na důchodových fondech byly po revoluci nahromaděny desetimilardové rezervy; kdepak jsou?  

 a kdepak je národní poklad, kampak zmizely hodnoty, které chránili i komunisté? 

 sběr (s výjimkou kovů) se už nevykupuje, naopak za jeho odevzdávání ve sběrných dvorech 

platíme; kampak se zisky ze zpracování odpadů poděly?  

 pročpak máme po dvaceti letech třeskuté svobody, nezištného investování strategických 

investorů a obrovského vzestupu produktivity práce státní rozpočet v hlubokém deficitu? 

Národ by vám mohl položit tisíce dalších podobných otázek, ale jejich vyústění by bylo stejné: kdepak ty 

bilióny korun skončily, kampak dnes další miliardy tečou? Pročpak se bilionové hodnoty vypařily a místo 

nich se zrodily bilionové dluhy? A hlavně – proč tomuto tunelování majetku a rozpočtu státu, krajů a 

obcí stát nezabrání a naopak ho podporuje? Kdo za to nese zodpovědnost a jak bude pohnán k nápravě 

způsobených škod? 
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Pane ministře spravedlnosti! 

Vaším hlavním úkolem bude zkrotit legislativní hydru sužující zemi českou. Vyčistěte tu neuvěřitelnou 

legislativní džungli, která život této společnosti víc dusí, než mu pomáhá. Smysluplný předpis (zákon, 

vyhláška, opatření apod.) má život usnadňovat, ne komplikovat, má být jednoduchým návodem, jak 

dělat něco lépe, snadněji, efektivněji - s ohledem na člověka a s maximálním přínosem pro celek. 

Předpisy musí sloužit životu, ne život předpisům, jinak občanu přestanou sloužit a začnou jej soužit! Čím 

větší prostor zůstane otevřen životu na úkor předpisů, tím méně energie bude nutné věnovat předpisům 

na úkor života! Čím více zákonů, tím menší je jejich účinnost; jak nabývají na složitosti, ztrácejí na 

univerzálnosti a použitelnosti, přibývá chyb, konfliktů s realitou a roste potřeba dalších změn, úprav a 

výjimek; základní smysl – služba kvalitnímu trvale udržitelnému životu – se rozplývá. Jen pro ilustraci 

jeden příklad za všechny, aby bylo zřejmé, o čem mluvím: Pythagorova věta obsahuje 24 slov, Otčenáš 

66, Archimédův zákon 67, Deset přikázání 179, Americká Deklarace nezávislosti 1 300, Ústava USA se 

všemi sedmadvaceti dodatky 7 818 slov, ale Směrnice EU o prodeji zelí 26 911 slov! 

Z hlediska duchovního plní předpis úlohu berličky kompenzující odumírání morálky, pošlapávání 

etických odkazů prověřených generacemi našich předků, absenci moudrosti a humanismu, devastaci 

duchovních struktur. Současná legislativa se snaží nacpat nekonečné projevy života do věčného zajetí 

škatulek vetchých paragrafů, nebo je opatřit zkorodovanými visačkami právních výkladů či nálepkami 

páchnoucích dogmat; co tak „ošetřit“ nedokáže, to odmítá a odsuzuje. A paradoxně vůbec nepostrádá 

absenci zákonů nejzákladnějších: Etika nad zákonem! Spravedlnost nad soudem! Kdyby tyto principy 

byly ctěny, postupovaly a rozhodovaly by soudy a úřady přednostně na základě vyšších principů 

mravních a teprve pak na základě zákona, a to ještě jen tehdy, kdy by jeho aplikace nebyla v rozporu 

s etikou. Nemohlo by se pak stát, že soud rozhodne vědomě v rozporu s etikou jen proto, že skupina 

pohádkově přeplacených právníků najde v paragrafech kličku či mezírku, díky které udělá z vlka beránka 

a nevinnému, který na právníky nemá, zničí život třeba exekucí. Každý předpis, který přesouvá energii od 

obsahu k formě, odvádí pozornost od cesty, jejího smyslu a cíle. 

Člověk ani příroda nebyli stvořeni předpisem a nijak je to nepoznamenalo; přátelství existuje bez 

jediného předpisu, a přesto po něm každý touží, zatímco úřady jsou z předpisů zrozeny, a přesto se jim 

každý raději vyhne. Nicméně každé hřiště má své mantinely, každá hra svá pravidla. Obecně jsou 

nastaveny etickými principy; čím víc jich společnost zbourá, tím víc předpisů musí uměle vytvořit, aby 

nahradily absenci mravních imperativů. Zlatá střední cesta proto radí: systematicky posilovat etický 

rozměr života společnosti a zužovat množství a rozsah předpisů na míru zcela nezbytnou!  

Proto, pane ministře, učiňte co nejrychleji následující kroky: 

 zpracujte zákon o regulaci a zušlechťování legislativy, který povede k systematickému redukování 

a zkvalitňování zákonů; ve stávající džungli legislativních paskvilů se už nevyznají ani právníci, jak 

se pak mají závaznými předpisy řídit řadoví občané? V rámci tohoto zákona otevřete prostor 

soudům k tomu, aby se v případech, kde je zákon nejednoznačný, popř. daný problém blíže 

neupravuje, musely řídit obecnými etickými imperativy. Ukončíte tak legislativní smršť, která 

generuje přes stovku zákonů ročně, o tisících dílčích změn nemluvě. Jedině tak dostanou občané a 

podnikatelé šanci se s příslušnými zákony řádně seznámit a respektovat je 

 spolu s ministrem vnitra zajistěte došetření všech velkých kauz rozkrádání majetku (státu, krajů i 

obcí) a tunelování rozpočtů – včetně kauz přikrytých prezidentskou amnestií; následně zajistěte 

ekonomické postižení protagonistů těchto kauz (vymáhání způsobených ztrát s okamžitým 

obstavením jejich účtů a exekucemi majetků); alibistické řeči o kolektivní neodpovědnosti 
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přenechejte obhájcům; každé výběrové řízení a každou veřejnou zakázku někdo konkrétní provedl 

a někdo nad ním za to nesl spoluodpovědnost 

 vaším úkolem je překlenout díry v zákonech pletivem obecné odpovědnosti spojené s danou 

funkcí a vrátit této zemi veškerý vymahatelný neoprávněně nabytý majetek. Odměny státních 

zástupců budou vypláceny pouze z přiměřené části toho, co se jim podaří z rozkradeného majetku 

státu navrátit. Rovněž popožeňte k odpovědnosti ty, kteří příslušné kauzy „zametli pod koberec“. 

Pokud do půl roku nedosáhnete významných výsledků, ve funkci skončíte 

 objektivně přezkoumejte církevní restituce (konkrétní doložení konkrétních majetků údajně 

zabavených komunistickým režimem) a vše, co nebylo jednoznačně doloženo, vraťte českému 

státu. Nevydávejte žádné pozemky (lze je pronajímat). Co bylo neoprávněně vydáno a již 

„zobchodováno“, je nutno považovat za okradení státu a jako trestný čin vymáhat po původcích 

(vláda a poslanci, kteří restituce prosadili) 

 zpracujte návrh zákona, který změní postavení klíčových hráčů v české justici; soudce jmenovat 

na dobu určitou, prodloužení podmínit přezkoumáním odborným a etickým, zavést odvolatelnost 

a trestní odpovědnost soudců, exekutorů, insolvenčních správců, státních zástupců, advokátů a 

soudních znalců za chybné, manipulované a protahované (ne)konání, za nepřiměřené zásahy 

(exekuce nesmí jít nad rámec pohledávky) a za rozkrádání majetku občanů a podnikatelů 

(likvidace podniků v insolvenci) apod.; zabudujte do našeho práva institut poroty (nezávisle 

sestavované) - přinejmenším pro „druhoinstanční“ soudy 

 zrušte exekutory jako soukromé osoby; exekutorem bude státní zaměstnance na základě 

rozhodnutí soudu (prověří odbornou a morálně etickou kvalifikaci); jeho odměna bude určována 

dle pravidel platných pro úředníky veřejné správy 

 zakažte obchodování s půjčkami za účelem zisku; náklady spojené s „přeprodáváním“ či pozdním 

vymáháním pohledávek se nesmí stát součástí vymáhaného dluhu 

 režim vymáhání každé půjčky či exekuce musí být stanoven s ohledem na uchování důstojných 

podmínek života dotčeného, aniž by byl nucen vyhledávat nelegální zdroje dalších příjmů; právní 

úkony nařízené soudem v souvislosti s vymáháním dluhů nesmí být oceňovány nad rámec 

reálných možností splátek dotčené osoby 

 exekuce omezte v zákoně pouze na případy spojené s prokázanou trestnou činností 

 odměny advokátům, notářům, soudním znalcům a exekutorům za nezbytné služby občanům 

odvozujte z průměrné mzdy s ohledem na reálný příjem dotčeného občana tak, aby se nestaly 

příčinou jejich sociální exkluze; odměny insolvenčních správců přímo navažte na hospodářské 

výsledky jimi spravovaného subjektu 

 zastavte podnikání fyzickým i právnickým osobám, které svojí trestnou činností způsobily škodu 

občanům nebo státu a tuto nenahradily 

 spolu s ministrem vnitra změňte systém vyřizování stížností na orgány veřejné správy a podávání 

odvolání proti jejich rozhodnutím tak, aby se stížnost nevyřizovala obvyklou praxí – předáním 

podnětu k vyřízení orgánu, na jehož postup si občan stěžuje. Viník přeci nemůže posuzovat sám 

sebe, zda se provinil či nikoliv, a v jakém rozsahu; alespoň ne tam, kde právo a spravedlnost 

nejsou prázdným pojmem  

 legislativní diktát EU: zákony musí sloužit lidem a životu, ne naopak. Nařízení EU, která poškozují 

naši zemi, akceptovat nebudeme. 
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Pane ministře vnitra! 

