
9‐9‐2010: OD NOVÉ ČESKÉ VLÁDY VZHŮRU KE „SVĚTLÝM ZÍTŘKŮM“ ? 
 

 
  MOTTO  1:  „Naše  vláda  se  opírá  o  víru  v  Boha.  Z  tohoto  zdroje  čerpáme  naši  úctu  k  pravdě  a 
spravedlnosti, rovnosti a velkodušnosti a k  lidským právům. Pokud  lidé nevěří těmto zásadám, pak nemohou 
věřit  ani  naší  vládě.  /.../  Vláda  jakékoliv  země  nemůže  být  při  formování  dobrých mravů  ve  společnosti 
úspěšnější než náboženství daného  státu. Neexistuje  totiž  žádný  jiný  způsob  jak můžeme nahradit autoritu 
zákona lidskou ctí. Samozřejmě můžeme v rámci vlády napomoci k omezení společenských zlořádů a můžeme 
také poskytnout přiměřenou bezpečnost a ochranu zákonem a policejní kontrolu, ale skutečná reforma, kterou 
naše  společnost  v  těchto  dnech  hledá,  tak  ta  přijde  až  v  důsledku  náboženského  přesvědčení,  anebo  se 
nedostaví vůbec. Mír,  spravedlnost, dobročinnost  ‐  tyto hodnoty  se nemohou  stát  součástí našich  životů na 
základě legislativy. Jsou výsledkem Boží milosti.“ „Prosperita je pouze nástroj k našemu užitku, nikoliv božstvo 
hodné uctívání.“ „Our government  rests upon  religion.  It  is  from  that  source  that we derive our  reverence  for 
truth and  justice,  for equality and  liberality and  for  the  rights of mankind. Unless  the people believe  in  these 
principles  they  cannot believe  in our government.  /.../  The government of a  country never gets ahead of  the 
religion of a country. There  is no way by which we can substitute the authority of  law for the virtue of men. Of 
course we can help to restrain the vicious and furnish a fair degree of security and protection by legislation and 
police  control,  but  the  real  reform which  society  in  these  days  is  seeking will  come  as  a  result  of  religious 
convictions, or they will not come at all. Peace, justice, charity‐ these cannot be legislated into being. They are the 
result of Divine Grace.” „Prosperity is only an instrument to be used, not a deity to be worshipped.”  
• CALVIN COOLIDGE ‐ 30. americký president (http://en.wikipedia.org/wiki/Calvin_Coolidge). (Source: 

http://thinkexist.com/quotes/calvin_coolidge/2.html;  http://thinkexist.com/quotes/calvin_coolidge/4.html.) 
 
 
  MOTTO 2: „Čím více  je stát zkorumpovaný, tím více vytváří nové a nové zákony.“ „The more corrupt 
the state, the more it legislates.“ (EU ‐ http://en.wikipedia.org/wiki/European_union).  
• TACITUS ‐ slavný římský historik a senátor (http://en.wikipedia.org/wiki/Tacitus). (Source: 

http://en.wikiquote.org/wiki/Tacitus.) 
 
 
  MOTTO  3:  „Věci  se  zlepší!“  „My můžeme  uspět!“  „Dobročinnost  podporujme  nikoliv  v rámci  vlády, 
nýbrž  skrze  nás  samotné,  naše  sousedy,  naše  církve,  synagogy. Musíme  se  navzájem  podržet  a  být  prostě 
připraveni podpořit jeden druhého ...“ „Naše srdce musí být plná víry, naděje a dobročinnosti.“ „Things will get 
better!“ „You can succeed!“ „Charity not from the government but thru ourselves, our neighbours, our churches, 
our synagogues. We need pick each other up and be prepare to support one other ...“ „We must have our hearts 
filled with faith, hope and charity.“ 
• GLENN BECK ‐ americký politický komentátor (http://en.wikipedia.org/wiki/Glenn_beck). (Source: Glenn 

Beck Show, 12. 8. 2010.) 
 
 
  MOTTO  4:  „Kdo  pasivně  přijímá  zlo,  podílí  se  na  něm  stejnou  měrou  jako  ten,  kdo  zlu  aktivně 
napomáhá.“ „He who passively accepts evil is as much involved in it as he who helps to perpetuate it.“  
• MARTIN LUTHER KING, JR. ‐ známý americký pastor a bojovník za lidská práva 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King,_Jr). (Source: http://quotes.liberty‐tree.ca.)  
 
 
  MOTTO 5: „Lidé i národy mají právo postavit se jakékoliv totalitě se zbraní v ruce. I když by to třeba z 
dlouhodobého  hlediska  „nic  nepřineslo“.  Běh  dějin  se mnohdy  řídí  vlastní  logikou,  která  nám  někdy může 
připadat nepochopitelná. A tak heroismus tváří tvář přesile – byť nakonec není korunován úspěchem – se často 
stává momentem a symbolem, který nám dává naději.“ „People and nations have the right to stand up to any 
totalitarian regime with weapons in hand. Although if should it be in the long run without „any benefit“. Course 
of history is often governed by its own logic, which we may sometimes seem incomprehensible. And heroism face 
to face of superior numbers ‐ though not finally crowned with success ‐ it is often the moment and a symbol that 
gives us hope.“  
• MAREK SKŘIPSKÝ ‐ český politolog‐historik. (Source: http://www.euportal.cz/Articles/6400‐paumer‐a‐

szendzielarz‐tentyz‐boj‐odlisne‐uznani.aspx.) 



  Desátého srpna 2010 obdržela nová česká vláda 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Petr_Nečas's_Cabinet) důvěru v Poslanecké sněmovně 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Chamber_of_Deputies_of_the_Parliament_of_the_Czech_Repu
blic) Parlamentu (http://en.wikipedia.org/wiki/Parliament_of_the_Czech_Republic) České 
republiky (http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Republic). Sympatický premiér a křesťan 
v jedné osobě Petr Nečas (http://en.wikipedia.org/wiki/Petr_Nečas) z ODS 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Civic_Democratic_Party) získával každý den nové a nové 
plusové body u většiny občanů Česka mj. díky svým praktickým krokům a korektnímu 
vystupování.  
 
  Programové prohlášení Nečasovy vlády ze 4. srpna 2010 
(http://www.vlada.cz/assets/media‐centrum/dulezite‐
dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf) ‐ jakožto významný dokument ‐ signalizovalo 
směřování naší země na další 4 a možná více let. Prohlášení, které se stalo průsečíkem 
politických idejí tří stran ODS, TOP09 (http://en.wikipedia.org/wiki/TOP09), VV 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Public_Affairs_(political_party)): již však až tak pozitivní 
hodnocení nepřineslo. Pozorný čtenář zde našel sice opravdu celou řadu naprosto výborných 
závazků a myšlenkových směrů, nicméně se tam bohužel také dostala přehršel 
nebezpečných formulací a ty by se mohly bez náležité kontroly voličů změnit v nástroj dalšího 
prosazování zlé agendy NWO 
(http://en.wikipedia.org/wiki/New_World_Order_(conspiracy_theory)).   
 
  Podívejme se nejprve na to dobré, na veřejně deklarované ideje a cíle, zaručené 
pomocí podpisů představitelů výše uvedených stran na písemném závazku nové české vlády. 
V případě jakéhokoliv odklonu nebo pozdějších snah o bagatelizaci vládního prohlášení (bez 
dohody v rámci kabinetu a s voliči): Vyzýváme občany, aby se v tomto případě neváhali 
slušnou formou hlasitě ozývat a hlavně si to (pozitivní i negativní) dobře zapamatovali pro 
účely dalších voleb ‐ ty nejbližší se uskuteční již letos v říjnu 2010 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Electoral_calendar). 
 
  VYBRANÉ POZITIVNÍ BODY Z PROGRAMOVÉHO PROHLÁŠENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY: 
 
• Vláda bude každého občana důsledně chránit před omezováním jeho ústavních svobod a 

práv (http://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_Czech_republic; 
http://en.wikipedia.org/wiki/Charter_of_Fundamental_Rights_and_Basic_Freedoms) ze 
strany NWO nebo kohokoliv jiného ‐ Evropskou unii nevyjímaje. 

 

  „Toto programové prohlášení obsahuje vizi a úkoly vlády, která si je vědoma své 
odpovědnosti /.../ chránit svobody a individuální práva našich občanů.“ (Source: 
http://www.vlada.cz/assets/media‐centrum/dulezite‐
dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 2.) 
 

„Bude se proto aktivně věnovat tématům, ve kterých si ČR již získala 



nesporný kredit, jako je podpora rozvoje občanské společnosti /.../ svobody projevu a 
médií /.../.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/media‐centrum/dulezite‐
dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 13.) 
 
  Ve vztahu k omezování průniku Agendy NWO z EU na české území:  

 „Zvýšený důraz bude kladen na zdůvodnění nezbytnosti přijetí každého 
legislativního návrhu z hlediska principu subsidiarity.“ (Source: 
http://www.vlada.cz/assets/media‐centrum/dulezite‐
dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 14.) (Subsidiarita zde 
znamená důsledný požadavek, aby se rozhodování a zodpovědnost ve 
veřejných záležitostech odehrávaly na tom nejnižším stupni veřejné správy, 
který je nejblíže občanům ‐ tedy nikoliv na úrovni EU!, pozn. autora.) 

 
 „Při dalších jednáních o užší koordinaci hospodářské politiky bude vláda 

dbát na důsledné uplatňování principů subsidiarity a proporcionality.“ „ČR 
však nepodpoří návrhy vedoucí k pozastavení členských práv jako formu 
sankce.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/media‐centrum/dulezite‐
dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 14.) (Jasný odpor vůči 
odebírání pravomocí České republice ze strany EU např. ve sféře státního 
rozpočtu, hospodaření, členství atd., pozn. autora.) 

 
 „S ohledem na princip subsidiarity a existující různé historické a kulturní 

tradice členských států vláda nebude podporovat další rozšíření legislativní 
harmonizace v oblasti sociální, rodinné a kulturní politiky, stejně jako v 
oblasti daňové politiky. Nebude rovněž podporovat další rozšíření otevřené 
metody koordinace v sociální oblasti, neboť tato metoda nepřiměřeným 
způsobem narušuje rovnováhu mezi exekutivní a legislativní mocí ve 
prospěch exekutivy.“ „V případě zásadních institucionálních změn EU 
vyžadujících úpravu primárního práva bude přesun dalších pravomocí z 
České republiky na EU potvrzován referendem.“ (Source: 
http://www.vlada.cz/assets/media‐centrum/dulezite‐
dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 14.) (Jasný odpor vůči 
Agendě NWO z EU, pozn. autora.) 

 
 „V Evropské unii bude ČR aktivně prosazovat své národní zájmy ve všech 

evropských institucích.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/media‐
centrum/dulezite‐dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 32.) 

 
 „Vláda bude aktivně hájit zájmy ČR v oblasti hospodářské, sociální, územní 

soudržnosti a rozvoje měst v rámci EU, OSN, Rady Evropy a dalších 
mezinárodních organizací.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/media‐
centrum/dulezite‐dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 40.) 

 



  „Proto budeme rozhodně podporovat všechna opatření, která účinně pomohou 
každému občanu ČR domoci se svých ústavou zaručených práv.“ (Source: 
http://www.vlada.cz/assets/media‐centrum/dulezite‐
dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 23.) 
 
  „Vláda se zasadí o legislativní úpravu ochrany soukromí a osobních údajů před 
nepřiměřenými zásahy, které umožňují moderní technologie, zejména kamerové a jiné 
sledovací systémy.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/media‐centrum/dulezite‐
dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 24.) 

