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• Motto 1: „Spravedlností král posiluje zemi, kdo ale zvyšuje daně, ten ji 
pustoší.“ (BIBLE: PŘEKLAD 21. STOLETÍ, Přísloví, 29:4, Biblion, Praha, 2009, 
s. 828.) „If a king is fair, he makes his country strong, but if he takes gifts 
(bribes, taxes etc.) dishonestly, he tears his country down.“ (Source: 
www.biblegateway.com.) 

 

• Motto 2: „Spravedlivý má zájem o právo ubohých, darebák o tom 
nechce vědět nic.“ (BIBLE: PŘEKLAD 21. STOLETÍ, Přísloví, 29:7, Biblion, 
Praha, 2009, s. 828.) „The righteous considered the cause of the poor: but 
the wicked regarded not to know it.“ (Source: www.biblegateway.com.) 

 
• Motto 3: „´Běda i vám znalcům Zákona!´ odpověděl Ježíš. ´Zatěžujete 

lidi neúnosnými břemeny, ale sami na ta břemena ani prstem 
nesáhnete.´“ (Zdroj: BIBLE: PŘEKLAD 21. STOLETÍ, Lukáš, 11:46, Biblion, 
Praha, 2009, s. 1340.) „Jesus replied, "And you experts in the law, woe to 
you, because you load people down with burdens they can hardly carry, and 

you yourselves will not lift one finger to help them.“ (Source: 
www.biblegateway.com.) 

 
• Motto 4: Josef Lux (http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Lux): „Já jsem 

přesvědčen, že otázka sociální politiky prostě není levicovou 
záležitostí, že křesťansko-demokratická či konzervativní politika 
prostě vnímá princip solidarity jako jeden ze základních, na kterém je 
třeba stavět stát a my tento princip zdůrazňujeme /.../.“ „I am 
convinced that the issue of social policy is not simply a leftist issue that the 
Christian-Democratic and conservative politics simply sees the principle of 

solidarity as one of the fundamental on which we must build state and we 
emphasize this principle /.../.“ Tomáš Ježek 
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Tomáš_Ježek): „Přesně tak. Jako dobrá 
konzervativní strana velmi dbá o to, aby byli zabezpečeni ti, kteří se z 
různých důvodů nemohou o sebe postarat.“ „Exactly. As a good 
conservative party very keen on social security of people who for various 
reasons can not take care of themselves.“ (Zdroj: 2. 4. 1995, 7 čili Sedm dní, 
TV Nova, Josef Lux a Tomáš Ježek.) 

 
• Motto 5: Václav Klaus (http://en.wikipedia.org/wiki/Václav_Klaus): Víte, že 

„sociální dopady tohoto kroku by byly opravdu nemilé“. My „jedeme 
přesně na pomezí toho, co je sociálně rozumné a sociálně únosné“. 
Musíme mít onen „cit“ pro sociální otázky. „Did you know that "the social 
implications of this step would have been really unpleasant." We are "going 
exactly on the boundary between what is socially rational and socially viable." 
We have to have that "feeling" for social issues.“ (Zdroj: 7. 5. 1996, 
Karanténa, Česká televize, Václav Klaus.) 

 
 



 
 Kvapem se blíží volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky(http://en.wikipedia.org/wiki/Chamber_of_Deputies_of_the_Czec
h_Republic). Mohou opět zpečetit na mnoho let - podobně jako roku 1998 
- osudy všech občanů Česka(http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Republic). 
Proto je třeba velmi dobře rozhodnout: komu dát hlas. Autor bude letos 
společně se stovkami svých známých a přátel opět zvažovat před vlastní 
volbou několik důležitých faktorů: 
 

• Která strana bude chtít zničit dosavadní svobodný život každého 
člověka a vlamovat se mu do soukromí dle agendy NWO 
(http://en.wikipedia.org/wiki/New_World_Order_(conspiracy_theory
)) ve shodě s plány EU 
(http://en.wikipedia.org/wiki/European_Union) 

• Která partaj bude chtít pod rouškou tzv. ekonomické a uměle 
vyvolané krize zvyšovat daně nebo na druhé straně reformovat 
ekonomiku, státní rozpočet bez ohledu na katastrofálně-sociálně-
životní následky pro stovky tisíc nejchudších lidí či pro tzv. střední 
třídu, svobodné živnosti a malé podnikatele, důchodce 