Vy jste duchovním otcem veřejné správy. Odpovídáte za její smysluplnost, šaty i štíhlou linii. A hlavně za 

její chování – pokoru a pracovitost garantující, že bude sloužit občanům a ne občané jí. Proto je Vaším 

prioritním úkolem odbourávat veškerou zbytečnou administrativu a byrokracii – včetně samoúčelných 

orgánů a institucí. Jste však také odpovědný za efektivnost a smysluplnost vynakládání prostředků na 

politickou správu země. Právě v této oblasti od vás požaduji změny, které povedou k přiškrcení financí 

těm, kteří až dosud škrtili občany. Argument, že musejí mít obrovské platy, aby byli neúplatní, má 

stejnou logiku jako tvrzení, že narkomanům se musí dávat vysoké dávky drog zdarma, aby se jim 

znechutily, a z totálních závisláků se stali abstinenti. Životním krédem chamtivců je „Někteří mají ještě 

víc než já a to musím změnit!“  

Spolu s ministrem financí proto provedete správní reformu, která utáhne opasky těm, kteří je až dosud 

utahovali jiným, zejména vládě, parlamentu, Hradu, ministerstvům a krajům, tedy politikům a vysokým 

úředníkům, ale také soudcům a státním zastupitelům; nechtějí-li svou práci vnímat jako životní poslání a 

nenahraditelnou službu občanům, ať si vyzkouší nezaměstnanost, veřejné práce a sociální podporu na 

vlastní kůži, aby poznali, jak skvěle se žilo obyčejným lidem v čase pana Nečase; najdou se tisíce jiných, 

kteří jejich práci zastanou desetkrát lépe za desetinu jejich příjmů. Zpracujte návrh na zredukování a 

odpolitizování všech vlád a jejich úřadů (republikové a ministerstev, krajů a krajských úřadů) a dalších 

institucí administrativního charakteru, oddělte moc zákonodárnou od výkonné.  

Ve fungování policie (a prevence kriminality) od vás očekávám smysluplné promyšlené efektivní kroky 

směřující k ochraně její nezávislosti a ke zrychlení a zkvalitnění její činnosti. 

Proto spolu s příslušnými ministry upravte platné zákony a připravte návrhy nových, zejména: 

 předložte zákon o přímé volbě prezidenta, starostů, hejtmanů a primátorů, a o důsledném 

oddělení moci zákonodárné od exekutivní, aby se s těmito funkcemi přestalo mezi politickými 

partajemi kšeftovat 

 zpracujte zákon o referendu, aby se občané mohli vzepřít případné zvůli mocných 

 uzákoňte odvolatelnost všech politiků a jejich trestnou odpovědnost za škody způsobené jejich 

vědomě nesprávným hlasováním 

 imunitu politikům zredukujte na projevy názorů, nikoliv na trestnou činnost 

 odpolitizujte celou veřejnou správu (úřady a jejich organizace), zejména oblast investiční, 

personální, dotační a grantovou) 

 zredukujte vlády a úřady všech stupňů (stát – kraj – obec – obvod), jakož i různé inspektoráty, 

instituty, rejstříky, správy apod., jejich činnost je nezbytné „debyrokratizovat“ a „odpapírovat“, 

propojit databáze, výkony úřadů maximálně automatizovat (elektronicky zpracovávat) 

 rozšiřte kontrolní pravomoci NKÚ a ÚOOZ 

 vytvořte zákon o politické reklamě a přístupu do médií garantující stejná právě pro všechny 

politické subjekty a výrazně redukující dosavadní rozsah a způsob ovlivňování voličů 

 změňte zákon upravující systém financování parlamentních stran tak, aby: 

 finanční příspěvky na provoz jim byly poskytovány pouze v prvním volebním období, a to jen 

v nezbytném rozsahu 
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 příspěvky za získané hlasy byly redukovány a vypláceny pouze za skutečně získané hlasy 

(žádné za přepočtené hlasy „nevoličů“) 

 změňte volební zákon tak, aby křesla v poslanecké sněmovně byla obsazována pouze podle 

skutečně získaných hlasů (přijde-li k volbám třetina voličů, bude obsazena nanejvýš třetina křesel); 

tento systém umožní občanům účinně se vypořádat s nezodpovědnými parlamentními stranami 

(postačí jednou nejít k volbám) 

Dále postavte týmy specialistů, kteří znovu otevřou a prošetří veškeré odložené a zametené kauzy 

rozkrádání státního majetku, podplácení atd. a poskytněte jim maximální podporu a ochranu. Jejich 

povinností bude nikoliv šetřit, ale vyšetřit, tedy dohledat viníky u všech tunelů; kde nebude zjištěn 

konkrétní viník (osoba), pak nechť je zveřejněno, které vlády a ministři je mají na svědomí; v případě 

prokazatelného zavinění některé z politických stran bude tato požádána o náhradu škody, a pokud ji 

neuhradí, bude na ni vyhlášena exekuce, kterýmžto pádem jí budou obstaveny státní dotace a 

příspěvky, případně i její majetek. Totéž se vztahuje na dluhy státu (týká se vlád, které ony dluhy 

navrhly, a partají, které je v parlamentu schválily). 

Dále, pane ministře, spolu s ministrem spravedlnosti upravte trestní zákoník tak, aby lidé, které asociální 

politika státu, černá ruka trhu a nespravedlnost české justice připravily o práci, prostředky na obživu, 

střechu nad hlavou či rodinu, nebyli posuzováni a kriminalizováni jako běžní zločinci; jde o nešťastníky, 

kterým stát sebral všechno a dal jim vlastně jedinou volbu: krást, nebo umřít. Naopak - kriminalizujte 

dosud nepostihované nečestnosti v justici (zejména v oblasti exekucí), v obchodním styku, klamavé 

reklamě, kvalitě potravin apod. Podporujte ministra spravedlnosti v oblasti zákazu uplatňování exekucí 

tam, kde nebyl spáchán závažný trestný čin! 

Ve spolupráci s ministrem práce a sociálních věcí změňte základní principy přístupu státu k vězňům, 

bezdomovcům a sociálně ohroženým občanům; na vězně a věznice vydáváme desítky miliard (nemluvě 

o policii a justici), bezdomovcům však nechceme dát ani korunu; z mnoha chudých se stávají kriminálníci jen 

proto, že ze sociálních dávek, které jsou nižší než normy na psa v některých útulcích, nemohou přežít. 

Konečně nikoliv v poslední řadě věnujte mimořádnou pozornost tzv. nepřizpůsobivým občanům. Vaším 

úkolem v součinnosti s ministrem práce a sociálních věcí je zpracovat pro ně „nabídku“ v tomto duchu: 

„Respektujte vůli většiny, dodržujte zákony, pracujte (stát vám nabídne tisíce příležitostí) a mějte úctu ke 

kulturním tradicím této země! Pokud se přizpůsobíte, přijmeme vás s otevřenou náručí a budeme i nadále 

tolerovat vaše specifika. Pokud nikoliv, naše demokratické zřízení vám na vlastní náklady umožní opustit 

tuto zemi. Dlouhodobá tolerance mlčící většiny a protěžování křičící menšiny nepřinesly ani nejchudší 

ovoce, touto cestou tedy zjevně nechcete kráčet ani vy sami. Parazitování na těle tohoto státu a 

ubližování občanům, kteří vás živí, mají své meze, které nelze donekonečna posouvat dál a dál. 

Rozhodnutí je tedy jen ve vašich rukách, srdcích a hlavách!“ Celý tento problém však musí komplexně 

řešit Parlament ČR. 
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Pane ministře zemědělství! 