 
  „Vláda považuje svobodu slova za jednu z klíčových svobod, které zajišťují 
demokratické uspořádání naší společnosti. Proto bude trvat na garanci maximální 
míry svobody slova, při vědomí odpovědnosti autora za obsah mediálního sdělení, 
včetně oblasti internetu.“ (Právo na anonymitu ‐ na použití pseudonymu ‐ nebo 
ochrana informačních zdrojů však musí zůstat zachována a tzv. „odpovědnost“ se 
nesmí blížit cenzurním zásahům v rámci hrozby ze strany zákonného postihu; svoboda 
slova prostě buď je, nebo není, pozn. autora.) (Source: 
http://www.vlada.cz/assets/media‐centrum/dulezite‐
dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 29.) 
 
  Vláda: „Dává přednost dohodě před zaváděním nové regulace.“ (Source: 
http://www.vlada.cz/assets/media‐centrum/dulezite‐
dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 32.)  

 
• Chvályhodný záměr uvolnit prostor svobodnému trhu a zároveň chválit slušné, kreativní 

a odpovědné chování. Přímá výzva a otevřené dveře k diskusi napříč politickým spektrem 
s každým, kdo chce přiložit ruku k dílu a pomoci. 

   
  „My podpoříme podnikavost a iniciativu, protože víme, že jen podnikatelský 
sektor je tvůrcem bohatství společnosti, ne stát.“ „Vláda svou politiku bude 
uskutečňovat v dlouhodobém zájmu občanů této země i generací, které přijdou po nás. 
Chceme spolupracovat na tomto úkolu se všemi, kteří sledují stejný zájem. Jsme 
připraveni k dialogu a nevyhýbáme se odpovědnosti.“ (Source: 
http://www.vlada.cz/assets/media‐centrum/dulezite‐
dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 2.) 
 
  „Vláda bude usilovat o další liberalizaci služeb v EU a o odstraňování 
zbývajících bariér ve volném pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu. Bude podporovat 
zvyšování flexibility trhu práce a odbourávání nadbytečné legislativní regulace, ale 
rovněž administrativní zátěže. Vláda též bude s obezřetností přistupovat k přijímání 
dalších legislativních závazků v oblasti životního prostředí, které by mohly oslabit 
konkurenceschopnost evropského hospodářství.“ (Source: 
http://www.vlada.cz/assets/media‐centrum/dulezite‐
dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 14.) (Problémem se zde může jevit 



např. oboustranné odstranění bariér při automatickém a neomezeném přijímání 
imigračních vln dle příkazů EU, pozn. autora.) 

 
• Kabinet Petra Nečase se rozhodl naštěstí opustit v EU populární koncept vraždění starých 

a nemocných lidí pomocí euthanasie (http://en.wikipedia.org/wiki/Euthanasia), uvědomil 
si nutnost vzájemné péče a mezigenerační dobročinnosti v rámci rodiny, mezi mladými a 
staršími lidmi, včetně posílení role rozhodování svobodného a velmi dobře 
informovaného pacienta.  

 
  „/.../ respektující zachování důstojného života všech skupin občanské 
společnosti, včetně sociálně nejpotřebnějších.“ (Source: 
http://www.vlada.cz/assets/media‐centrum/dulezite‐
dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 4.) 

 
  „Vláda bude prosazovat posílení práv pacientů.“ (Source: 
http://www.vlada.cz/assets/media‐centrum/dulezite‐
dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 9.) 

 
  „Bude podporovat dlouhodobou péči v domácnostech pacientů, terénní a 
ambulantní služby přizpůsobené potřebám pacienta jako alternativu ústavní 
dlouhodobé péče. Podpoří rozvoj paliativní a hospicové péče.“ (Source: 
http://www.vlada.cz/assets/media‐centrum/dulezite‐
dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 11.) 

 
• Nezvyšování celkové daňové zátěže v případě miliónů živnostníků, kteří pracuji sami nebo 

navíc zaměstnávají dle statistik největší počet českých občanů vůbec. Je to naprosto 
zásadní krok, když tito lidé kromě daní a smrti nikdy žádné jistoty neměli.  

 
  „Sjednocení základů nezvýší celkovou odvodovou zátěž OSVČ.“ (Source: 
http://www.vlada.cz/assets/media‐centrum/dulezite‐
dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 5.) (Tento slib bude ovšem s největší 
pravděpodobností vládou v budoucnu porušen do roku 2012 díky zavedení tzv. 
„povodňové nebo jiné daně“ ‐ prý jen tzv. dočasně ‐ a skrze zvýšení odvodů právě pro 
OSVČ v rámci matení pojmů a skrývání slova „daň“ za tzv. „solidaritu“ ‐ viz dále, pozn. 
autora.)  
 

• Uznání významné role víry v Boha pro celou společnost a realizace ekonomické 
soběstačnosti církví bez státní ingerence.  

 
  „Vláda uznává historické a nezastupitelné postavení církví a náboženských 
společností jako tradičních institucí, které jsou součástí společnosti. Cílem vlády je co 
nejdříve uzavřít otázku vyrovnání mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi 
tak, aby mohly být napraveny některé křivdy, a církve a náboženské společnosti mohly 



tak plnit své funkce nezávisle na státu.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/media‐
centrum/dulezite‐dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 29.) 

 
• Policie nesmí být represivní složkou v rukou Agendy NWO a EU:  
 

  „Stejně jako zbytek státní správy musí být Policie ČR především vstřícná vůči 
občanům, hospodárná ve způsobech práce a její služby občanům musí být co 
nejkvalitnější. Policie ČR se bude primárně soustřeďovat na pomoc slušným občanům 
/.../.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/media‐centrum/dulezite‐
dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 18.) (Zde  snad pouze může vyvstat 
problém s případnou směrnicí EU, která bude definovat odlišně „slušného občana“ od 
současných českých měřítek daných etikou; v takovém případě by se samozřejmě 
otevíraly nové hrozby pro každého ‐ posléze tzv. „neslušného“ ‐ občana, 
neodpovídajícího standardům EU: viz deportace některých nevinných občanů EU 
z Francie v létě 2010, viz také dále otázka protlačování osobních průkazů 
s biometrickými údaji aj. nebezpečné skutečnosti, pozn. autora.) 
 

• Justice lépe slouží a pomáhá lidem ‐ preferuje dohodu, vyjednávání v netrestních věcech 
a dokonce bezplatně pomáhá svým občanům v právních sporech.  

 
 
  „Z tohoto důvodu se vláda zavazuje předložit nový zákon o mediaci v 
netrestních věcech a nový zákon o bezplatné právní pomoci s povinným zapojením 
uchazečů o vstup do právních profesí.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/media‐
centrum/dulezite‐dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 21.) (V rámci 
justiční mediace ‐ zprostředkování ‐ jde o způsob pokojného vyřešení sporu za účelem 
dosažení pro všechny strany výhodné dohody; cílem je také pro občana potřebné 
snížení poplatků za rozhodování soudů především v občansko‐právních sporech, pozn. 
autora.) 

 
 
• Odstranění nadbytečných byrokratických příkazů a někdy nesmyslných hygienických 

předpisů a kontrol především v případě zemědělců a také dalších podnikatelů. Dokončení 
zemědělských restitucí. 

 
  „Vláda bude podporovat konkurenceschopnost zemědělců také racionální 
kontrolou bezpečnosti potravin a navrhne spojení odborně příslušných kontrolních 
institucí s cílem zjednodušit administrativu a snížit byrokratickou zátěž 
podnikatelů.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/media‐centrum/dulezite‐
dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 33.) 

 
  „Nedílnou součástí tohoto kroku bude i dokončení zemědělských restitucí. Za 
nezbytnou podmínku rozvoje venkova považujeme zpřístupnění zemědělských 
pozemků oprávněným vlastníkům a prodej zbylé půdy v majetku státu těm, kdo na ní 



chtějí hospodařit.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/media‐centrum/dulezite‐
dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 33.) 

 
  „Vláda bude nadále snižovat a omezovat nadbytečnou regulaci a byrokracii. 
Za účelem identifikace nejvíce zatěžující regulace vláda provede přeměření 
administrativní zátěže podnikatelů a bude postupovat tak, aby docházelo k jejímu 
každoročnímu snižování.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/media‐
centrum/dulezite‐dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 36.) 
 

 
• DPH (http://en.wikipedia.org/wiki/Value_added_tax) se bude konečně odvádět pouze ze 

zaplacených faktur; stát bude platit své závazky ve zkrácené a v předem stanovené lhůtě. 
 

  „Vláda vyvine úsilí o změnu režimu DPH v rámci EU tak, aby DPH bylo odváděno 
až po zaplacení faktury. Stát půjde příkladem, aby se v obchodních vztazích ustálilo 
pravidlo, že doba splatnosti faktur je maximálně 30 dnů. Prosadíme legislativní úpravu, 
aby doba splatnosti veřejného sektoru (státu, krajů a obcí) nepřesáhla 30 dnů, s 
výjimkou čerpání z evropských fondů, kde nelze dobu splatnosti na národní úrovni 
změnit.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/media‐centrum/dulezite‐
dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 35.) aj. 

 
   
 
  DALŠÍ ČÁSTI VLÁDNÍHO PROHLÁŠENÍ BY JIŽ OVŠEM MOHLY BÝT VELMI NEBEZPEČNÉ 
PRO KAŽDÉHO OBČANA ČESKÉ REPUBLIKY V PŘÍPADĚ JEJICH FAKTICKÉ REALIZACE NEBO BEZ 
NÁLEŽITÉHO VYSVĚTLENÍ. PODÍVEJME SE TEDY NÍŽE NA NĚKTERÉ Z NICH: 
 
• Kabinet Petra Nečase se bohužel nakonec přeci jenom velmi tristně chystá ke zvyšování 

daní. Jak se tento krok projeví na důvěře v jeho vládu ovšem zatím není jasné díky 
odkladům a prodloužení těchto záměrů předně až na rok 2012. 

 
  „Vláda předloží nový zákon o daních z příjmů, který výrazně zjednoduší a 
zpřehlední daňový systém a sníží administrativní náklady na straně státu i poplatníků. 
Zruší většinu stávajících daňových výjimek /.../ V rámci tohoto zákona dojde ke 
sjednocení základů jednotlivých veřejných odvodů a odstranění drtivé většiny 
stávajících daňových výjimek z důvodu rovného přístupu ke všem poplatníkům. /.../ 
Vláda eliminuje degresi u této daně nad stropy sociálních a zdravotních odvodů do 
roku 2012 v souvislosti s důchodovou reformou a novým zákonem o daních z příjmů. 
Transformuje dědickou a darovací daň pod daň z příjmů.“ (Source: 
http://www.vlada.cz/assets/media‐centrum/dulezite‐
dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 5.) 

 
• Vláda nehodlá nic zásadního aktivně měnit na Lisabonské smlouvě 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Lisbon_Treaty), OSN, EU. Rozhodně nechce ukončovat 



členství Česka v nejrůznějších mezinárodních organizacích, nicméně pravdou je, že se bude 
alespoň snažit stavět hráze proti některým bodům Agendy NWO, která plyne ve velké míře 
právě z globálních institucí, organizací aj. seskupení. Vláda však bude také nebezpečně 
prosazovat vytvoření „stabilního mezinárodního systému“, což lze mj. interpretovat jako 
podpora pro vytvoření globální vlády NWO a opětovné oslabování role 
„nezávislého“ Česka a jeho občany volených orgánů ve prospěch nevolených úředníků 
z Bruselu a případné globální vlády aj. V případě vypuknutí III. světové války např. 
v důsledku plánovaného útoku na Írán nebo jinou zemi: lze tedy předpokládat aktivní 
účast České republiky na této operaci a vtažení našich občanů do nového globálního 
konfliktu. 