• Kdo bude lidem schválně komplikovat svobodné podnikání, získávání 
práce, ničit jim vzájemnou solidaritu nepřekonatelnými 
byrokratickými překážkami v rodině, mezi přáteli a příbuznými  

• Kteří spolupracovníci NWO budou v jednotlivých stranách navrhovat 
tzv. enviromentální opatření pro ochranu životního prostředí, 
zaměřená ve skutečnosti na potlačení Bohem garantovaných 
přirozených práv (http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_law) 
každého člověka (především ochrana domovní svobody a práva na 
soukromí) bez ohledu na Ústavu České republiky 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_the_Czech_Republic) 
a její pro život občanů naprosto zásadní Listinu práv a svobod 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Charter_of_Fundamental_Rights_and_
Basic_Freedoms) 

• To se týká také všech ostatních svobod slova, tisku, víry v Boha, 
internetu, vyjadřování, shromažďování aj. 

• Kteří politici budou chtít zavést euthanasii 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Euthanasia) a zabíjet tzv. ´dobrovolně 
staré lidi´, tedy naše prarodiče nebo rodiče nebo nenarozené děti, či 
snižovat uměle (nikoliv svobodným rozhodnutím lidí) počet populace 
na Zemi 

• Kteří politici budou chtít zavést posílení sledování svobodných 
občanů bezpečnostními složkami státní moci, budou nabádat ke 
vzájemnému špehování a udávání mezi lidmi (třeba v důsledku 
enviromentálních opatření), k tzv. občanskému monitoringu, budou 
vyzývat k implantování RFID čipů 
(http://en.wikipedia.org/wiki/RFID_chip) aj. technologií, k 
obecnému zavádění bio-skenerů 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Body_scanner), dalších osobních 
identifikačních údajů jako jsou vzorky DNA 



(http://en.wikipedia.org/wiki/National_DNA_database) v rámci tzv. 
nutných průkazů totožnosti (např. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Biometric_passport) nebo nadnárodních 
databází a dalších prvků omezujících občanskou důstojnost aj.  

• Obecně: kteří členové politických stran vnímají danou partaj jako 
cestu k moci, penězům a nikoliv jako službu svému národu a Bohem 
dané povolání sloužit, nikoliv arogantně nebo elitářsky panovat nad 
tzv. ´plebsem´ (http://en.wikipedia.org/wiki/Plebs) tam někde dole 

 
 Po prostudování programů jednotlivých politických stran  
a zkušenostech s jednáním a vstřícnou (nebo naopak) komunikací 
volebních kandidátů vychází jednoznačně toto doporučení: Svobodní 
(http://www.svobodni.cz/files/docs/Politicky-program.pdf) nebo ODS 
(http://www.ods.cz/volby2010/data/soubory-ke-stazeni/182/volebni-
program-velky.pdf).  
 
 V případě Svobodných 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Party_of_Free_Citizens) představují jediný 
vážný argument proč hlasovat raději pro ODS 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Civic_Democratic_Party) předvolební 
preference, které se pohybují dlouhodobě pod pěti procentní hranicí 
vstupu do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Tím pádem 
se také může stát, že právě Váš hlas bude nakonec při povolebním 
rozpočítávání přiřazen stranám s příklonem k agendě NWO. Budete takto 
vlastně nedobrovolně hlasovat například pro zvýšení daní, přesto, že jste 
vhodili do volební schránky hlasovací lístek Vaší oblíbené a prověřené 
strany. Nicméně je třeba si uvědomit, že Svobodní představují tak silný a 
úspěšný „Think tank“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Think_tank), že jim 
stačí překročit ve volbách  onu kritickou hranici 1,5% pro získání velmi 
signifikantních finančních částek za každý odevzdaný voličský hlas (100,-
Kč) v rámci českého poměrného volebního systému 
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Poměrný_volební_systém; 
http://en.wikipedia.org/wiki/Proportional_representation) a 
D'Hondtovy_metody (http://cs.wikipedia.org/wiki/D'Hondtova_metoda; 
http://en.wikipedia.org/wiki/D'Hondt_method) přepočtu získaných hlasů 
(http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/metody_pro_prepocet_hlasu_na_m
andaty#nejzadanejsi_odkazy). Tím budou moci pokračovat ve své 
záslužné činnosti a díky spolupráci např. s ODS nebo jinými spřízněnými 
liberálně-konzervativními 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Liberal_conservatism) uskupeními podávat 
například návrhy zákonů i tehdy, pokud se nedostanou do Parlamentu ČR. 
Díky tomuto řešení se tedy není nutné obávat tzv. propadnutí Vašeho 
hlasu.  
 