Vaším hlavním úkolem je udržet půdu a lesy v majetku českého státu. Dále zajistíte, aby se tam, kde je to 

smysluplné, s půdou ohleduplně hospodařilo tak, aby se výrazně snížila naše závislost na dovozu 

potravin ze zahraničí. Půdu dlouhodobě pronajímejte českým zemědělcům za částku, která nepřevýší 

nejnižší nájemné vyměřované zemědělcům v EU. Proto učiňte zejména následující kroky: 

 zákonem zakažte prodej přírodních statků (půda, lesy, voda, nerostné suroviny, vzduch) komukoliv; 

dlouhodobý symbolický pronájem půdy a lesů umožněte jen těm našim občanům, kteří na ní budou 

nejméně deset let pracovat či žít; tržní nájemné však umožněte tuzemským i zahraničním 

právnickým osobám; využívání přírodních zdrojů povolujte jen tuzemským firmám s většinovou 

účastí státu, aby byla zajištěna kontrola nad těžbou a také nad odvody do státního rozpočtu 

 zastavte vydírání nadnárodních spekulantů (investorů), kteří nás cestou dotací od EU nutí 

rozprodávat půdu; abychom dostali dotace (přesněji – aby nám byla vrácena část toho, co EU 

zaplatíme), musíme totiž prodat alespoň 2% zemědělské půdy zahraničním spekulantům; jde o 

další rafinovaný způsob rozkrádání majetku státu 

 znemožněte činnost skupinám spekulantů tvářících se jako zemědělci parazitujících na systému 

dotací a skupujících kvůli nim půdu ve velkém (za 10 let tak odčerpalo cca 200 lidí 1,6 mld Kč) 

 zpracujte program regenerace našeho zemědělství a navazujícího potravinářského průmyslu; 

povolte dovoz jen u těch potravin, které nejsme schopni sami vyprodukovat, podpořte naše 

producenty, zastavte děsivou kastraci našich potravinových zdrojů (ve jménu EU a jejích 

„strategických“ investorů likvidujeme či „za babku“ prodáváme naše cukrovary, mlékárny, chovy, 

zemědělce, ovocnáře, sadaře, pivovary atd., a přitom půdu necháváme zarůst plevelem a 

bolševníkem); znemožněte zahraničním „strategickým investorům“ udělat z naší země kolonii 

dovážející veškeré potraviny vesměs podřadné jakosti z druhého konce Evropy 

 podpořte české farmáře a tuzemské zpracovatele tuzemských surovin, pěstování tradičních 

plodin (brambory, chmel, luskoviny, zelenina, ovoce, mák, len, víceleté pícniny …) 

 podpořte rozvoj výrobních a prodejních družstev a podobných společenství, ve kterých se budou 

sdružovat naši drobní producenti, zpracovatelé a prodejci, což umožní omezit zničující vliv 

nadnárodních prodejních řetězců a jimi nabízených produktů 

 znovu zaveďte normy kvality garantující složení výrobků (většina výrobků v supermarketech 

nebude mít šanci uspět) a otevřete tak bránu na trh kvalitním českým produktům 

 zákonem stanovte maximální možné marže u potravin prodávaných v obchodních řetězcích 

(pohybují se kolem 60%, zatímco producenti jsou často ve ztrátě a zpracovatelé se pohybují 

vesměs jen těsně nad nulou) 

 zakažte pěstovat geneticky modifikované plodiny a prodávat výrobky z nich  

 zakažte prodej masa (drůbežího, vepřového i hovězího) z chovů, kde se do krmiva přidávají 

antibiotika či steroidy, aby se kompenzovaly úděsné podmínky některých chovů; antibiotika 

zamořují potraviny i životní prostředí, ve střevech těchto zvířat se vyvíjejí super odolné bakterie 

(extrémně agresivní, toxické a odolné), které se spolu s výkaly vracejí na pole a přecházejí do 

plodin na nich pěstovaných; právě tady hledejme původ „záhadných“ infekcí, které náhle zamořují 

řadu států Evropy. 
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Pane ministře zdravotnictví! 

Pečovat o zdraví těch, z jejichž daní jste placen – toť Vaše základní poslání, pane ministře! Musíte tudíž 

odstranit několik zásadních zrůdností, které pronikají do našeho zdravotnictví stále intenzivněji. První 

z nich je porušování Ústavy ČR, ve které je zakotveno právo na život; toto právo máme všichni stejné, 

proto se ani právo na jeho udržování a kvalitu nemůže různit v závislosti na tom, kolik kdo vydělává, jak 

se dnes prosazují naši „vyvolení“.  

Smutným jevem současnosti je umělé potlačování nemocnosti vyvolané finančním vydíráním občanů 

ze strany státu a zaměstnavatelů. Nemocní lidé dnes chodí do práce, jelikož si díky likvidačnímu 

systému podpory v nemocnosti nemohou z finančních důvodů dovolit marodit; ze stejného důvodu 

často nejdou ani ke svému lékaři. A tak šíří choroby v zaměstnání i dopravních prostředcích, v práci 

berou antibiotika či prošlé léky, nedoléčují se a zadělávají si na mnohem horší zdravotní problémy 

v budoucnosti. V úhrnu na tom společnost těžce prodělává a hlavně v budoucnu prodělá ještě více, leč 

výsledovky zdravotních pojišťoven a České správy sociálního zabezpečení plesají nad tím, jak se 

nemocnost snižuje. A plesat budou i důchodové fondy, protože v takovém systému se důchodu dožije 

jen málokdo.  

Dalším podivným úkazem jsou obrovské finanční toky plynoucí do kapes soukromých lékařů v podobě 

kapitačních plateb (úhrada za to, že lékař má pacienta v kartotéce, aniž by udělal jediný výkon) a také do 

soukolí zbytečných či opakovaných vyšetření. Někteří lékaři rovněž zneužívají toho, že je jich málo a že 

jsou nenahraditelní. A vyhrožují tím, že odejdou do zahraničí. Tuto situaci musíte změnit. 

Nepochopitelné plýtvání a asymetrie vládnou i v oblasti úhrad výkonů nemocnicím zdravotními 

pojišťovnami; fakultní nemocnice dnes dostávají za zcela identické výkony až trojnásobek toho, co 

nemocnice „okresní“, díky čemuž ochotně provádějí i medicínské „štěky“ a jsou přetížené, zatímco malé 

nemocnice jsou nevytížené a finančně kolabují, jelikož jim pojišťovny uhradí sotva dvě třetiny nákladů na 

ošetřovatelskou péči.  

Skutečným hyenismem českého státu je jeho cenová politika v oblasti léčiv; snad každá lékárnice by 

mohla vyprávět příběhy o tom, jak s pláčem odcházejí z lékárny babičky a dědečkové, když je jim 

sděleno, kolik set či tisíc korun mají doplatit za léky, které je udržují při životě. Tito lidé (a dnes už se to 

netýká jenom seniorů) totiž v tu chvíli pochopí, že mají na výběr vlastně jen mezi dvěma možnostmi: 

umřít na neléčení jejich nemoci, nebo umřít hlady, ačkoliv celý život poctivě dřeli a odvedli státu miliony 

korun, aby se ve stáří dožili důstojného konce bez obav a žebroty. Pokud ministr zdravotnictví toto strpí 

a současně schvaluje, aby např. šéf VZP bral čtvrt milionu měsíčně, o odměnách a příjmech správních 

orgánů nemluvě, pak se stává zločincem, který si zasluhuje přinejmenším doživotní zákaz jakékoliv 

veřejné činnosti. 

Zdaleka ne posledním paradoxem našeho zdravotnictví je dárcovství krevních derivátů; desetitisíce 

občanů ČR je poskytuje zdarma (občerstvení či příspěvek vyplácený za krevní plazmu jsou symbolickou 

náhradou za obětovaný čas, úsilí, utrpení a následnou rehabilitaci, nemluvě o tom, že čas věnovaný 

odběru derivátů si dárce musí napracovat a z daní se mu neodečte ani koruna). Za jakékoliv vyšetření u 

lékaře, aby krev mohl darovat, však musí dárce zaplatit regulační poplatek. Kauza DIAGHUMAN jasně 

dokazuje, že skutečná cena krve a jejích derivátů je mnohonásobně vyšší; je smutnou skutečností, že 

dnes tito dárci mají ze svých daní platit miliardové dluhy za státem tolerovanou šmelinu s jejich krví. 

Proto: 

 v oblasti zdravotní péče zrušte „nadstandardy“, všichni pacienti budou léčeni standardně podle 

téhož „metru“; až když to bude nezbytné, přejdou do péče specializovaných pracovišť; tam 
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dostanou nadstandardní služby – avšak na základě zdravotního stavu, nikoliv peněženky! Jediný 

nadstandard, který lze akceptovat, je v oblasti ubytovacích služeb 

 zpracujte v součinnosti s ministrem sociálních věcí takový systém nemocenské, který umožní 

pacientům účinně se vyléčit, aniž by byla ohrožena ekonomická situace jejich rodin  

 zpracujte takový ceník poplatků (regulačních, za pobyt v nemocnici, za ošetření a specializované 

zdravotní úkony apod.) a doplatků za léky, který zohlední reálné příjmy pacientů tak, aby se jejich 