 
  „Vláda se zasadí o co nejrychlejší praktické naplnění jednotlivých ustanovení 
Lisabonské smlouvy /.../.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/media‐
centrum/dulezite‐dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 11.) (Lisabonská 
smlouva ukončila v roce 2009 existenci nezávislé a svobodné České republiky, pozn. 
autora.) 

 
  „Prvořadým cílem zahraniční politiky vlády je /.../ úsilí o stabilní mezinárodní 
systém /.../.“ „Vláda bude při sledování těchto cílů aktivně spolupracovat se všemi 
relevantními partnery, /.../.“ „Jako spolehlivý partner vláda dostojí závazkům, které 
pro ČR vyplývají z členství v mezinárodních organizacích, především NATO a EU, a z 
mezinárodních smluv.“ „Vláda zrychlí postupy při vyjednávání a přijímání pozic ČR 
/.../.“ „Vláda bude aktivně přispívat ke koherentní a efektivní Společné zahraniční a 
bezpečnostní politice EU.“ „Účast v zahraničních operacích bude koncipována s 
vědomím, že členstvím v NATO, EU, OSN a dalších mezinárodních organizacích Česká 
republika přebírá přiměřený díl odpovědnosti za naplnění kolektivně přijatých 
rozhodnutí.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/media‐centrum/dulezite‐
dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 12, 15‐16.) (Slovíčko koherentní 
bývá často v diplomacii fakticky vysvětlováno jakožto politika podřizování se diktátu 
jiných mocností za účelem zachování tzv. „soudržnosti“ a „dobrého 
uspořádaní“ vzájemných vztahů mezi podřizujícím se a danou mocností; efektivní = 
„bez diskuse a hlavně rychle“; „kolektivně přijaté rozhodnutí“ znamená např. 
přehlasování zástupců Česka v dané globální organizaci s výsledkem: např. 
„povinná“ účast občanů České republiky v novém válečném konfliktu, pozn. autora.)  

 
• V otázce bezpečnostní Agendy NWO lze bohužel očekávat příklon vlády Petra Nečase 

k podpoře globálních opatření, která nejspíše budou dále omezovat svobody a životy 
obyvatel naší Země pod pláštíkem hrozby tzv. terorismu nebo extremismu, či tzv. 
nevhodného chování, když definice těchto tzv. „nepřijatelných standardů“ budou vznikat 
mimo Českou republiku a budou pak implementovány do českých zákonů. Vláda bude 
podporovat nové režimy kontroly, monitorování, „značkování“ (průkazky s čipem pro 
každého občana), rozšíření vládních databází o každém člověku a účinnější metody 
získávání dat nejen o vlastních občanech; zřejmě zde půjde také o realizaci programu 
„PRECRIME“ (postihování občanů již na základě jejich předpokládaného chování ‐ nikoliv 



dle skutečného úkonu). V neposlední řadě bude bohužel česká vláda postihovat a 
omezovat svobodný internet prostřednictvím tzv. „harmonizace“ legislativy 
s mezinárodními úmluvami. 

 
  „Vláda se bude v zájmu předcházení bezpečnostním hrozbám a rizikům aktivně 
angažovat v mezinárodních aktivitách směřujících k posilování důvěry a bezpečnosti, 
režimů kontroly zbrojení, odzbrojení a nešíření zbraní hromadného ničení. Zároveň 
bude podporovat zapojení ČR do mezinárodních programů výstavby schopností, které 
novodobým hrozbám a rizikům budou schopny čelit, popřípadě předcházet.“ (Source: 
http://www.vlada.cz/assets/media‐centrum/dulezite‐
dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 15.)  
 
  „Vláda zajistí dokončení projektu „Základní registry veřejné správy“ a zavede 
vydání elektronických identifikačních průkazů. V návaznosti na systém základních 
registrů vláda vytvoří podmínky pro vznik registru/registrů přestupků jako 
informačního systému veřejné správy s cílem zpřísnění odpovědnosti za přestupkovou 
recidivu včetně možné trestní odpovědnosti u recidivy vybraných druhů 
přestupků.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/media‐centrum/dulezite‐
dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 20.) 
 
  „Vláda bude pokračovat v přípravě novely autorského zákona k zajištění plné 
harmonizace autorského zákona s evropským a mezinárodním autorským právem, 
kdy je základním principem zajištění rovnováhy práv a zájmů nositelů práv na jedné 
straně a uživatelů práv na straně druhé.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/media‐
centrum/dulezite‐dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 29.) 
 

• Velmi tristně ovšem vypadá realizace vládního programu v oblasti ochrany životního 
prostředí. Nečasův kabinet se bohužel kloní k většině tezí z tzv. enviromentální zelené 
Agendy NWO. Na první pohled vznešené teze o ochraně klimatu se mohou v rukou 
zkušeného totalitáře (http://en.wikipedia.org/wiki/Totalitarianism) velmi rychle změnit 
v nástroj státní šikany a terorismu (http://en.wikipedia.org/wiki/State_terrorism) 
svobodných lidí. V prohlášení vlády nechybí např. silné přesvědčení o spasitelné a 
donucovací roli vlády při „bitvě se zlo‐kapitalistickými znečišťovateli krásné přírody“, boj 
se změnou klimatu, uznání člověka za hlavního původce oteplování Země, podpora 
zelené ekonomiky, likvidace životadárné součásti zemské atmosféry CO2 
(http://en.wikipedia.org/wiki/CO2), přídělové hospodaření každého člověka s energiemi 
(teplo, elektrická energie) a surovinami (např. voda) pod vládním drobnohledem a 
novými zákazy (např. údajné omezení soukromých studní v rámci úspory zásob vody), 
omezování občanských svobod při nakládání s vlastním majetkem z důvodů 
enviromentálně‐fantastických koncepcí, generální útok na Ústavou garantovanou 
domovní svobodu díky pokusu o zákonnou regulaci všeho tzv. ne‐ekologického 
v obydlích každého občana, nové zelené regulace a regulace regulací, když regulace nyní 
znamená něco „hezkého a milého, spasitelného“ apod.  

 



  „Kromě ochrany přírody představuje ochrana životního prostředí také regulaci 
znečišťování na straně výroby energie a v průmyslu, opatření v dopravě a podporu k 
životnímu prostředí přátelského chování spotřebitelů.“  (Rozuměj: „přátelské 
chování“ znamená především eufemismus pro zákonem vynucované chování každého 
občana, pozn. autora.) „Vláda vidí v ekologických opatřeních nikoliv brzdu, ale příležitost k 
ekonomickému rozvoji.“ (Rozuměj: pro někoho, pro ty vyvolené, kteří dosáhnout na 
zelené granty a dotace, na státní zakázky ‐ pro jiné to bude znamenat katastrofu v rámci 
ničení svobodného trhu, pozn. autora.) Kabinet Petra Nečase bude prosazovat: „efektivní 
hospodaření s energií ve výrobě, distribuci i spotřebě“ (Rozuměj: spotřebou se zde rozumí 
zákonné omezení chování každého svobodného občana, pozn. autora.); „účinně zateplené 
budovy, výstavbu nízkoenergetických budov nebo úsporné spotřebiče. Zvyšování 
energetické účinnosti výroby a efektivní využití energie na straně spotřebitelů snižuje 
spotřebu energetických zdrojů, emise znečišťujících látek a skleníkových plynů a zároveň je 
ekonomicky efektivní. Důležité jsou a podporovány budou také efektivní způsoby využití 
tepla /.../.“ (Rozuměj: občan se buď přizpůsobí novým ekologickým pořádkům nebo bude 
platit pokuty například za to, že si nevyměnil ve svém domě okna po pradědečkovi za ta 
nová, dle enviromentálních požadavků EU atd.) „Účinná ochrana ovzduší a zdraví obyvatel 
před znečišťováním vlivem dopravy, průmyslových zdrojů a spalování nevhodných druhů 
paliv v lokálních topeništích bude zajištěna prostřednictvím nového zákona o ochraně 
ovzduší.“ (Rozuměj: hrozí zde nebezpečí zrušení domovní svobody, když již zřejmě budou 
občané muset pouštět do svých příbytků státní kontrolory, kteří budou sepisovat 
podrobné zprávy ‐ včetně fotografické a video dokumentace ‐ o enviromentálním vybavení 
každého domu; případně vznikne povinnost instalace speciálního měřícího zařízení 
energetické a „zplodinové“ náročnosti každého lidského bydlení s jasným cílem: na 
základě vyhodnocení získaných poznatků zdanit a omezit poslední zbytky svobodného 
života lidí naší země; všechny získané údaje si samozřejmě stát pečlivě zálohuje a díky 
propojeným databázím tak již získá dokonce přehled o vybavení vaší domácnosti; lze 
předpokládat, že se opět objeví návrhy na online monitoring každého občana z hlediska 
jeho ekologické náročnosti pro životní prostředí, pozn. autora.) „V zemi, na jejímž území 
jsou základní evropská rozvodí, si vláda uvědomuje nezbytnost zpomalení odtoku 
povrchových vod a jejich kvality, potřebu šetření s vodou a nakládání s podzemní vodou 
jako cenným nerostným bohatstvím.“ (Rozuměj: zdánlivě líbivá věta může být vykládána 
také jako pokus o regulaci soukromých studní a malých zdrojů pitné vody, které doposud 
nepodléhaly přehnané státní regulaci a umožňovaly občanům dosáhnout značných úspor 
v jejich každodenním životě, pozn. autora.) (Source: http://www.vlada.cz/assets/media‐
centrum/dulezite‐dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 30, 31.) 

 
„Vláda chce být příkladem pro jednání občanů i podnikatelů. Navrhne proto vhodnou 

legislativní formu úpravy požadavků na energetickou náročnost budov, jejichž 
novostavba, resp. podstatná rekonstrukce je financována z veřejných prostředků. Při 
zadávání veřejných zakázek bude vláda podporovat uplatňování enviromentálních a 
sociálních požadavků, a to s ohledem na ekonomickou návratnost.“ (Source: 
http://www.vlada.cz/assets/media‐centrum/dulezite‐
dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 32.) (Lze očekávat také další rozšíření 



požadavků na enviromentální vybavenost budov v soukromém vlastnictví; samozřejmě 
občan není stát, když státu se peníze neustále jen hrnou z daní, stát si může finance 
natisknout nebo vytvořit pomocí centrální banky tzv. z čistého vzduchu a pomocí 
dluhopisů, ale občan musí finanční prostředky pracně shánět pro své holé přežití, pozn. 
autora.) 
 
  „Vláda se aktivně zapojí do vyjednávání nových mnohostranných enviromentálních 
smluv nebo jejich změn. ČR jako členský stát EU a OECD má zájem na úspěšném sjednání 
nového realistického a účinného mezinárodně právního nástroje pro snižování emisí 
skleníkových plynů a boj proti změně klimatu po r. 2012 na základě důkladné socio‐
ekonomické analýzy, při podmínce srovnatelných závazků i dalších významných partnerů 
EU.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/media‐centrum/dulezite‐
dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 32.) 

 
  „Vláda bude usilovat o efektivní veřejnou správu v oblasti životního prostředí a zajistí 
snížení neúměrného finančního a administrativního zatížení občanů a podnikatelské 
sféry v důsledku nadměrné enviromentální regulace formou pravidelného 
auditu.“ „Vláda bude dbát na to, aby enviromentální předpisy nebyly transponovány do 
českého právního řádu extenzivně tak, aby znevýhodňovaly podnikání v ČR.“ (Source: 
http://www.vlada.cz/assets/media‐centrum/dulezite‐
dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 32‐33.) (Paradoxně tedy vláda zřejmě 
nejprve nechá schválit patřičné zákony, rozmnoží nejrůznější regulace v rámci 
harmonizace české legislativy s požadavky EU a pak se teprve bude snažit pomocí auditu 
něco tu a tam mírně poopravit a v nejlepším případě projeví své „nehynoucí 
odhodlání“ nepřenášet některé enviromentální předpisy do českého právního řádu, ale 
nakonec stejně zatroubí k ústupu se zdůvodněním: nemůžeme zůstat v tomto v EU 
osamoceni. Jedinými, kdo na to ve svém důsledku doplatí: budou chudáci občané, pozn. 
autora.) 