 ODS tvoří po nastartování vnitřních očistných procesů a po vyjádření 
podpory ze strany presidenta Václava Klause 
(http://zpravy.idnes.cz/prezident-klaus-nove-strany-jsou-pro-demokracii-
nebezpecne-pqq-/domaci.asp?c=A100430_164350_domaci_taj) velkou 



naději na reálnou záchranu všech svobodných lidí České republiky. V čele 
s křesťanem Petrem Nečasem (http://en.wikipedia.org/wiki/Petr_Nečas; 
http://volby.ihned.cz/c1-43018850-profil-petra-necase-dric-ktery-se-drzi-
v-mezich-rozumu) existuje dokonce výborná šance na vytvoření tolik 
očekávané široké platformy vzájemné spolupráce všech liberálně-
konzervativních sil a na sestavení stabilní a prospěšné vlády pro většinu 
občanů ČR, která nebude ustupovat zájmům NWO, nebude potlačovat 
svobody na území Česka, nebude zvyšovat daně nebo ničit lidské životy 
svou arogantně-sobeckou, pomstychtivou a necitlivou či nepřející politikou. 
 
 Svobodní občané si nyní kladou důležitou otázku, zda se stanou 
letošní volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a posléze další série 
obecních a senátních voleb roku 2010 oním pověstným Oranžovým 
Stalingradem (http://en.wikipedia.org/wiki/Stalingrad_(battle)), který 
sice zpočátku také historicky vypadal jako jasný triumf, nicméně nakonec 
dopadlo všechno jinak. Půjde tedy konečně o vyvrcholení a zvrat v celé 
Oranžové válce? Mezi důležitá oranžová vítězství totiž patřil loni 24. 
března 2009 mj. pád II. vlády Mirka Topolánka 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Mirek_Topolánek's_Second_Cabinet) a 
faktické převzetí moci v celém českém státě 8. května 2009 nevolenými 
úředníky pana Jana Fischera 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Fischer's_Cabinet). Rok 2010 se svou 
trojicí voleb (parlament, obce, senát) a předpokládanou spoluprací všech 
liberálně-konzervativních sil na české politické scéně tak může obrátit 
konečně oranžové útočníky zpět na ústup k jejich pomyslnému 
„Berlínu“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_berlin). Vždycky však 
pamatujme: Náš boj vedeme proti zlým idejím v myšlenkové rovině a 
nikoliv proti konkrétním lidem, s kterými v politice nesouhlasíme. Naopak 
také našim oponentům vždy musíme nabízet pomocnou ruku a čestnou 
diskusi. Vždyť jsme součástí jednoho národa a společenství lidí, našich 
Bližních. 
 
 A ještě jedna dobrá rada. Lidi nelze strašit tím, že z nich někdo tzv. 
pravicový, liberálně-konzervativní nebo jiný udělá žebráky, že jim sebere 
všechnu pomoc, kterou jim stát spravedlivě dává. Pak se nelze divit, že 
postupně rostou preference oranžových. Už Václav Klaus říkával: jakékoliv 
státní opatření nesmí být takové, aby někoho zničilo. Vždy se musí najít 
cesta jak pomoci, když již nefungují ani základní záchranné mechanismy 
v rodině, v rámci přátel a známých. Jsme-li tedy ještě stále jeden národ a 
ne stádo sobeckých hovádek myslících jen na vlastní prospěch a na ono 
všudypřítomné a nesmyslné čerpání prostředků z fondů EU, tak je 
zapotřebí zdůraznit také tento princip vzájemné pomoci. Bez investic do 
dálnic se obejdeme, ten kamión vždycky nějak projede, ale zničené lidské 
životy již jen těžko nahradíme. Pro křesťana bude vždy pomoc Bližnímu na 
prvním místě před nějakým poklesem nebo nárůstem toho či jiného 
procentního bodu. Jsme přeci ještě stále lidé mající duši a nikoliv otroci 
systému technokratické vlády NWO zaměřené pouze na čísla, na 



technologii moci, na manipulaci a vládu úzkého kruhu elit, jejich rodinných 
příslušníků, kolegů.  
 
 Přeji Vám všem přátelé úspěch v životě, tu správnou volbu a věřme, 
že s Boží pomocí zvítězíme. 
 
 S úctou Váš Mgr. Radek Přepiora.  
 