úhradou významně nezhoršila finanční situace klientů 

 systém úhrad změňte tak, aby nemocnice a soukromí lékaři byli placeni za vyléčení, nikoliv za 

léčení, registraci, úřadování a za nekonečné vyšetřovací procedury; nechť jsou tedy odměňováni 

za výsledek (pozitivní změnu zdravotního stavu) a nikoliv za proces; z tohoto pohledu je nutno 

podobně nahlížet na metody léčby tradiční i léčby alternativní  

 zdravotní pojišťovny nechť hradí za stejné výkony všem nemocnicím stejnou částku  

 slučujte postupně zdravotní pojišťovny do jediné – státní; všechny zdravotní pojišťovny provádějí 

tutéž činnost a zbytečně odčerpávají prostředky poplatníků na své paláce, manažery a akcionáře 

 ceny a kvalitu léčiv, farmakologických prostředků a medicinských přístrojů důsledně kontrolujte; 

ty z nich, jejichž cena u koncového odběratele ve srovnání s cenou od výrobce přesahuje marži 

v obchodním prostředí obvyklou, nechte progresivně zdanit příspěvkem na rozvoj zdravotnictví 

 cenovou politiku státu upravte tak, aby každý lék (účinná složka) byl dostupný přinejmenším 

v jednom provedení zdarma. Snižte cenu dodávaných léčiv výběrovým řízením státu na 

zásobování zdravotnických zařízení a lékáren na území ČR. Pojišťovnám uložte povinnost hradit 

nezbytnou péči (alergie, zubní ošetření, implantáty atd.) v plném rozsahu 

 spolu s příslušnými ministry zajistěte rozšíření počtu studentů v „úzkoprofilových“ lékařských 

oborech s tím, že student na začátku studia podepíše smlouvu se státem, že v případě, že se 

rozhodne opustit republiku, uhradí náklady vynaložené státem na jeho vzdělání 

 zpracujte zákon, podle kterého je každý odběratel krve a krevních derivátů povinen zveřejňovat 

informace o tom, za jakou cenu a komu krevní produkty dodává; v témže zákoně zakotvěte 

povinnost odběratele vyplácet dárcům přinejmenším stejnou částku, jakou si v podobě marže 

ponechá, aby se část gigantických zisků farmaceutických firem obchodujících s krví a jejími 

deriváty vrátila dárcům 

 tam, kde je značný převis poptávky, uložte zdravotním pojišťovnám povinnost uzavřít 

s nemocnicemi smlouvy na úhradu výkonů na kvalitních diagnostických přístrojích (v Plzeňském 

kraji měla donedávna magnetickou rezonanci jen Fakultní nemocnice v Plzni; když si ji chtěla 

pořídit i nemocnice Klatovská, pojišťovny s ní odmítaly uzavřít smlouvu na úhradu diagnostických 

výkonů, ačkoliv se na vyšetření v Plzni čtvrt roku čeká) 

 začněte se vážně zabývat vlivem geopatogenních zón na zdraví;  zkušenosti léčitelů i některých 

lékařů stále hlasitěji varují, že zóny, rakovina a některé další nemoci jsou spojité nádoby 
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Pane ministře životního prostředí! 

Vaším úkolem je pomáhat a chránit naší zemi a také planetu Zemi, nikoliv zištné zájmy finančních 

skupin! Zdravé životní prostředí je nedílnou součástí strategie trvale udržitelného rozvoje a významným 

parametrem kvality života. To, co firmy nevyprodukovaly, si nemohou přisvojovat. Proto řeky, jezera, 

prameny, hory, lesy (s výjimkou rychle rostoucích dřevin pěstovaných na biomasu), vzduch, slunce, 

nerostné bohatství, cenné přírodní ekosystémy, malebné přírodní scenérie a přírodní parky nemůže 

vlastnit nikdo jiný, než lidé této země, tedy stát (nikoliv úřady). Proto: 

 zákonem zakažte privatizaci a prodej těchto přírodních darů a zdrojů; pokud se již některé dostaly do 

soukromých rukou, nastavte pravidla zpětného prodeje, případně vyvlastnění. Zákon však může umožnit 

pronájem za symbolickou cenu tam, kde to bude obecně potřebné a prospěšné. Musí být garantován 

volný bezplatný (avšak ohleduplný) přístup občanů do lesů, řek a jezer (s výjimkou rezervoárů pitné vody), 

hor a parků za účelem rekreace či sběru lesních plodin pro osobní spotřebu; regulovat lze jen jejich pohyb 

(režim a trasy) a spektrum živočišných i rostlinných druhů využitelných v konkrétní lokalitě ke sběru či lovu  

 v obdobném postavení jsou i přirozené monopoly využívající těchto zdrojů k zásobování obyvatelstva 

(infrastruktura obcí – vodovody, teplovody, plynovody apod.), kdy občan nemá jinou alternativu, jak 

si potřebné dodávky zajistit; proto musí tyto přirozené monopoly zůstat pod kontrolou obcí (a 

nejlépe i v jejich majetku) a nesmí se stát zdrojem zisku pro zahraniční akcionáře, ale musí být 

reinvestovány do struktury samotné a současně vést ke stlačování dodavatelských cen pro koncové 

odběratele; tyto principy uplatnit i pro dodávky elektrické energie v rámci ČR  

 zákonem upravte obecnou strategii rozvoje území tak, aby přednostně musely být využívány již 

zastavěné, zdevastované a málo využívané plochy (zejména „brown-fields) a přestavována 

průmyslová území či areály s nevhodným uspořádáním; parkovací kapacity aby byly budovány 

v podzemí či v patrech apod. Výslovně zakažte budování „hangárů“ průmyslových hal na zelené louce 

a kde se tak již stalo, zpoplatněte zábor půdy jako ve městech 

 každý má právo na klid, zdravé ovzduší a vodu, na takové hlukové, světelné a energetické pozadí, 

které mu umožní v noci zdravě odpočívat, a ve dne nerušeně pracovat s ohledem na jeho zdraví; 

proto přezkoumejte a zpřísněte zdravotně hygienické limity platné pro imisní zátěž ovzduší a 

znečisťování vod a především vytvořte limity nové upravující individuální i kumulovanou zátěž 

energetickou (vysílače mobilních operátorů, TV, rozhlasu, radarů, taxi a dalších služeb, jakož i radiace 

a geopatogenních zón), zátěž tzv. světelným hlukem v nočních hodinách; hluku v obytných zónách 

přiřaďte vedle jeho intenzity jako limit další parametr - rušivost 

 zajistěte masivní podporu recyklace a hlavně předcházení vzniku odpadů; zdaňte jiné než biologicky 

degradovatelné či znovu využitelné obaly, zdaňte výrobu reklamních letáků z jiných než recyklovaných 

surovin, zaveďte výkup papíru, skla, elektroodpadu a kovů (vč. hliníku) pro občany, podpořte rozvoj 

aerobního i anaerobního zpracování a dalšího využívání bio odpadu, zakažte druhotné či terciální balení 

výrobků v prodejnách do igelitových obalů, motivujte zpracovatele gumového a plastového odpadu 

k vyššímu odběru a produkci polotovarů i finálních produktů, znemožněte překupnictví a vydírání 

v obchodování s odpadem, podpořte základní i aplikovaný výzkum v oblasti odpadového hospodářství, 

podpořte osvětu v oblasti vniku, třídění a znovuzpracování odpadů 

 zákonem zajistěte, aby v řekách nebylo do náhonu nad jezem odváděno takové množství vody, že 

pod jezem bude téměř sucho; řeka pod jezem musí alespoň v plavebním koridoru umožňovat 

zachování vodního ekosystému, migraci ryb a splouvání lehkými čluny pro vodní turistiku; minimální 

průtok pod jezem musí být garantován technickým opatřením (šlajsnou, sedlem na desce jezu či 

mezerou v zábranách); masivně podpořte budování propustí pro ryby a vodáky 
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Pane ministře hospodářství (obchodu a rozvoje)!  

Hospodářství země stojí a padá s těmi, kteří produkují skutečné hodnoty. Proto je nejvyšší čas pomoci 

tuzemským zemědělcům, výrobcům, zpracovatelům, živnostníkům, obchodníkům a českému zboží 

vystoupit ze stínu loupeživých nadnárodních korporací a vstoupit do světla čestného hospodaření 

v duchu fair play a fair trade. Spolu s ministrem financí vytvořte potřebné nástroje, zachraňte „rodinné 

stříbro“, zaveďte značku „Český národní výrobek“  

Vytvořte Centra služeb obecného hospodářského zájmu! Ta budou mapovat komplexní spektrum 

využitelných pracovních příležitostí ležících ladem (jsou jich desetitisíce). Nezaměstnaným umožní, aby si 

přivydělali vykonáváním prací podnikatelsky nezajímavých, ale obecně velmi potřebných, potažmo 

činnostmi pro veřejnou správu rozpočtově nepokrytých. Co si nezaměstnaný vydělá, to mu bude 

zdaněno, avšak nebude mu o to krácena podpora; může také získat pracovní certifikát a na jeho základě 

být upřednostňován při hledání zaměstnání a podléhat zmírněnému režimu docházení na úřad práce. 

Obce, které budou služeb Centra využívat, získají levnou pracovní sílu - uhradí jen cca polovinu 

minimální mzdy, a to bez odvodů na zdravotní pojištění a příspěvku na sociální zabezpečení; díky tomu 

sníží rozpočty svých projektů a budou upřednostňovány. Stát, kraje i obce tak ušetří významný objem 

„měkkých“ peněz v rozpočtech svých rozvojových programů. Všichni partneři ušetří, klienti si přivydělají 

a pracovně se rozvinou, Centrum bude mít tím více peněz, čím více lidí zaměstná. Celý projekt je 

poněkud složitější, předám Vám ho v „mašličkách“ hned po našem rozhovoru. 