 
• Kabinet premiéra Nečase chce klást bohužel opět velký důraz na zkvalitnění tzv. 

„čerpání“ peněz z EU. Vláda si již neuvědomuje nebezpečí ztráty své nezávislosti a 
indoktrinace celé společnosti díky plnění podmínek nutných pro toto tzv. čerpání 
finančních prostředků z cizích státních rozpočtů. Jak bude vůbec Česko fungovat až tyto 
zázračné peníze z EU tzv. „vyschnou“? 

 
  „Vláda akceleruje čerpání prostředků určených na vzdělání a výzkum z operačních 
programů fondů EU.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/media‐centrum/dulezite‐
dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 26.) 

 
  „Vláda zefektivní čerpání peněz z EU. Efektivní využití prostředků z EU je klíčovým 
předpokladem /.../.“ „Vláda bude věnovat velkou pozornost přípravě a vyjednání 
podmínek pro čerpání evropských fondů v budoucím programovém období po roce 
2013.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/media‐centrum/dulezite‐
dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 40.) 



 
• Pokus o oslabení nezávislé justice, klasického pilíře demokratické republiky a práva občanů 

na spravedlivý soudní proces: 
 

  Dojde „v některých případech k odejmutí rozhodovací pravomoci soudů, například 
převedením této pravomoci jinému státnímu nebo nestátnímu orgánu nebo subjektu či v 
případě její zbytnosti jejím zrušením /.../.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/media‐
centrum/dulezite‐dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 22.) (Obzvláště 
nebezpečné je tzv. preferování rychlosti vyřízení soudního sporu nad spravedlivým 
rozhodnutím na základě prostudování všeho dostupného důkazního materiálu ‐ tzv. 
automatizace soudního rozhodnutí nebo omezení odvolacích možností občanů, pozn. 
autora.) 

 
• Snaha o „zabetonování“ vlády a omezení práva na vyslovení nedůvěry vládě 
 

  Jde o zavedení „tzv. „konstruktivní nedůvěry vládě“, tedy „Vyslovení nedůvěry vládě 
by tak bylo možné pouze v případě, budou‐li splněny předpoklady pro rychlé sestavení 
nové vlády.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/media‐centrum/dulezite‐
dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 23.) 

 
  atd. 
 
  Vláda premiéra Nečase to nebude mít rozhodně jednoduché. Počáteční masivní 
podpora české veřejnosti by se mohla velmi rychle vytratit. Jako občané se tedy musíme 
zajímat o to, jak pracují ti, kteří jsou našimi zaměstnanci: tedy vláda a státní správa obecně. 
Některé nebezpečné teze z vládního prohlášení a samotné praktické návrhy ministrů pak také 
samozřejmě poškozují především oddané a ještě před nedávnem nadšené řadové členy 
jednotlivých politických stran (především nyní TOP09 a VV), kteří teď mohou jen těžko 
zdůvodnit a obhájit před svými voliči, sousedy, kamarády: vládou navrhované kroky především 
v oblasti porušení původních slibů z hlediska nezvyšování daní. No a odkazovat se na to, že 
toto prohlášení je pouze nezávazný „cár papíru“ a nemá žádnou váhu: to asi také nesvědčí o 
politické serióznosti. Na druhé straně se již ukazuje, že to Agenda NWO nebude mít ani 
v české vládě lehké. Například ministr životního prostředí Pavel Drobil 
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Drobil) se již nechal velmi pozitivně slyšet, že půjde proti 
některým enviromentálním tezím obsaženým ve vládním prohlášení (viz výše), které se tam 
dostaly díky záměrům lidí napojených právě na Agendu NWO mj. z hlediska pokusu o 
neústavní regulace domácích topenišť, čímž by došlo k porušení české Listiny základních práv 
a svobod 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Charter_of_Fundamental_Rights_and_Basic_Freedoms: viz mj. 
článek 12). Drobil:  „Vyjádřil také, že je proti jakýmkoli kontrolám, které by se zabývaly 
topením v rodinných domech. Považuje to za omezování osobní svobody.“ (Source: 
http://www.parlamentnilisty.cz/vlada/173375.aspx; 24. 8. 2010.) Bude otázkou, jak se mu to 
podaří, když ve vládním týmu jsou bohužel také lidé, pro něž je politika často tu větší, tu menší 
´otočkou´. Alexandr Vondra (http://en.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Vondra): „Já myslím, že to 



není žádná velká otočka. Politika je dynamická činnost.“ (Source: Radiožurnál, 23. 8. 2010.) 
Občas to pak totiž připomíná ono páně Paroubkovo 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Jiří_Paroubek): „V politice se nedá garantovat vůbec 
nic.“ (Source: ČT24, 15. 8. 2010.) Inu: proč ale pak vůbec někoho volíme a proč pak vůbec 
někomu věříme a dáváme mu své hlasy? Proč věříme, že daný člověk nebo partaj dodrží své 
sliby. To už jsme zase tam, kde jsme byli před parlamentními volbami z roku 2010? Ptejme se 
dále. Proč chtějí někteří členové vlády (TOP09) „požádat“ české občany o tzv. 
„solidaritu“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Solidarity; http://cs.wikipedia.org/wiki/Solidarita) 
prostřednictvím povinné daně (viz Miroslav Kalousek ‐ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Kalousek, Radiožurnál, 16. 8. 2010), když stovky tisíc 
lidí volilo strany současné vládní koalice právě proto, že slyšeli na jejich veřejně deklarovaný 
závazek: DANĚ SE ZVYŠOVAT NEBUDOU!? (http://www.podnikatel.cz/clanky/s‐vitezstvim‐
levice‐by‐se‐zvysily‐dane‐pro‐firmy/; http://www.komora.cz/zpravodajstvi‐a‐
media/diskutovali‐jsme‐za‐vas/volby‐2010‐a‐podnikatele‐1/volby‐2010‐kulate‐stoly‐
podnikatelu‐a‐lidru‐stran/kulaty‐stul‐s‐top‐09/hospodarska‐komora‐ocenuje‐ze‐top‐09‐
nechce‐zvysovat‐danovou‐zatez‐podnikatelu.aspx; http://www.top09.cz/proc‐nas‐
volit/volebni‐program/volebni‐program‐2010/?clanek=1351; 
http://www.tvojevolba.cz/programy‐stran/veci‐verejne/; 
http://www.e15.cz/domaci/politika/ods‐nechce‐zvysovat‐dane‐zivnostnikum‐a‐firmam aj.)  
 
  Slovo solidarita (viz minulé díly autorových textů) totiž neznamená daň! Solidarita 
pramení ze srdce a ze svobodného rozhodnutí pomoci potřebným lidem na základě citu a 
možnosti kontroly směřování peněz přímo k trpícímu. Solidarita také neznamená 
socialismus (http://en.wikipedia.org/wiki/Socialism)! Daň ‐ deklarovaná jako solidarita ‐ totiž 
ve skutečnosti ničí pravé poselství solidarity, jelikož se stává povinností a násilím. Navíc 
třeba pan nový ministr zdravotnictví (http://cs.wikipedia.org/wiki/Leoš_Heger) již potvrzuje 
záměr TOP09 na ´faktickou likvidaci živnostníků´ od roku 2012, když se opět vrací k tezi o 
nutnosti zvyšování odvodů (daní) pro tyto milióny českých občanů bez jakýchkoliv tzv. 
zaměstnaneckých výhod, a pro které jsou jen dvě jistoty: smrt a zvyšování daní. Podle něj: 
„Prostě mají‐li být lidé regulováni, musí být regulováni všichni, tedy i ti nejchudší.“ (Source: 
ČT24, 15 .8. 2010.) Navíc jinak velmi rozumný a vstřícný ministr vnitra Radek John 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Radek_John) z Věcí Veřejných už naprosto bez okolků 
prohlašuje „závazný slib vlády“ o zvyšování daní, prý v rámci tzv. důchodové reformy do roku 
2012 a proto údajně musí být zavedeno „progresivní zdanění“. (Source: ČT24, 5. 9. 2010.) 
S tím jděte pánové k šípku! Takže předvolební programy a smlouvy s voliči nejsou závazné 
sliby?! Přeci vážení ministři: Sám váš ´velký šéf´ Petr Nečas jasně prohlásil, že žádné zvyšování 
přímých daní nebude podporovat a má s tím velký „problém“. (Source: ČT24, 21. 8. 2010.) 
Rozum zůstává stát nad návrhy těchto zvyšovačů daní, když se např. rok od roku vybírá 
dobrovolně tolik stovek miliónů na povodně, dětské domovy apod. 
(http://www.denik.cz/z_domova/cesi‐jsou‐stedri‐20100401.html).  LIDÉ NA CELÉM SVĚTĚ 
TOTIŽ VĚDÍ, ŽE VLÁDA STEJNĚ VĚTŠINOU NEPOMŮŽE A OBČANÉ SI MUSÍ POMOCI SAMI 
V RÁMCI SVÉ VLASTNÍ SOLIDARITY. Typickým příkladem z dějin byla například velká povodeň 
na řece Mississippi z roku 1927 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Mississippi_Flood_of_1927), která jasně prokázala 



důležitost vzájemné občanské, nikoliv státní solidarity. „Lidé si totiž pomáhali navzájem i bez 
státu.“ Tehdejší americká vláda naopak vyzývala k „dobrovolnictví“, k „posilování národní 
sounáležitosti“ a dobrosrdečnosti. (Source: Glenn Beck Show, 13. 8. 2010.) Budoucí americký 
president Herbert Hoover (http://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_Hoover) sice zřídil uprchlické 
tábory za státní peníze, ale podmínky zde byly natolik žalostné, že lidé z nich utíkali do velkých 
měst, např. na sever USA (Chicago). Naopak dočasný azyl poskytnutý uprchlíkům 
z povodňových oblastí v jednotlivých rodinách amerických občanů byl vysoce oceňován a 
navýsost úspěšný. Kolegové „topoví“ si snad také opravdu myslí: Řešením přírodních katastrof 
je příjem dotací z EU. Americký soudce a populární televizní komentátor Andrew Napolitano 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Napolitano) to v rozhovoru s někdejší guvernérkou 
státu Aljaška (http://en.wikipedia.org/wiki/Alaska) Sarah Palinovou 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Sarah_Palin) řekl jasně: „Federální vláda těmito dotacemi 
vlastně odměňuje špatnou správu jednotlivých států (tedy např. EU správu České republiky, 
pozn. autora) a navíc tím podplácí guvernéry (ministry, pozn. autora), kteří se stávají závislí na 
příjmu těchto federálních peněz.“ Víte, „když vám federálové pošlou peníze, tak vám přirozeně 
pak říkají: jak byste je měli utrácet.“ Palinová: „Já jsem jako guvernérka Aljašky odmítla 
akceptovat peníze z federálních fondů (v českém případě z fondů EU, pozn. autora), protože 
pro mne jsou to úplatky od federální vlády (v rámci Česka z EU, pozn. autora).“ Vytvářejí se 
tak totiž na federální vládě (na EU) „závislé státy“, což je konec konců „vrcholným cílem 
mnoha lidí v Kongresu.“ (Source: Freedom Watch, 13. 8. 2010.) 