Následkem globalizace a všemocné ruky trhu jsme přišli o většinu vlastních zdrojů, zlikvidována byla 

téměř veškerá česká tradiční výroba, zdecimováno zemědělství, zpracovatelský průmysl, živnostníci a 

střední stav, z naší země se stává kolonie nevolníků konzumujících odpad z celého světa. Vaším úkolem 

je tento trend řízený nadnárodními korporacemi a finančními institucemi zvrátit nejvyšší možnou 

rychlostí. Nejprve však ukážete občanům několik základních souvislostí z oblasti obchodu, aby se mohli 

zhostit své role na přestavbě a znovuzrození české ekonomiky, zejména jim vysvětlete: 

 pokud nadnárodní řetězce a korporace zaměstnávají české pracovníky, vesměs pečlivě dbají, aby 

jim neplatili víc, než minimální mzdu; aby nevykazovaly zbytečně zisky, uměle zvyšují ceny 

dodávek od svých mateřských dodavatelských firem v zahraničí a naopak podhodnocují ceny 

výrobků, které těmto svým matkám dodávají; do státního rozpočtu ČR odvádějí jen zlomek toho, 

co by měly, a stát tak přichází o obrovské příjmy a nemá na podporu nezaměstnaných, kteří díky 

těmto nadnárodním skupinám přišli o práci 

 nakupujete-li v hypermarketu, zisky tečou do jejich nadnárodních extrémně bohatnoucích center 

v zahraničí; svými velkoodběry podporují zahraniční dodavatele a likvidují tuzemské výrobce, 

zpracovatele a živnostníky, čímž připravují statisíce občanů o práci 

Jestliže se občan orientuje na zahraniční výrobky, pak své peníze posílá do zahraničí (oblečení či boty - 

do Číny, pohonné hmoty - do Arábie, počítačová technika - do Hongkongu, elektronika - na Tchaj-wan, 

ovoce a zeleniny - do Španělska, Francie, Itálie či Jižní Ameriky atd.). Proto je tak důležité kupovat české 

výrobky u českých živnostníků, ale pozor na podvody s ukradenými (chci říci – „strategicky 

zainvestovanými“) tradičními českými značkami, mnohé už patří právě oněm nadnárodním korporacím, 

např.: 

 Mochov vyrábí tradiční mraženou českou zeleninu; patří však již Rakušanům (koncern Ardo) 

 Perla, Flora, Rama, Hera – nejoblíbenější české tuky se už nevyrábějí v Nelahozevsi, ale jsou dnes 

dováženy z Katowic v Polsku (Unilever) 

 cukrovinky s logem pražské čokoládové hvězdy Orion se také dovážejí z Polska, některé vyrábí 

švýcarský koncern Nestlé 
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 výroba tradiční kávy Jihlavanka se v režii koncernu Tschibo přesunula do Vídně 

 Sunar (vyráběný do roku 1999 v Zábřehu) se dnes vyrábí ve Velké Británii a Španělsku (švýcarský 

koncern Hero) 

 sýr Pepa a Hermelín ze středočeských Sedlčan, sýr Lučina a další jsou dováženy vesměs z Polska 

(Bongrain a další), tavené sýry Želetava se vyrábí ve stále větším rozsahu v Michalovcích na 

Slovensku (francouzský koncern Bel) 

 autobaterie Akuma se dnes vyrábějí v Itálii, kam veškerou výrobu z Mladé Boleslavi přesunul 

italský koncern Fiamm, který Akumu ovládl v roce 1998 

 tužky pod značkou Koh-I-noor vyrábí impérium rodiny Břízových nejen v Česku, ale i v Rusku, 

Bulharsku a Číně  

 výroba zápalek Solo se ze Sušice přesunula do Indie 

 elektrospotřebiče ETA se vyrábějí v Číně 

 Škodovka Mladá Boleslav pomalu přesouvá výrobu aut a jejich dílů do Číny (Šanghaj aj.) a dalších 

asijských zemí  

 tento seznam je velice dlouhý, jsou v něm tradiční sklářské firmy, porcelánky, obuvnické značky, 

textilní podniky, pivovary, lihovary (výroba tvrdého alkoholu), konzervárny, cukrovary, ale i 

strojírenské giganty, hračkárny, farmaceutická výroba celá řada dalších  

 

Zákazníci v supermarketech si těchto přesunů výroby a změn majitelů většinou ani nevšimnou, protože 

na obalech informace o původu chybějí, či je zde uvedeno pouze „Made in EU“. Navíc řadě spotřebitelů 

je jedno, kde se co vyrábí. Jedno by jim to ale být nemělo. Neboť jejich peníze tak odcházejí do 

zahraničí, aby podporovaly jednak akcionáře těchto řetězců, jednak zahraniční producenty a jejich 

zaměstnance na úkor tuzemských. Příslušné zisky, daně a poplatky tak z velké části plynou do zahraničí. 

Z čeho však bude žít český stát, kde naši lidé seženou práci, když se všechna výroba přesune pryč? Proto: 

 připravte širokou osvětovou kampaň, která každému občanovi tyto souvislosti ozřejmí a bude ho 

motivovat k nákupům českého zboží splňujícího české normy vyráběného z českých zdrojů 

v českých podnicích a prodávaných v českých maloobchodech 

 obnovte tuzemskou prvovýrobu, zpracovatelský průmysl a maloobchodní síť 

 zaveďte zákonem chráněnou (na rok propůjčovanou) značku „Český národní výrobek“, která 

bude nejen známkou vysoké kvality, ale především jakýmsi českým „fair-trade“ cejchem 

osvědčujícím, že produkt byl vyroben z českých zdrojů tuzemskými výrobci v zařízeních 

vlastněných českými podnikateli či zdaňovanými jen v ČR; tyto výrobky budou a splňovat české 

normy, a prodávány budou pouze v české obchodní síti; podpořte jejich export do zahraničí 

 zaveďte zákonem chráněnou (na rok propůjčovanou) značku „Český podnikatel“ pro firmy se 

sídlem v ČR, které jsou bezproblémovými plátci daní, zaměstnávají výhradně českou pracovní sílu 

a vyrábějí z českých surovin a zdrojů; místní podnikatel musí mít přinejmenším stejné výhody jako 

ten zahraniční, „Český podnikatel“ pak i výhody další 

 státní investice zaveďte podmínky garantující průhlednost a naprostou nezávislost výběrových 

řízení; jedním z rozhodujících kritérií nechť se stane místo, kde uchazeč zdaňuje svoji činnost 

(nejvíce bodů obdrží uchazeč, který zdaňuje výhradně v ČR); v podmínkách bude též 

zakomponováno opatření proti „přeprodávání“ investic v tom smyslu, že rozhodující objem prací 

na zakázce realizuje přímo uchazeč a využije k tomu především svých kapacit 

 všechny smlouvy státu musí být dostupné na internetu (s výjimkou částí upravujících záležitosti 

související s obchodním tajemstvím a originálním know-how); obdobné platí i pro smlouvy krajů a 

obcí. 
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Pane ministře školství! 

Škola je hned po rodině nejdůležitějším prostředím ovlivňujícím etickou úroveň a tím i osud celé 

společnosti. Škola žákům poskytuje informace, které se na základě pochopení podstaty a souvislostí 

mění na trvalé znalosti. Kde je nutno si informace pouze zapamatovat, vstupuje na scénu coby hlavní 

spojenec paměti prožitek - ať už skutečný (pokus, vlastní výroba, exkurze, výlet, ZOO, výstava, 

představení ...), nebo zprostředkovaný (film, foto, prezentace, vyprávění, příběh, kniha ...).  

Škola však člověka také formuje; dnes však bohužel, spíše deformuje. Utvrzuje žáka v tom, že je 

nedotknutelný, že on má veškerá práva a všichni ostatní jen povinnosti.  Vaším úkolem je tyto devastující 

výchovné amerikanismy vymýtit a nahradit systémem, který bude do duše dětí již od útlého věku 

zasévat semínka pokory, úcty k člověku, přírodě a životu vůbec, a rozvíjet je do nádherných květů lásky 

(nezištnosti, sounáležitosti, soucitu a ohleduplnosti) a moudrosti (hodnoty prověřené mnoha 

generacemi našich předků, kulturní tradice, znalost a respektování zákonů života „nad hmotou“). Proto 

kromě jiného: 

 vraťte našemu školství řád; je nemyslitelné, aby každá rádoby kreativní učitelka či „umělkyně“ 

vnášela další chaos do učebnic a pracovních sešitů (sami učitelé už se v nich nevyznají, raději je 

odkládají a vše vykládají systematicky po svém); osnovy musí být celostátně platné a vnitřně 

dokonale logicky uspořádané a systém výuky podle nich komplexně provázán; výuka nechť je co 

nejpřehlednější, utříděná, navazující a názorná, jednotlivá témata lehce dohledatelná; účinnost 

(znalosti) musí být pravidelně prověřována – opět na základě celostátně sjednocených kritérií 

 zásadním způsobem posilujte význam chápání podstaty a roli prožitku při osvojování znalostí 

 do každé učebny místnosti vyvěste vedle presidenta hlavní etické zákony jako: „Víc pro celek než 

pro sebe! Víc dávat než brát! Dej a bude ti dáno, ber a bude ti odebráno! Všechno přijmout, 

všechno dát!“ 

 zaveďte výuku etiky – objasňování zákonů „nad hmotou“, jak jsme propojeni, jak se nám vše 

vrací, jak jsme tvůrci svého osudu apod. formou alegorických příběhů, diskusí ... 

 důsledně a prakticky žákům vysvětlujte, že práva každého končí tam, kde začínají práva jiného; 

v tomto smyslu rehabilitujte roli trestu, pokárání a výchovně smysluplného nátlaku (viz 

moudrost našich předků: „co nejde horem, musí dolem; stromek se musí ohýbat, dokud je 

mladý!“).  Cílem není generovat strach, ale úctu k člověku, respekt k životu a tradičním hodnotám 

na straně jedné a rozpouštění sobeckého bezohledného ega na straně druhé 

 rozvíjejte emoční inteligenci – inteligenci srdce, na úkor vychytralosti ega, vychovávejte z dětí 

Člověka nového věku – Homo Empaticus !!! 

 v tomto smyslu vybudujte nový systém spolupráce školy s rodinou 

 v součinnosti s ministrem spravedlnosti a ministrem práce sociálních věcí podložte účinnost a 

legálnost výše uvedeného příslušnými právními normami a nařízeními 

 zrušte soukromé vysoké školy zaměřené na produkci titulů 
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Pane ministře dopravy! 

Vaším posláním, pane ministře, je zajistit občanům dostupnou levnou bezpečnou a rychlou dopravu 

s vysokou kulturou cestování. A také efektivní a ekologickou. Veřejná doprava železniční musí svými 

parametry překonávat dopravu silniční přinejmenším v rychlosti přepravy a v ceně, a to jak v měřítku 

vnitrostátním, tak mezinárodním. 

Rehabilitujte železniční dopravu, neboť železnice je cestou rozumu. To proto, že kolo po kolejnici má 

mnohem menší odpor než pneumatika na silnici, jeden řidič na železnici odveze stokrát víc cestujících 

než řidič na silnici, nemluvě o tom, že dálnice se stejnou kapacitou jako železnice musí být nejméně 12 

krát širší, že silniční doprava produkuje obrovské množství emisí obsahujících vedle CO2 přes 300 

škodlivin vč. prudkých jedů a karcinogenů, spotřebovává velké množství kyslíku a zabírá nebezpečně 

velké plochy zemědělské či jinak využitelné půdy. Proto dejte železniční dopravě zelenou, podporujte i 

rozumný rozvoj dopravy vodní.  

Úkolem s nejvyšší prioritou je dostat nákladní dopravu ze silnice na železnici! Tedy vytvořit takové 

podmínky pro přepravu kamionů a nákladních vozidel, aby se pro přepravce stala varianta přepravy 

kamionů vlakem velice lukrativní alternativou (rychleji, bezpečněji a levněji než po vlastní ose, navíc 

s možností odpočinku a občerstvení pro řidiče). Zajistěte k tomu potřebné technické podmínky na 

železnici a upravte poplatky a podmínky jízdy kamionů přes republiku tak, aby se tranzit po vlastní ose 

stal pro přepravce natolik nevýhodným, že se buď nechají přes naše území převést po železnici, nebo 

naše území raději objedou. Tento systém postupně prohlubujte až na úroveň průjezdu dvěma kraji. 

Restrukturalizujte železniční síť a obnovte tratě tam, kde je to nejen ekonomicky, ale i lidsky 

smysluplné.  Otevřete síť soukromým dopravcům – ovšem jen těm, kteří budou akceptovat systém 

sjednocených jízdních řádů (grafikonů) a jednotné sítě prodeje jízdenek, aby si cestující nemusel lámat 

hlavu s tím, kde na kterou trať si má jízdenku koupit. Změňte tarifní systém tak, aby i cenově významně 

překonával nabídku dopravy silniční. Podpořte provoz železnice a zásadním způsobem zredukujte její 

administrativu – zejména na generálním ředitelství ČD.  

Zvyšte kvalitu služeb osobní železniční dopravy! Kvalita dopravy není jen to, co si odsedíme ve vlaku. 

V posledních letech byly od základu zrekonstruovány některé významné tratě, na dalších se pracuje. Na 

těchto tratích jsou nová moderní nástupiště a také staniční budovy ve většině zastávek. Budovy 

s nádhernými čekárnami, WC (vč. bezbariérových), úschovnami a dalšími vymoženostmi. Jenže konkrétní 

zkušenost praví, že byly postaveny nejspíš jen proto, aby bylo kam pověsit nejrůznější cedulky podle 

norem EU. Většina těchto objektů je totiž trvale nejen bez obsluhy, ale hlavně – zamčená! A tak se před 

uzamčenými dveřmi špičkových toalet začínají objevovat nevábné produkty trávení, vandalismus se 

zdárně rozjíždí, o rozkrádání nemluvě. Nikdo totiž zastávku neprovozuje a tím ani nehlídá! Na nádražích 

se objevil další fenomén znechucující cestujícímu čekání na spoj: absence laviček, není, kam si sednout! 

Výmluvy na vytlačování bezdomovců nedosahují ani úrovně myšlení žáka mateřské školy. A tak se 

z miliardových investic staly němé pomníky neuvěřitelné neschopnosti těch, kteří ČD řídí! A také důvod, 

proč cestující k dopravě železnicí nejen nemotivují, ale jednoznačně odrazují! Má-li se šetřit na platech, 

tak na platech nezodpovědných zbytečných manažerů a ne na mzdách provozních zaměstnanců! 

A ještě jeden zásadní úkol: od základu přehodnoťte systém dálničních poplatků pro osobní dopravu! 

Dálnice totiž mají oproti silnici několik nedostižných výhod: jsou kratší, rychlejší, méně náročné na 

rozjezdy, stoupání a změnu rychlosti a vedou mimo obce. V důsledku toho oproti paralelním silnicím 

významně šetří životní prostředí – nižší spotřeba pohonných hmot a kyslíku, snížená produkce emisí, 

menší opotřebení vozidla i vozovky. Proto je nezbytné, aby silniční osobní doprava, zejména individuální, 
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byla všemi dostupnými prostředky sváděna právě na dálnice. V tomto smyslu je smysl dálničních známek 

postaven zcela na hlavu, neboť vozidla, zejména ta starší (využívána sociálně slabšími rodinami) vytlačují 

z dálnice pryč. Proto: 

 zpracujte strategii postupného rozšiřování alternativních zdrojů energie v dopravě, jakož i 

základní a aplikovaný výzkum v této oblasti (biopaliva, elektrická a solární energie, plyn, vodík, 

voda apod.); motivujte obce a města k přechodu celé jejich dopravní infrastruktury (svoz odpadu, 

taxislužba, MHD, vozidla úřadů a jimi založených či zřízených společností, místní sanitky atd.) na 

pohon alternativními zdroji energie   

 pro osobní vozidla postupně zrušte dálniční známky, aby nejkratší trasy byly maximálně 

využívány (zlepšení životního prostředí a bezpečnosti provozu v mnoha menších obcích); občan se 

už dost naplatil při jejich výstavbě 

 zakažte tranzit kamionů a těžkých nákladních vozidel republikou (perspektivně i jen jedním 

krajem), pokud existuje možnost využít železnice. Současně však podpořte široký rozvoj přepravy 

nákladních automobilů po železnici (kamionové vlaky, intervalová doprava, přepravní terminály) a 

garantujte takový tarif a režim přepravy, který bude pro přepravce zajímavější než jízda po silnici 

 obdobnou nabídku postupně vytvořte i pro tranzit osobních vozidel 

 poplatky za povinné pojištění vozidel upravte s ohledem na emise vozidla, objem motoru a 

prodejní cenu výrobce (zohlednění zátěže životního prostředí na straně jedné a uplatnění principu 

solidarity na straně druhé) 

 

Pane ministře energetiky! 

 Vyměňte kompletně celou správní a dozorčí radu ČEZu a prošetřete příjmy jejich členů; nechť 

vysvětlí, jak je možné, že Němci mají energii o třetinu levnější než my, kteří jí máme nadbytek a 

kteří ji Němcům dodáváme! A peníze za ušetřené dividendy a odměny správní rady, dozorčí rady a 

jejich „poradců“ promítněte do snížení ceny energie pro tuzemské maloodběratele, tedy občany!  

 přehodnoťte, zjednodušte a zprůhledněte systém výroby a distribuce energie k odběratelům, 

prověřte dodavatelské ceny a marže, regulujte mezinárodní obchod s energií (elektřina, teplo a 

plyn) tak, aby se minimalizovalo riziko „black-outu“ a aby ceny pro tuzemské odběratele nebyly 

vyšší, než u odběratelův okolních zemích 

 daň ze záboru zemědělské půdy zastavěné solárními či větrnými elektrárnami zvyšte na úroveň 

daně z ceny stavebních pozemků; to proto, aby na výstavbu těchto zařízení nebyly obětovány 

tisíce dalších hektarů, když jsou k dispozici rozsáhlá území „brown-fields“ – od kasáren až po 

opuštěné fabriky, doly, výsypky, skládky atd. 

 zpracujte strategii snižování ceny energie pro maloodběratele na nejnižší úroveň v Evropě 

 a pokud se budete nudit, zkuste otestovat možnosti a vhodnost pronájmu či koupě pozemků 

v zahraničí za účelem případné výstavby velké solární elektrárny (poušť), parků větrných 

elektráren (pobřeží, ostrovy, náhorní roviny …), přílivové elektrárny, geotermální elektrárny apod.; 

kvantifikujte rizika a celkovou efektivitu takovýchto investic a porovnejte je s jinými alternativami 

získávání energie u nás 
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Páni ministři všeho ostatního! 