  No a že to jde i bez evropských peněz nám jasně ukázal příklad z Hradce Králové 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Hradec_Králové): „Hradec Králové si vybudoval čistírnu bez 
evropských peněz. Město Hradec Králové se rozhodlo nečekat na evropské peníze a pustilo se 
samo do rekonstrukce čistírny odpadních vod. Investorem projektu za 140 milionů korun je 
společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové. „V projektu s evropskými dotacemi máte 
povinností spoustu a všechny stojí peníze. Audity, shromažďování požadovaných dat, revize, 
posudky, právníci, a když dotaci získáte, tak nastoupí posuzovatelé a 
kontroloři,“ poznamenal ředitel firmy František Barák. Tento postup je podle něj v republice 
ojedinělý, většina měst a obcí podle něj raději čeká na dotace. „My jsme naštěstí udělali 
rozhodnutí včas. Za poslední čtyři roky vzrostly ceny materiálů i prací až o 40 procent,“ sdělil 
serveru Euro.cz Barák. Konstatoval, že evropské projekty mají svá pravidla a investor je prý 
často nucen k věcem, které nepotřebuje. „Mohou to být požadavky na napojení aglomerací 
nebo další související rekonstrukce, které se musí udělat zároveň, a nikoli později,“ doplnil. 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové modernizaci čistírny, jež začala v roce 2008, financovaly 
z více zdrojů. Částka 49 milionů korun putovala z dotací ministerstva zemědělství, 63 milionů 
korun zase z úvěru. Zbytek investoval vlastník formou předplaceného nájemného od 
provozovatele čističky Královéhradecké provozní, která patří pod skupinu Veolia Voda 
ČR.“ (Source: http://www.euro.cz/detail.jsp?id=25901&s=newsletter.) 

  Amazing News. Czech city Hradec Kralove has decided not to wait for European money and 

started to reconstruct its own wastewater treatment plant. This procedure is still rare in the Czech 

Republic, most of the towns and villages are waiting for grants and money from the EU. Fortunately, 

there are still some people who are already quite happily to do things without the European Union :). 

Super! :). 



  For example reaction to that info from international Facebook: „Letty Baldacchino: „Believe me 

RAdo, you're much better off as you are. Forming part of the EU is not anything like what your politicians 

will try to make it out to be. Continue building your water facilities, your roads and your infrastructure ‐ 

without EU aid ‐ for it is that same EU aid which will be used to buy the electorate into voting to join the 

EU, aka selling your soul to Brussels.“ (Source: Facebook, 15. 7. 2010.) 

 
  Tedy: Pánové čeští ministři by si již konečně mohli uvědomit, že jak velmi správně 
hovoří soudce Napolitano: „Amerika zbohatla díky obchodování a nikoliv tím, že zaváděla 
regulace.“ (Source: Freedom Watch, 3. 7. 2010.) V případě daně vydávané za solidaritu již 
totiž nejde o svobodnou změnu lidského srdce, kterou tolik potřebujeme v našich životech 
prožívat v rámci mj. důležitého poselství našeho Spasitele Ježíše Krista 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Jesus).  
 
  Profesor ekonomie a práva Donald Boudreaux 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Don_Boudreaux) by váženým pánům z TOPky řekl: „Všichni se 
starají, jak si dlouhodobě udržet svou práci. Řešení je jasné jako facka: SNIŽTE DANĚ, ZBAVTE 
SE STUPIDNÍCH STÁTNÍCH REGULACÍ! Je to jediná cesta k zajištění dlouhodobého stabilního 
ekonomického růstu a dlouhodobé stabilní práce pro všechny lidi.“ (Source: Freedom Watch, 
12. 8. 2010.)  
 
  Světoznámý, vysoce uznávaný politický komentátor a aktivista Glenn Beck 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Glenn_Beck) z konzervativního televizního kanálu FOX News 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Fox_News_Channel) by také mohl váženým pánům z TOP09 
vysvětlit to, co to znamená pro konzervativce solidarita: „Představte si ten svět, představte si 
městečko, které je v krizi. Každý z jeho obyvatel se musí naučit důvěřovat jeden druhému. Jsou 
spolu spojeni a musí přijít na řešení svých problémů tak, aby dokázali přežít.“ „Představte si 
ten čas, kdy lidé uvidí federální vládu (českou nebo tu z EU, pozn. autora) jak přichází do 
tohoto městečka se svými nápady a lidé jim na to odpovídají: Jděte pryč, my vás 
nechceme!“ „Představte si toho ducha nezávislosti, soběstačnosti, osobní a fiskální 
zodpovědnosti, cti, konzervatismu, ochoty jít proti proudu a ctít Boha. Představte si časy, kdy 
budou tyto hodnoty opět velmi silně ceněny.“ No „a teď si představte svět, kde lidé myslí 
v první řadě jen sami na sebe. Ten svět, kde když někdo upadne na ulici, hned přiskočí vláda a 
takového člověka zvedne ze země. Víte, každý zná onen základní lidský instinkt: ochotu pomoci 
druhému. Jenže tato činnost vlády pak vede k tomu, že lidé se shromáždí okolo takového 
nešťastného člověka, který na té ulici upadl a pouze na něho se zájmem zírají, načež se toho 
nabaží a pouze jej ještě ležícího překročí, aby jim nezavázel v jejich chůzi. Takoví lidé pak 
ještě naštvaně řeknou: Proč již tu dávno není nějaká vládní agentura, proč nezabránila tomu 
pádu hlavně ona. Pak prostě nestačí pokud svalíme všechnu odpovědnost na vládu a sami však 
neučiníme nic ve snaze pomoci tomu trpícímu člověku, jen si tak rádi hezky zanadáváme na 
naši vládu, že ona tuto situaci nedokázala vyřešit.“ „Představte si ale ten svět, kde pak již díky 
takovému chování nebude žádná důvěra ani láska, tyto hodnoty již nebudou reprezentovány 
dvěmi největšími politickými stranami: protože obě dvě vám jen lžou.“ „Nechtějí se špinit 
opravdovými problémy lidí, nýbrž neustále jen ukazují prstem jedna na druhou a pak navíc 



začnou ukazovat na vás“, „takže potom mohou akumulovat větší moc na váš úkor“. (Source: 
Glenn Beck Show, 15. 7. 2010.)  
 

 „Umírající dívku, která skočila ze střechy, si na ulici chodci fotili. 
Patnáctiletá Robyn Nixonová z britského Dorsetu zažívala nešťastné mládí. 
Její spolužáci ji šikanovali a v osudný den 11. dubna, kdy se rozhodla vzít si 
život, ji po osmi měsících opustil přítel. Po skoku z nejvyššího místa patrové 
garáže ve Weymouthu zemřela. V případu nyní probíhá vyšetřování a 
kontroverzi vzbudilo především chování lidí, kteří si umírající dívku ležící 
na zemi v agónii fotili mobilními telefony. /.../ Šokující však podle úředního 
ohledávače Michaela Johnstona, který vypovídal na policii, není ani tak to, 
že dívka z nešťastné lásky a pod tlakem dalších okolností spáchala 
sebevraždu, nýbrž fakt, že si ji, ležící pod garáží a umírající, kolemjdoucí lidé 
fotografovali. „Předpokládáte sice, (že to dělají proto) že se jim nic 
podobného ještě nestalo, ale přesto musíte přemýšlet o jejich 
lidskosti,“ řekl podle BBC Johnston. „Dítě si vzalo život, a vy si ji fotíte. 
Myslím, že je to strašné, lidé, kteří se takto chovají, by se měli 
stydět,“ pokračoval. Podle něj nikdo nemůže mít ponětí, na co Robyn 
Nixonová před činem myslela.“ (Source: 
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/208499‐umirajici‐divku‐ktera‐
skocila‐ze‐strechy‐si‐na‐ulici‐chodci‐fotili.html.) 

 
  Toto spoléhání se na vládu má tedy naprosto rozkladný vliv na celou lidskou 
společnost a její morálku, etiku a především na ochotu pomoci druhým lidem mezi přáteli, 
známými, v rodině a také mezi všemi Bližními, občany. Výborně to popsal křesťanský 
spisovatel Bruce Feiler (http://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_Feiler) ve své knize „The Council 
of Dads: My Daughters, My Illness, and the Men Who Could Be Me“ z roku 2010. Na základě 
své osobní zkušenosti zde vypráví o pravé lidské solidaritě mezi přáteli. Jako otec svých malých 
dcer byl postaven před otázku jak dál, když se dozvěděl, že trpí vážnou formou rakoviny. 
Nespoléhal se na vládu nebo na její daně, že mu snad nějak pomohou. Aby se mohl plně 
věnovat souboji s vážnou nemocí, tak poprosil o pomoc své přátele a zformoval ze svých 
kamarádů „sbor otců“, kteří pak měli „nahradit“ v případě Brucovy smrti jeho rodičovskou roli. 
Přátelé se plně rozhodli věnovat Brucově rodině svůj čas, ochotně pomáhali, až se nakonec 
dostavil zázrak a Bruce se uzdravil. Tato pravá lidská solidarita byla naprosto úžasným 
důkazem opravdového přátelství mezi lidmi. Feiler vysvětlil, že: „Člověk potřebuje kvalitní tým 
lidí.“ „Není dobré se úplně izolovat.“ „Byl jsem v těžké životní situaci a obrátil jsem se na své 
přátele a mých šest kamarádů takto zformovalo „sbor otců“, aby mi pomohli s mými 
dětmi.“ Glenn Beck se tedy táže jednoho člena „sboru“ Joshuy 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Joshua_Cooper_Ramo): „Jak jste to řešil, když k vám přišel váš 
kamarád a řekl vám, že umírá a jestli byste mu pomohl postarat se o jeho děti. Jak vás to 
ovlivnilo a co jste se díky tomu naučil?“ Joshua: „Víš Glenne, je to naprosto zásadní test toho, 
kým vlastně jsi a kdo jsi jako lidská bytost: Když totiž za vámi přijde váš kamarád a tak hluboce 
vás o něco požádá.“ „Myslím, že nejvíce jsem se z toho naučil opravdově si vážit pravého 
přátelství.“ „Mnoho přátelství totiž trvá dlouho, ale jsou povrchní a neprojdou takovými 



testy, tak extrémními situacemi.“ „Být čím dál tím lepším kamarádem vás totiž činí také 
lepším člověkem.“  (Source: Glenn Beck Show, 18. 6. 2010.) 
 
  Držitelka čestného doktorátu z katolické university Saint Anselm 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Anselm_College) Alveda Celeste Kingová 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Alveda_King), neteř legendárního černošského kněze a 
politického aktivisty Martina Luthera Kinga 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King,_Jr.): by ráda panu Kalouskovi vysvětlila 
slova svého světoznámého strýce, který rád zdůrazňoval: „Víte, nemůžete nikomu přikázat 
změnu jeho srdce, můžete ovšem způsobit, že vás někdo začne milovat.“ Totiž kolektivní 
nucení lidí k tzv. státní solidaritě skrze daně pak „není rozhodnutím plynoucím ze 
srdce“ občanů. Není to správné. Nejprve je třeba dobrovolně změnit srdce lidí a říci: „ZAJÍMÁ 
MNE TVŮJ OSUD, NEJSI MI LHOSTEJNÝ, JSI MŮJ BRATR, SESTRA.“ (Source: Glenn Beck Show, 
16. 7. 2010.) 
 