 

Ministru války (obrany)  

Zatímco sovětské vedení nikdy neumožnilo čs. armádě zapojit se do bojů v Afghánistánu, USA a EU jí to 

umožnily nejen tam, ale i v Iráku a v dalších částech světa. Je nejvyšší čas bilancovat, co to českému státu 

přineslo. A připomenout si, co je vlastně základním posláním armády v době míru, živelných katastrof, 

teroristický či válečných událostí. Právě v tomto rámci se musí rozsah, kvalita a vybavenost našich vojsk 

s ohledem na ekonomické možnosti státu udržovat. A financovat cestou perfektních výběrových řízení, 

ve kterých opět budete v zadávacích podmínkách upřednostňovat tuzemské výrobce, pokud budou 

garantovat i komplexní opravárenský servis. 

 

Ministru kultury 

Kultura společnosti přímo ovlivňuje kvalitu života a etické pilíře jejího uspořádání. Jejím posláním je 

rozvíjet pozitivní vlastnosti člověka, rozpouštět vše negativní a jakékoliv formy agrese. Vyžaduje 

humanistickou výchovu, esoterické vzdělávání (o zákonech života a vzájemné sounáležitosti) a 

spravedlivé společenské uspořádání. Jedině tak lze plně mobilizovat lidský potenciál ve jménu dobra a 

transformovat Homo sapiens na Homo empaticus. Pokora, štědrost, přejícnost, mírumilovnost, cudnost, 

střídmost a činorodost – těchto sedmero hlavních a dalších ctností musí být rehabilitováno na základě 

znalosti hlubokých zákonitostí života.  

Tento cíl musí přijmout za svůj i média. Jejich úkolem je šířit pravdu, pozitivní informace, naději, 

moudrost a lásku. Vedle informací o dobrých skutcích a úspěších musí zařadit i pravidelné pořady o 

smyslu života, sounáležitosti, vzájemné pomoci, svědomí, úctě k hodnotám a životu, o vnitřním rozvoji 

člověka, o nesmyslnosti egoismu, konzumismu … Pokud politiku, tak jen tu, která překročila svůj vlastní 

stín, překonala stupidní pravolevé vidění světa a stala se hodnou Člověka nového věku. Násilí, 

bezohlednost, chamtivost a vychytralost nechť jsou zasazeny do kontextu „Co nás přivedlo ke kolapsu 

civilizace“. 

Dnešní sdělovací prostředky jsou však inverzí toho, čím by měly být. Propagují „nosit všechno naruby“ a 

také žít „naruby“. Z banalit dělají tragédie a z tragédií banalitu. Z beránků dělají vlky a z vlků beránky. 

Normy chování a smysl života nám v médiích prezentují svým nemorálním chováním duchaprázdné 

celebrity všeho druhu. Ztrátu studu a devastaci svědomí společnosti dobře vystihl jeden cizinec: "Žijete v 

zemi, kde nic není hanba!" Z televizních stanic, které by nejvíc ze všech měly kultivovat lidskou duši, 

zjemňovat smysl pro krásu, pravdu a dobro, teče krev, adrenalin a testosteron; asi ne náhodou se pro ně 

užívá termín „kanály“. Komerční stanice jsou zahlcené americkým brakem všeho druhu a programově 

otupují lidské city, svědomí a úctu k životu, aby si novodobí otroci zvykali na neštěstí, bolest a beznaděj. 

Rozvíjí v nich chamtivost a bezohlednost, aby se snažili žít bohatě navenek a chudě uvnitř. 

 

Ministru náboženství (ev. náměstku ministra kultury) 

Vy, pane ministře, připomeňte všem věrozvěstům skutečný život a odkaz Ježíše. Aby se nestarali o moc, 

majetek a honosné obřady, aby osobním příkladem vedli věřící ke skromnosti. Aby místo přežvykování 

prázdných dogmat vysvětlovali souvislosti, zákony a podstatu života. Aby hlásali pravdu a vedli člověka 
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k Bohu Veškerenstva, ne k literární postavě. Aby z každého dělali lepšího člověka nikoliv pomocí strachu, 

ale moudrosti a lásky. Měli by v lidech rozvíjet cit, soucit, pokoru, nadhled, odpovědnost, odpuštění a 

lidskost. A pochopitelně další vlastnosti zmiňované v odstavci “Ministru kultury”. Církve by neměly 

usilovat o registrované zbožné, ale společnost lidí hluboce vnitřně věřících ve vyšší Řád a úrovně Bytí, 

kteří svou víru vyjadřují i v běžném životě svými myšlenkami, emocemi, slovy a skutky. 

Lídři světových náboženství by měli neprodleně zahájit mezináboženský dialog. Začít by měl 

konstatováním, že nejlepší náboženství pro každého je to, které občana udělá lepším člověkem a naučí 

ho víc dávat než brát, dělat víc pro celek než pro sebe a hluboce v něm zakoření úctu k životu. A končit 

zjištěním, že tam, kde se všechna pozitivní náboženství setkávají, začíná skutečná víra, která už žádné 

náboženství nepotřebuje, neboť jeho náboženstvím se stává Pravda, Život, Universum, tedy Bůh. 

Lidé by si díky duchovním měli uvědomit, že vesmír je zrcadlem či ozvěnou jejich vnitřního tvoření, že 

z myšlenek se stanou emoce, z emocí slova, ze slov skutky, ze skutků zvyky, ze zvyků charakter, 

z charakteru postoje a odsudky a z toho všeho náš osud. Že chtějí-li změnit svůj život, musí změnit 

nejdříve sebe, své vnitřní tvoření, tedy myšlení a emoce. Že každý bude mít to, co je a co přeje jiným. 

Duchovní by měli najít odvahu a zvolat „Král je nahý!“ vždy, kdy to bude nezbytné. Měli by zaujmout 

čitelné postoje ke všem netolerantním agresivním formám náboženství (vč. neregistrovaných „kultur“) 

pošlapávajícím úctu k životu, kulturním tradicím a zákonům dané země. V součinnosti s ministrem vnitra 

by měli nastavit imigrační zákony tak, aby jakékoliv projevy náboženského fundamentalismu, násilí či 

jiné agrese byly důvodem ke zrušení azylu či propůjčeného občanství a k vystěhování imigranta do jeho 

domovské země. 

 

Ministrům Bůh ví čeho … 

Chraňte zájmy svých občanů, šlechtěte mezilidské vztahy, pečujte o duši národa. Buďte příkladem 

pokory a skromnosti, řiďte se svědomím, rozvíjejte svůj vnitřní život, prohlubujte poznání zákonů „nad 

hmotou“. Ctěte život, člověka a planetu Zemi. Dělejte víc pro celek než pro sebe! 

Vaším úkolem je šířit pravdu, pozitivní informace, naději, moudrost a lásku. Vedle informací o dobrých 

skutcích a úspěších otevřete prostor celospolečenské diskusi o smyslu života, sounáležitosti, vzájemné 

pomoci, svědomí, úctě k hodnotám a životu, o vnitřním rozvoji člověka, o nesmyslnosti egoismu, 

konzumismu … Pokud budete dělat politiku, tak jen tu, která překročila svůj vlastní stín, překonala 

stupidní pravolevé vidění světa a stala se hodnou člověka nového věku - Homo emapticus. Násilí, 

bezohlednost, chamtivost a, vychytralost nechť jsou zasazeny do kontextu „Co nás přivedlo ke kolapsu 

civilizace“. 

Nesete odpovědnost za formování kolektivního vědomí naší 

společnosti a tím i planetárního vědomí. Je proto důležité, co říkáte, a 

ještě důležitější, co děláte, neboť tím dokazujete, čím opravdu jste. 

Nový lepší svět mohou vytvořit pouze ti, kteří překonali svou závislost 

na světě forem, kteří rozpustili svůj egoismus a lpění na moci, 

bohatství a společenské prestiži. 
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Dobrá rada nad zlato 

… trocha světla a naděje a několik rad přátelům a lidem dobré vůle, tedy Vám … 

 

Stále více lidí si uvědomuje, že organizovaný zločin a otrokářský systém maskovaný rouškou demokracie je 

nejvyšším stádiem brutálního bezcitného kapitalismu. Že naše společnost řeší problémy sytých a 

bohatých, zatímco ostatním věnuje pozornost jen jako výrobní síle a zdroji zisku. Spotřeba a dluhy se 

stávají drogou. Žijeme v hypnóze, která tvrdí, že nic nelze změnit. To vše je možné proto, že zlo se 

organizuje. Chceme-li mu čelit, udělejme totéž a vystupme z tohoto sebezničujícího systému! 