  Následky z hlediska nedůvěry lidí v celý politický systém České republiky v případě 
pokračujícího trendu v nedodržování předvolebních slibů a zvyšování daní si lze jen těžko 
představit. Premiér Nečas svou autoritou sice ještě dokáže korigovat výstřelky ostatních 
koaličních partnerů, nicméně jak dlouho se mu to bude dařit: to není vůbec jasné. Občanům 
pak možná nezbude nic jiného než se vrátit ke konceptu nepolitické politiky, která slaví např. 
v USA svůj velký triumf napříč všemi politickými stranami díky celonárodnímu hnutí „Tea 
Party“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Tea_Party_movement), kde vyřčené slovo platí, sliby se 
plní a lidé si pomáhají navzájem jako praví křesťané a dobří lidé, kteří bojují svou inteligencí 
a mírovou aktivitou proti snaze vlády o ničení životů svobodných lidí novými daněmi, zákazy, 
příkazy, zákony atd. Pokud nechce Česko zažít další Sametovou revoluci 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Velvet_Revolution), která by se tentokráte zaměřila na 
obnovení CTI V CELÉ SPOLEČNOSTI: bude třeba vrátit se k předvolebním slibům pánové 
ministři! Vezměme si příklad z akce, která se uskutečnila ve Washingtonu, D.C. 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Washington,_D.C.) 28. srpna 2010 pod názvem „OBNOVUJEME 
ČEST“ ‐ „RESTORING HONOR RALLY“ (http://en.wikipedia.org/wiki/8‐
28_Restoring_Honor_Rally).  Dobří lidé z celých USA se sjeli v toto nádherné sobotní 
dopoledne do svého hlavního města v počtu 500.000 ‐ 650.000 lidí. Dožadovali se obnovení 
národní cti, dodržování slibů a dohod, podpořili vzájemnou dobrovolnou solidaritu mezi 
občany bez vměšování státu a volali po návratu k Bohu a jeho čestným principům, které dal 
všem lidem ke svobodnému následování ‐ politiky z toho nevyjímaje: ba právě naopak. 
Vystoupili zde mj. společně někdejší příslušníci amerických ozbrojených sil a především zhruba 
240 kněží, pastorů a duchovních vůdců od křesťanů, přes židy až po muslimy. Na akci se 
akreditovalo několik stovek novinářů z celého světa. Přijeli též diváci z Evropy, z Asie, Afriky i 
z České republiky. Hlavním organizátorem tohoto pokojného setkání se stal již výše zmiňovaný 
Glenn Beck, jenž se tak zapsal do dějin jako politický komentátor, který jako první dokázal 
shromáždit a spojit dosud největší počet občanů a také představitelů amerických církví i 
politických stran v celé historii Spojených států amerických ve stylu Reaganovy koalice z 80. let 
20. století (http://en.wikipedia.org/wiki/Reagan_coalition) u Lincolnova památníku 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Lincoln_Memorial) ve Washingtonu. Becka přišlo podpořit 



dokonce více lidí (až 650.000) než legendami opředený „Pochod na Washington“ (300.000) 
Martina Luthera Kinga z 28. srpna 1963 
(http://en.wikipedia.org/wiki/March_on_Washington_for_Jobs_and_Freedom) nebo než např. 
presidenta Obamu (http://en.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama) při jeho „Vítězném 
proslovu“ (240.000) v Chicagu (http://en.wikipedia.org/wiki/Chicago) ve státě Illinois 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Illinois) 5. listopadu 2008 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama_election_victory_speech,_2008). Občanům 
s vynikajícími zásluhami o znovuzrození národní počestnosti, za jejich osobní oběti ve 
prospěch svých bližních: byly rozdávány speciálně vytvořené Medaile cti a někdejším vojákům 
pak Odznaky za zásluhy ‐ Purpurová srdce. President Obama samozřejmě tuto akci zcela 
ignoroval a jeho vlastní občané mu nestáli za pozornost. Pravda: Obamovo vlastní uvedení do 
úřadu 20. ledna 2009 (http://en.wikipedia.org/wiki/Obama_inauguration) sledovalo osobně 
800.000 ‐ 1.200.000 návštěvníků. Takže možná proto si pan americký president namyšleně 
říkal, že situace ještě není stále tak vážná :). Ona však vážná je a to jak v Americe, tak v České 
republice! Beckovi odpůrci mj. z řad lidí kolem finančníka George Sorose 
(http://en.wikipedia.org/wiki/George_Soros) již vypsali odměnu 100.000 dolarů za nalezení 
jakýchkoliv závažně dehonestujících informací na Glenna Becka z jeho neslavné minulosti 
(Beck přiznává, že přes půlku svého života se nechoval jako spořádaný občan, byl alkoholik a 
neměl dlouho ve svém životě štěstí ‐ nicméně tyto údaje jsou již řadu let veřejně známy), které 
by pomohly zrušit jeho gloriolu „národního Vůdce“. (Source: Glenn Beck Show, 30. 8. 2010.) 
Není se co divit. Glenn získává každým dnem na obrovské popularitě a dokonce se již znovu 
objevují vážné teze o jeho kandidatuře na budoucího amerického presidenta po Reaganově 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Reagan) vzoru spolu se Sarah Palinovou, zatímco obliba Obamy 
a Demokratické strany (http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Party_(United_States)) se 
před listopadovými americkými volbami drasticky propadá. A tak když Obama ještě dále chrlí 
své nesplněné sliby, Beck přichází s myšlenkami na obnovení národní cti, víry v Boha, věří 
v ideál, že „jeden muž může změnit svět“, že každý člověk je důležitý a nikoliv pouze ony 
Obamovy ´velké kolektivy´, dále vyzývá: „musíme se navzájem jako lidé posilovat na duši“ a 
aktivně se postavit ve svých životech za správné věci: naše církve z toho nevyjímaje. 
„Zůstaneme a budeme dál dělat to, co po nás Bůh chce.“ (Source: RESTORING HONOR RALLY, 
28. 8. 2010.) „Měli bychom se obracet k Bohu jako k té vůbec základní a nejvyšší instanci, 
nikoliv až jako k té poslední, když již nic jiného nezbývá.“ „Modlete se tak, že všechno záleží 
v první řadě na Bohu.“ „Jednejte tak, že všechno záleží na vás samých.“ (Source: Glenn Beck 
Show, 17. 8 .2010.) Víte, často se mne lidé ptají, říká Beck: „Jak děláme svá rozhodnutí“ u nás 
„ve firmě“. „No jednoduše: modlíme se společně, najdeme tu správnou radu od Boha a pak to 
zkrátka uděláme.“ Českým politikům by to rozhodně neuškodilo. (Source: Glenn Beck Show, 3. 
9. 2010.) 
 
  Do Washingtonu přiletěla také Sarah Palinová. Svět oběhly její fotografie (údajně to 
nebyl záměr), kde se soustředěně a pokorně modlí před svým vystoupením 28. srpna 2010 na 
„RESTORING HONOR RALLY“: Ve svém projevu se zaměřila na obnovení cti v životě každého 
občana a mj. vyzdvihla rytířské a čestné chování v boji a dodržování válečných konvencí 
podle těch nejlepších tradic naší Západní civilizace 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Western_Civilisation ‐ viz také teze o důležitosti rytířského 



vedení případné války v knize: http://sky‐tech.cz/ceniky/warandethics.htm). Mezi zřetelné 
příklady rytířského chování v době války zařadila Palinová mj. příběh Marcuse Luttrella 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Marcus_Luttrell) z roku 2005. Luttrell tehdy působil 
v Afghánistánu (http://en.wikipedia.org/wiki/Afghanistan) jako člen elitní jednotky 
amerických námořních speciálních sil „Navy 
SEALs“ (http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Navy_SEALs). V době realizace tajné mise 
narazila Luttrellova jednotka na místní pastevce, kteří mohli být docela dobře spojenci 
Tálibánu (http://en.wikipedia.org/wiki/Taliban) a proto je zajali. Ačkoliv hrozilo prozrazení 
celé mise, přesto se rozhodli hlasovat o osudu svých zajatců. Zvítězilo rytířské chování a 
pastevci byli propuštěni. Do několikati hodin ovšem byli američtí příslušníci „Navy 
SEALs“ objeveni silným oddílem nepřítele. Po těžkém boji, ve kterém byla dokonce sestřelena 
záchranná americká helikoptéra a padlo na 19 Marcusových spolubojovníků: přežil pouze 
Luttrell. S těžkými zraněními se odplazil z bojiště. Šťastnou náhodou jej nalezli členové 
místního afghánského kmene, kterým před bojem prokázali příslušníci Marcusovy jednotky 
milosrdenství. Nyní se jej na oplátku ujali zase pastevci, ošetřili mu rány a odmítli jej vydat 
Tálibům. Dopravili jej posléze bezpečně až na americkou základnu: díky tomu se nakonec 
dostal Marcus bezpečně domů.   
 
  Z projevu Palinové 28. 8. 2010: „And one fateful day in Afghanistan on a mountain ridge, Marcus 

and three of his fellow Navy SEALs confronted the issue of justice and mercy in a decision that would forever 

change their lives. They were on a mission to hunt down a high‐level Taliban leader, but they were faced with a 

terrible dilemma when some men herding goats stumbled upon their position, and they couldn’t tell if these men 

were friend or foe. So the question was what to do with them? Should they kill them or should they let them go 

and perhaps risk compromising their mission? They took a vote. They chose mercy over self‐preservation. They 

set their prisoners free. The vote said it was the humane thing to do. It was the American thing to do. But it 

sealed their fate because within hours, over a hundred Taliban forces arrived on the scene. They battled the four 

Navy SEALs throughout the surrounding hills. A rescue helicopter came, but it was shot down. By the time the sun 

set on June 28, 2005, it was one of the bloodiest days for American forces in Afghanistan. 19 brave, honorable 

men were lost that day. Marcus was the sole survivor. Alone, stranded, badly wounded, he limped and crawled 

for miles along that mountain side. What happened next is a testament to the words: “Blessed are the merciful, 

for they shall be shown mercy.” Marcus and his team showed mercy in letting their prisoners free. And later he 

was shown mercy by Afghan villagers who honored an ancient custom of providing hospitality to any stranger 

who would ask for it. They took him in. They cared for him, refused to hand him over to the Taliban. They got 

him back safely to our forces. Marcus’ story teaches us that even on the worst battlefield against the most 

brutal enemy, we adhere to our principles. This American love of justice and mercy is what makes us a force for 

good in this world. Marcus is a testament to that.“ (Source: http://www.buzzstation.net/2010/08/restoring‐

honor‐rally‐sarah‐palin.html) 

 
  V českém prostředí zatím osobnost typu Palinové nebo Becka s tak obrovskou 
podporou napříč politickým spektrem nemáme s výjimkou Václava Klause 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Václav_Klaus), jenž však nemůže plně rozvinout svůj potenciál 
díky nadstranické funkci presidenta České republiky. Petr Nečas je ve svých postojích stále 
velmi osamocen a navíc bývá nucen dělat ‐ naštěstí zatím jen ‐ malé kompromisy, které jej 
ovšem mohou po určité době připravit o důvěru voličů. Kéž by se rozpomněl na svá nedávná 



slova z XXI. kongresu ODS (http://www.ods.cz/kongres): „Budeme‐li se chovat slušně, 
konzistentně“, pak nám nebude kritika ze strany veřejných sdělovacích prostředků vůbec 
vadit. Když nám navíc nebude chybět „úcta k náboženským hodnotám“ a „idealismus“, který 
je v politice velmi přitažlivý, důležitý a „není to jenom řečnický obrat určený k ošálení 
naivních posluchačů, nýbrž esence politické moudrosti, zvláště je‐li ve správném poměru 
k bytostnému pragmatismu a ke schopnosti stát oběma nohama na zemi.“, pak úspěšně 
překonáme všechny problémy. Vždyť „selský rozum zasnoubený s idealismem: to je pravá 
škola vysoké politiky“ a „vysoká škola vysoké politiky“. (Source: ČT24, 19. 6. 2010.) 
 
  Glenn Beck doporučuje pro případ totálního zklamání z české politiky a ze zdejších 
politických stran, které neustále neplní předvolební sliby: využití strategie vybudování 
velkého celospolečenského hnutí napříč politickým spektrem ‐ podobně jako v USA „Tea 
Party“:  
 

I. Vytvořte nebo pojmenujte jakýkoliv problém, který tíží většinu občanů tak, aby 
zaujal lidi, aby se stal jejich problémem nebo se jich přímo dotýkal. 

II. Dokažte na tom neschopnost vlády tento problém řešit. 
III. Veřejnost musí díky vaší činnosti jasně vidět, vnímat a odlišovat: oběti, problémy, 

viníky (které vy pojmenujete), cestu jak z toho ven (tu vy ukážete). 
IV. Uskutečněte zásadní celonárodní akci (shromáždění, demonstraci, pochod, 

přednášky, koncerty, promítání, diskusní večery, online webináře atd.) nejlépe 
v hlavním městě nebo simultánně po celém státě, ve všech větších městech, v 
okolních státech a snažte se upoutat maximální pozornost médií za pomoci 
známých osobností a vašich veřejně známých příznivců napříč politickým spektrem 
a skrze různé politické strany; vyvarujte se však důrazně spojení pouze s jednou 
politickou partají, jelikož byste dostali nálepku její odnože; nadchněte lidi a 
neváhejte s nimi otevřeně diskutovat; musí z vás čišet nadšení pro správnou věc, 
znalosti daného problému a hlavně běžného života lidí, ale zároveň nikoliv 
fanatismus. Pamatuje: vám nejde o moc, o funkce nebo o peníze, ale o pomoc 
lidem s vyřešením problému, kde dosavadní politikové zklamali. 

V. Kritická fáze: Vnímání možné porážky i po velkém úspěchu bodu č. IV. Tato 
situace nastupuje často těsně (řádově v měsících nebo do jednoho roku od velké 
úspěšné akce, která zaujala velké množství lidí) před vítězstvím. Přichází: krize 
identity, pocity, že věci nejdou tak rychle: jak se čekalo, pocity bezmocnosti celého 
hnutí, lidé začínají odcházet, spory, rozmíšky, frustrace, únava. Pozor: v tomto 
momentu také někteří aktivisté berou do ruky z nedostatku trpělivosti zbraně, 
vznikají nebezpečné násilné revoluce a dochází ke zrodu radikálů. Přesně na tento 
moment čekají ti, proti jejichž idejím je veden duchovní boj celého hnutí: použijí 
všechny dostupné prostředky, aby hnutí rozprášili, zdiskreditovali. Proto je třeba 
členy a příznivce hnutí od počátku velmi dobře připravovat na bod č. V a dodávat 
jim důvěru, víru v úspěch a v mírovou, nenásilnou cestu celého hnutí. 

VI. Získání podpory ze strany většiny lidí ve společnosti. Dochází k tomu vždy velmi 
blízko bodu č. V. Proto je tak důležité překonat bod č. V, kde většina 
rychlokvašných hnutí končí svou existenci. 



VII. Úspěch: prosazení cílů. 
VIII. Opakování od bodu č. I s novými cíli.  

        (Source: Glenn Beck Show, 26. 7 . 2010.) 
 
  V minulosti tuto metodu s úspěchem používali např. čeští socialisté nebo 
enviromentalistická hnutí. Není důvodu, proč by ji také nemohly použít liberálně‐konzervativní 
síly. Pozor ovšem na marketingové finty a na neupřímnost. Lidé to poznají. Socialisté si na tom 
vylámali zuby. Použili totiž mj. tyto nesprávné premisy:  
 
• „Všechno souvisí s politikou!“  
• „Všechno se musí zaměřovat na vládu a procházet skrze ní.“ 
• „Vytvoř nebo spojuj věci s krizí.“  
• „Lidé mají rádi svobodný trh, protože obchody jsou pořád plné zboží.“ a „Proto je třeba 

neustále zdůrazňovat, že situace je daleko horší, než ve skutečnosti je.“ 
• Situace se musí jevit jako ta „nejhorší na celém světě.“  
      (Source: Glenn Beck Show, 28. 7 . 2010.)  
 
  Pokud budeme tedy chtít ještě stále věřit ODS (a to velmi chceme) a opustíme 
myšlenky na nepolitickou politiku pomocí celospolečenského hnutí napříč politickým 
spektrem ve stylu amerických „Tea Parties“ (viz výše) ‐ a moc bychom si to přáli, aby toho 
nebylo třeba ‐ pak by pro Občanské demokraty mohly být jednou z velmi silných inspirací 
libertariánsko‐konzervativně‐sociálně zaměřené ideje americké politické scény. Tyto myšlenky 
jsou v USA mnohdy reprezentovány silnými osobnostmi s velkým idealismem (podobně jako 
výše Petr Nečas), s častým přístupem do médií s milióny nadšených příznivců, srdcařů, diváků, 
posluchačů. Existuje zde neuvěřitelné množství stejných a velmi silných témat vhodných nebo 
naprosto totožných s českým prostředím. A odkud čerpat inspiraci? Zmiňovaný Glenn Beck má 
vlastní hodinový pořad (http://en.wikipedia.org/wiki/Glenn_Beck_Program) každý den kromě 
víkendů na kanále FOX News (http://en.wikipedia.org/wiki/Fox_News_Channel) včetně vlastní 
show v rozhlase a podobně soudce Napolitano nyní již vysílá jednou až pět krát v týdnu na 
FOX Business Network (http://en.wikipedia.org/wiki/FOX_Business_Network) svůj vysoce 
hodnocený diskusní pořad „Freedom Watch“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_Watch) 
s účastí špičkových politiků, ekonomů, komentátorů aj. osobností. Alex Jones 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Alex_Jones_(radio_host)) chrlí denně kromě sobot masivní 
množství informací o nebezpečné činnosti NWO Agendy na celém světě díky rozhlasu, 
internetu (www.infowars.com) a produkuje výborné dokumentární filmy. Nejsou samozřejmě 
jediní, každopádně jejich styl politiky poutá desítky miliónů lidí na celém světě a přibližuje také 
české občany (zdokumentováno mnoho aktivních diváků a posluchačů z ČR) blíže k lepšímu 
životu ve svobodné společnosti s nízkými daněmi a vysokou prosperitou, s obnovenou 
důvěrou v každého člověka daného národa, v solidaritu mezi lidmi bez vměšování státu a 
v čestné politiky, kteří nezapomínají na své sliby a jejichž jednou dané slovo platí. Je 
nositelkou těchto idejí současná česká vláda? ODS snad ještě stále ano, ale TOP09 nebo VV se 
svými nápady na zvyšování daní a na nové zákony omezující lidské svobody v oblasti tzv. boje s 
terorismem?  
 



  Katolický kněz Robert Sirico (http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Sirico) a zakladatel 
amerického Actonova institutu pro studium náboženství a svobody 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Acton_Institute_for_the_Study_of_Religion_and_Liberty) opět 
připomíná českým pánům politikům, že daň se nerovná solidarita, neboť daň „pouze 
odstraňuje ze společnosti morálku, protože mizí šance na svobodné rozhodnutí“ každého 
občana. (Source: Freedom Watch, 28. 8. 2010.)   
 
  Soudce Napolitano upozorňuje na tisíciletími prověřený fakt: „Náboženství a etické 
tradice často daleko lépe hýbou s lidskou společností bez toho, aby byly zapsány v nějakých 
federálních (EU, pozn. autora) zákonech.“ „Čím méně času a energie budeme muset vynaložit 
na náš souboj s vládou o svobodu člověka a s jejími zákony, tím více času budeme mít na 
přátelské a filosofické diskuse a budeme se moci konečně zabývat tím, jak co nejlépe prožít 
naše životy.“ Každý člověk má svá Bohem daná přirozená práva 
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Přirozené_právo), která jsou nadřazena nad přání nebo 
legislativu jakékoliv vlády nebo tyrana. „Když vláda již není schopna ochraňovat tato naše 
občanská práva a nebo když je dokonce aktivně ničí, musíme změnit takovou vládu nebo 
jakoukoliv politickou stranu, která porušuje naše ústavou dané svobody: musí 
odejít.“ (Source: Freedom Watch, 28. 8. 2010.)  
 
  Glenn Beck zase uznává, že chybuje i vláda, její členové jako lidské bytosti a proto je 
třeba hledat cestu nápravy ve větším příklonu k Bohu: „Každý z nás děláme chyby a to je jeden 
z důvodů, proč se musíme soustředit na Boha společně /.../.“ „Bůh nám vždycky ukazuje 
správnou cestu, ale lidé to často udělají jinak a špatně.“ „Jedna věc by se neměla dít a to je to, 
že náboženství (nikoliv víra v Boha, pozn. autora) a politika by se neměly míchat.“ „My 
musíme vyučovat v našich církvích principy správného chování ve společnosti a díky nim pak 
v praxi uvidíme: jestli jdeme správně.“ Vždy si položme v životě ‐ politiky nevyjímaje ‐ 
důležitou otázku: „Je to Boží princip nebo již lidský?“ Neustále bychom měli pamatovat na to, 
že je třeba i v politice nechat „zaznít to: co Bůh říká, že musíme udělat.“ Jde tady o víru v 
politice, o principy, o etiku a morálku, nikoliv o politiku jako náboženství. To je třeba 
rozlišovat. (Source: America´s Devine Destiny, 27. 8. 2010.) „Každý dělá chyby.“ To se stává. 
„Každý se ale může změnit.“ „Odpouštějme si navzájem, ale nezapomínejme.“ Vždyť Beck sám 
byl např. v roce „1995“ alkoholik: „potřeboval jsem druhou šanci“ a „My bychom v to měli 
věřit.“ (Source: Glenn Beck Show, 6. 7. 2010.) 
 
  Odpuštění a nová naděje zajisté ano. Nesmíme ovšem nechat vládu a úředníky, tedy 
tyto naše zaměstnance, aby nám neustále ukrajovali z našich životů nejprve naše pracně 
vydělané peníze, pak naše svobody a nakonec také naši čest. Napolitano: „To už není žádná 
oblast lidského chování imunní vůči vládním zásahům?“ „I to, co děláme na veřejnosti: není 
věc naší vlády. To vážně chcete mít vždy za zády vládního byrokrata, který bude sledovat 
každý váš krok? Myslíte si, že to vás ochrání před nebezpečím?“ Pamatujte si: „Vláda pracuje 
pro nás! Nemá žádné právo nás špehovat. Pokud se cítíte dobře, když vás šmírují, tak to já 
tedy ne. Vláda by nás šmírovat neměla ‐ když už tak to my bychom měli využít našeho práva 
na sledování vlády.“ (Source: Freedom Watch, 21. 8. 2010.) 
 



  Soudce Napolitano: Vždyť my se již nyní musíme „soudit“ pro to, „abychom ochránili 
naše Ústavou garantované svobody a práva“. Naštěstí ještě stále máme (také v Česku) 
„statečné a nezávislé soudce“, kteří se postavili za Ústavu na stranu občanů proti vměšování 
státu do svobodného života obyvatel. Uveďme například: 
 
• „Soudce Martin Feldman“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Leach‐Cross_Feldman) 

z Louisany (http://en.wikipedia.org/wiki/Louisana) „zastavil federální vládu v jejím záměru 
zakázat svobodnou těžbu ropy v celém Mexickém zálivu“. Zrušil Obamovo moratorium 
(http://en.wikipedia.org/wiki/2010_United_States_deepwater_drilling_moratorium). 
„Tento soudní gigant zabránil Obamovi ve zničení stovek tisíc pracovních míst.“  

• Soudkyně Susan Ritchie Boltonová (http://en.wikipedia.org/wiki/Susan_Bolton) z Arizony 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Arizona) zarazila nástup legislativy, která umožňovala 
zatýkat jen tak bezdůvodně lidi na ulici podle „rasy, podle toho: jak vypadají“. 