Spojme se! To je jediná naprosto legální cesta, jak zabránit, aby devastace této země byla dovedena do 

úplného konce. Spojme se se všemi, kteří chtějí udělat přítrž řádění loupežníků v kravatách a poslat 

velkozloděje tam, kam patří. Voličů nespokojených s dosavadními vládami a politikou, tedy nás, je přes 

osmdesát procent. Když dokážeme odložit své ego a osobní ambice, není nic, co by nás mohlo zastavit. 

Spojme se a jděme do všech voleb nejlépe jako jediný politický subjekt, ať se naše síly zbytečně netříští! 

Včele s lidmi, kteří nikdy nebyli ve „velké politice“ ve službách vládnoucích stran. To proto, že politici 

parlamentních stran, ať už byli ve vládě, parlamentu či senátu, byli tam ve službách zavedených partají 

prorostlých klientelistickými sítěmi nejrůznějších mafií.   

Získáme-li nadpoloviční či ústavní většinu, dokážeme změnit vše. Přijmeme jednoduché a eticky 

bezproblémové zákony, které dají dobru zelenou a zlu červenou – bez ohledu na národnost, rasu či 

vyznání. Ujmeme se vlády a změníme ji tak, aby nás přestala soužit a začala nám sloužit. Ozdravíme 

zkorumpovanou justici a zajistíme vymahatelnost práva bez ohledu na majetek. Začneme ekonomiku 

zbavovat pijavic nadnárodních korporací, finančních ústavů a dalších parazitů a nastartujeme její oživení. 

Kráčejme však cestou nenásilnou, nebuďme jako oni – mstiví, bezohlední, podlí, úskoční, chamtiví a 

vychytralí. Jak odčerpat loupežníkům jejich nakradené majetky, už víme, žádnou vendetu nepotřebujeme. 

Můžeme využít některý z nově založených politických subjektů, ev. založit další, ale počítejme s tím, že ve chvíli, 

kdy začneme být mocným této země nebezpeční, budou se snažit nás mediálně znemožnit, infiltrovat svými 

profíky a vnitřně rozbít dřív, než se do parlamentu dostaneme. Vybírejme si proto své členy z řad lidí 

skromných a pokorných, moudrých, ohleduplných a nezištných, kteří chtějí víc dávat než brát, dělat víc pro 

celek než pro sebe. Važme si těchto čistých duší oplývajících draze zaplacenými zkušenostmi, lidí, kteří si sáhli 

na samé dno a poznali, co má v životě skutečně smysl, co mu prospívá a co nikoliv. Ne podle slov, ale podle 

činů a dosavadního života poznáte je! S odborností a technologií moci si nedělejme starosti – stačí podívat se, 

kam nás naši političtí „všeználkové“ a „superodborníci“ dovedli. Nejdůležitější je srdce a svědomí, odborníků 

na cokoliv je dnes k dispozici tolik, že bude-li jich zapotřebí, nebudeme vědět, ze kterých si vybrat. 

Rychle pak rozbijeme okovy zrůdné moci a z politiky uděláme opravdovou službu občanům, vrátíme 

lidem jistotu, naději a radost ze života. Začneme vytvářet širokou škálu příležitostí pro využití nesmírného 

tvůrčího a pracovního potenciálu živořícího dnes v řadách nezaměstnaných. Vrátíme hrdého ducha 

národu a zdravé tělo státu, moc bezmocným a spravedlnost poctivým, ochranu chudým a podporu 

podnikavým, jistotu pracovitým a ocenění tvořivým. A také dřinu parazitům, tresty podvodníkům a 

exekuce tunelářům. Politiku otevřeme osvíceným bytostem, které povýší etiku nad zákon, zákon nad 

peníze a peníze nad moc a začnou chránit tuto zemi, její občany, půdu, nerostné zdroje, kulturu, tradiční 

výrobu … tedy nás samé. 

V předmluvě k tomuto druhému dílu se skví větička „Velký třesk na politické scéně ČR začíná!“. Aby 

však opravdu začal (zvedl celonárodní tsunami odporu) a splnil své poslání (vypláchl neuvěřitelný Augiášův 

chlív ve vrcholné politice ČR a přinesl politiku bez politikaření), nestačí „ … jen víru mít, doufat a jít, jednou 

budem dál, já vím …“, je nutné se rozhodnout a udělat „jen malý krůček pro člověka, ale veliký skok pro 
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lidstvo“. Nestačí vědět, je nutné to použít! Nestačí chtít, je nutné se rozhodnout! Nestačí mluvit, je nutné 

to udělat! Začít dělat víc pro celek než pro sebe, víc dávat než brát. Dokážeme-li to, nebude nic, co by nás 

mohlo zastavit. 

 

 

Závěr  

Dnešní člověk, tragicky vychýlený ze směru trvale udržitelného rozvoje, nyní panuje nad celou planetou 

Zemí a všude, kam vkročí, všude, kam pohlédne, vidí ve všem jen předmět své chamtivosti, nadvlády a 

obohacení. Mocní tohoto světa ve svém strachu o moc vytvořili enormní armády a tajné policie, aby mohli 

hlídat své národy. Dělají si nároky na osobní vlastnictví této planety a zotročení lidí na ní žijících. Jejich 

vlády útočí na laskavé a mírumilovné, na skromné a nezištné, na moudré a zodpovědné, a tím i na samou 

podstatu života. Tuší, že dobro se rodí pouze v lidském srdci, a tak pošlapávají vše pozitivní a láskyplné. 

Pochopili, že vnímání podstaty dobra a spravedlnosti se rodí v lidské mysli, a tak vedou válku o vědomí a 

svědomí lidí; ovládli veškeré prostředky dorozumění a komunikace mezi lidmi, aby se jim podařilo zabránit 

volnému proudu myšlenek.  

Naštěstí netuší, že stojí proti moci, která není z tohoto světa a nad kterou nemají šanci zvítězit; nevědí, co 

to je Láska, která je podstatou, smyslem i cílem života a kterou lze prožívat jen v lidské duši, a tak je naše 

skutečné věčné Já, tento Pramen všeho dobrého, zatím nezajímá. Místo toho nám přehrávají stále dokola 

svoji šarádu o materiální podstatě světa a z toho vyplývající jedinečnosti konzumního způsobu života. 

Propojení nás všech, existenci zákonů nad hmotou, karmická kola osudu, vyšší úrovně bytí a podobné 

fenomény považují za výplod chorých mozků; na všechno nemateriální požadují materiální důkazy a vůbec 

si nepřipouštějí, že absence materiálních důkazů není důkazem absence nemateriálního světa. Odmítají 

svoji skutečnou podstatu, tedy sami sebe.  

Hned v prologu k prvnímu dílu této knížky je zvýrazněna větička „Kde proudí světlo pravdy vědomím, 

stává se občan vědomým a vědomí pravdy života jeho svědomím“. Možná právě nastala chvíle se k ní 

vrátit a znovu zalistovat ve stránkách následujících, tentokráte již s hlubším vědomím toho, co se 

v dnešním světě děje a kam naše euro atlantská civilizace spěje. A také s vědomím toho, co s tím můžeme 

dělat …  

 
K pochopení těm, kteří již chápou, 

k zamyšlení těm, kteří již myslí, 

k potěšení těm, kteří tak již cítí, 

k činům těm, kteří tak již činí … 

 

si ve své troufalosti dovoluje tyto řádky věnovat i Vám 

                    Oldřich Lukáš, autor 

 

 

 

 



 

 

 

      
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cesta z otroctví mafiánského konzumismu 

a nadnárodních desperátů 

 

Dvacet let budování kapitalizmu a neomezeného řádění všemocné ruky trhu udělalo 
z České republiky podřadnou kolonii; z bohatého a soběstačného státu jménem Česká 
republika zbyla vybrakovaná ruina. Spravedlnost se změnila v otroka peněz a právo ve 
sluhu moci. Moc našich morálně nemocných mocných se stává prokletím bezmocných; 
nenápadně transformuje občany na nevolníky a vyhnance ve vlastní zemi. Jako drtička 
nemilosrdně sešrotovává stále více nevinných obětí; tisíce sebevražd, tragické osudy 
nesčetných rodin, sociální beznaděj, masivní nárůst kriminality a stovky dalších indicií 
dokazují, že této společnosti již „zvoní hrana“. Nenasytní žraloci ovládající stát rabují na 
všech frontách, utahují opasky bezmocným a sami si je sundávají. Jejich chamtivost a 
parazitismus už překračují všechny únosné meze. Je nejvyšší čas na ně ukázat a nazvat 
jejich „veřejně prospěšnou“ činnost vlastizradou. Občané této země nikomu nic nedluží, 
naopak - jsou jediní, kdož byli skutečně okradeni; pokud někdo eviduje státní dluhy, pak 
ať je vymáhá od těch, kteří je udělali. Je nejvyšší čas ukázat na mocné tohoto státu a 
zvolat „Král je nahý!“ 

 

 

 

Tato kniha odpovídá na otázku 

opravdu, ale opravdu 

 zásadního významu: 

Co s tím? 
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