• Soudce Henry Hudson (http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_E._Hudson) z Virginie 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Virginia) zastavil uplatňování Obamovy reformy 
zdravotnictví (http://en.wikipedia.org/wiki/Obamacare) z důvodů, že „se zatím v dějinách 
USA nestalo, aby vláda nařizovala občanům to, co si musí koupit.“ Tento soudce „dal 
naději na osvobození od zásahů federální vlády miliónům občanů.“ 

• Soudce Vaughn Walker (http://en.wikipedia.org/wiki/Vaughn_Walker) z Kalifornie 
(http://en.wikipedia.org/wiki/California) rozhodl jasně: Koho si zvolí občan za svého 
životního partnera, tak to „nemá v kompetenci o tom rozhodovat ani váš soused a už 
vůbec ne vláda“. Zdůraznil také právo na svobodný život bez jakéhokoliv vměšování vlády. 
(Source: Freedom Watch, 13. 8. 2010.) 

 
  Napolitano: „Všichni tito soudci nám připomínají důležitost nezávislé justice, která je 
zodpovědná Ústavě a nikoliv jakékoliv vládě.“, „protože jinak nás již nic neochrání před 
Většinou, aby nevzala menšině svobodu nebo majetek“. „VLÁDĚ NEMŮŽE OBČAN NIKDY 
ZCELA VĚŘIT A KAŽDÝ Z TĚCHTO SOUDCŮ ZASTAVIL BESTII NA JEJÍM POSTUPU. BESTIÍ SE 
TOTIŽ MŮŽE STÁT TYRANIE VĚTŠINY, TEDY TAKOVÁ VLÁDA, KTERÁ SI MYSLÍ, ŽE MŮŽE 
NEOMEZENĚ VYDÁVAT JAKÝKOLIV ZÁKON, ŽE MŮŽE REGULOVAT VEŠKERÉ CHOVÁNÍ 
SVOBODNÉHO ČLOVĚKA, ZDAŇOVAT JAKOUKOLIV AKTIVITU, VLÁDA, KTERÁ UZNÁVÁ 
JEDINĚ OMEZENÍ SAMA SEBOU.“ (Source: Freedom Watch, 13. 8. 2010.) 
 
  Lew Rockwell (http://en.wikipedia.org/wiki/Lew_Rockwell) jakožto předseda Institutu 
Ludwiga von Miseseho (http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_von_Mises_Institute) 
v rozhovoru s Napolitanem zřetelně prohlásil: „Soudce, ve svobodné společnosti lidé mají své 
soukromí a vláda transparentnost. V naší tzv. svobodné společnosti již lidé nemají žádné 
soukromí, vláda má všechna tajemství. Jsme před nimi úplně nazí /.../.“ (Source: Freedom 
Watch 31. 7 . 2010.) 
 
  Napolitano: „VLÁDA JE NÁŠ SLUHA A NIKOLIV PÁN. VLÁDA PRACUJE PRO NÁS! Kde na 
naší planetě špehují zaměstnanci zaměstnavatele?“. Všichni přece známe neblahé důsledky 
anti‐teroristických zákonů pro celou Západní kulturu a svobodnou společnost. Všichni známe 
důsledky zákona Patriot Act (http://en.wikipedia.org/wiki/Patriot_Act). Vzpomeňme si, že 



dnešní činnost federální vlády vypadá podle Patriot Actu ve skutečnosti jako státní terorismus 
na svobodných občanech, který praktikovali v Americe mj. Britové ještě před revolucí 
(http://en.wikipedia.org/wiki/American_revolution). Doboví kolonisté museli mít totiž na 
většině svých soukromých písemností speciální královské kolky. Pokud tuto povinnost nesplnili, 
tak byli tvrdě potrestáni. Byla to zároveň finta: jak uskutečňovat kdykoliv vojenské prohlídky 
v domech jakéhokoliv amerického kolonisty. Britové toho často zneužívali k plenění a 
tyranizování obyvatel, ke své svévoli. Byl to jeden z hlavních důvodů: proč kladli američtí 
otcové zakladatelé (http://en.wikipedia.org/wiki/Founding_Fathers_of_the_United_States) 
takový důraz na zachování osobní, domovní a dalších svobod. Něco podobného jako kdysi 
způsobovali Britové americkým kolonistům: nyní dělají „federální agenti“ americkým občanům. 
Přeci: „Hned po právu na život je jedním z největších přirozených práv právo na to: nechat 
člověka na pokoji žít si svým vlastním životem a my musíme odvolat z úřadů všechny politiky 
z jakékoliv strany, kteří útočí na naše soukromí, nebo k tomu zmocňují jiné, aby tak 
činili.“ „Všichni přeci chceme zachovat naše soukromí. Nebo chcete, aby vám vláda říkala: jak 
se máte chovat doma ve vašich bytech, ve vašich ložnicích, při nakládání s vašimi penězi na 
vašich účtech, aby vláda odposlouchávala vaše privátní konverzace a sledovala všechno, co 
děláte: samozřejmě, že to nechcete.“ „Něco je hodně špatně, když to vláda dělá.“ (Source: 
Freedom Watch, 9. 8 . 2010.) „Často říkám, že kamera je nová forma zbraně.“ „To my bychom 
měli pořizovat snímky vlády: jak ničí naše svobody nebo zabírá náš majetek či vstupuje do 
našeho soukromí nebo jak zatýká lidi jen tak na ulici. Teď již dokonce tito členové vlády 
schvalují zákony, které nám jako svobodným občanům zabraňují pořizovat si fotografie těch 
státních úředníků, kteří nám lidem ničí naše životy; úředníci nás však monitorovat 
mohou.“ Kde je pak ale spravedlnost? (Source: Freedom Watch, 21. 8. 2010.) 
 
  Zakladatel „Future of Freedom 
Foundation“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Future_of_Freedom_Foundation) Jacob 
Hornberger (http://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_Hornberger) se soudcem Napolitanem zcela 
souhlasí: Vždyť víte, že „postihovat lidi za to, že si dovolili nahrávat na video policii, když ta jen 
tak zastavila z ničeho nic člověka na ulici: tak to je opravdu odporné. Měli bychom si uvědomit: 
kdo je tu sluha a kdo pán a jakou roli má občan ve svobodné společnosti.“ (Source: Freedom 
Watch, 21. 8. 2010.) 
 
  Někdejší člen Sněmovny reprezentantů Spojených států amerických 
(http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_House_of_Representatives) Bob Barr 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Bob_Barr): Víte já jsem kdysi hlasoval pro zákon Patriot Act 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Patriot_Act) a byl jsem také zaměstnancem CIA 
(http://en.wikipedia.org/wiki/CIA), ale zmoudřel jsem. „Dnes považuji své někdejší hlasování 
za to nejhorší, co jsem v životě v politice udělal.“ „Vláda totiž využívá takto silné legislativy 
daleko za hranice toho, jak jsme to původně zamýšleli. Současná vláda se neustále snaží 
rozšiřovat své pravomoci vyplývající právě z Patriot Actu a faktem také je, že lidem nikdy nikdo 
nevysvětlil: jak přesně je tohoto zákona využíváno /.../.“ „Týká se to třeba všech těch kamer na 
policejních autech, na sloupech veřejného osvětlení, na veřejných budovách“, kdy „mnoho 
z těchto kamer již přesně zachycuje také vaši řeč, vyhledává jisté typy zvuků“ a „nyní již na nás 
vláda nasazuje i bezpilotní letouny ‐ zatím v prostoru hranic USA“. „Je to extrémně 



nebezpečné.“ „Extrémně to porušuje naše soukromí a čtvrtý dodatek Americké 
ústavy.“ (http://en.wikipedia.org/wiki/4th_Amendment_to_the_United_States_Constitution) 
Pamatujte si lidé: „VŽDYCKY SE MÁTE ČEHO OBÁVAT, KDYŽ SI VLÁDA PŘISVOJUJE PRÁVO 
MONITOROVAT VAŠE SLOVA, ZVUKY NEBO POHYBY, PROTOŽE AČKOLIV VY SAMI SI MYSLÍTE, 
ŽE NEMÁTE CO SKRÝVAT A NEDĚLÁTE NIC ŠPATNÉHO, TAK NEMÁTE VŮBEC ŽÁDNOU 
JISTOTU , JAK SI VAŠE CHOVÁNÍ VYHODNOTÍ NĚJAKÝ VLÁDNÍ ÚŘEDNÍK, SEDÍCÍ NĚKDE 
DALEKO VE SVÉ POHODLNÉ KANCELÁŘI A SLEDUJÍCÍ VAŠE SLOVA A VŮBEC VŠECHNO CO 
DĚLÁTE.“ (Source: Freedom Watch, 3. 7. 2010.) „Jestli vládní programy podporují zachování 
občanských svobod, tak by měly být v každém případě zachovány, ale když nás vládní 
programy posunují směrem k bezpečnosti bez svobody, tak se jim musí stavět do cesty 
opozice.“ (Source: Freedom Watch 9. 8 . 2010.) 
 
  Takovou opozicí je již dlouhé roky kongresman Ron Paul 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Ron_Paul) z Texasu (http://en.wikipedia.org/wiki/Texas) a nově 
také někdejší guvernérka Aljašky Sarah Palinová (http://en.wikipedia.org/wiki/Sarah_Palin), 
která jako členka americké Republikánské strany 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Republican_Party_(United_States)) odpovídala v červnu 2010 
na otázky soudce Napolitana:  

• Měla by vláda mluvit lidem do toho, zda mohou svobodně nosit zbraně? Palinová: 
„Absolutně ne.“  

• Co pro vás znamená potrat? Paul: „Je to akt násilí.“, nicméně my libertariáni jsme 
v této otázce rozděleni. „Rád bych viděl federální vládu tak daleko od našich 
svobodných životů, jak jen to bude možné.“ 

• Napolitano: „Mohou státy a jejich guvernéři rušit zákony a nařízení federální vlády? 
Palinová: „Ano. Lokální vlády a guvernéři by měli mít daleko více moci než za nynější 
Obamovy administrativy.“ Paul: No „měli by, ale nemohou, jelikož nad nimi má 
federální vláda navrch.“  

• Armáda a zahraniční mise? Palinová byla pro silnou armádu, ale nikoliv pro preventivní 
války. Paul by ještě toleroval základny americké armády na celém světě, nicméně by 
bylo nutné, aby „se vojáci nemíchali do vnitřních záležitostí daných zemí.“ Palinová: 
„Musíme být ovšem připraveni bránit našeho tradičního spojence ‐ Izrael.“ Palinová se 
také vyslovila pro silnou roli USA na celém světě. 

• Policie a soukromí občanů? Palinová: „Policie by si měla více všímat důležitějších věcí 
než toho, že si někdo dá v soukromí jointa.“ Paul: „Měli bychom legalizovat 
marihuanu.“ „Vláda nás nikdy nemůže ochránit před námi samými.“ „Alkohol, drogy, 
cigarety“, bitva státu proti tomu je naprosto šílená. Napolitano: „Mohla by vám vláda 
bez dovolení prohledávat emaily?“ Palinová: „Absolutně ne.“ Pokud se tak děje, tak to 
„ukazuje jak daleko jsme došli od našich občanských svobod.“ „Vláda se nikdy nesmí 
vydat tak daleko.“ Paul souhlasí a podotýká, že hlasoval proti Patriot Actu: „Musíme 
tenhle nepořádek rozhodně odstranit.“  

• Palinová veřejně podpořila kandidaturu Ronova syna Randa Paula 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Rand_Paul) v listopadových volbách do Sněmovny 
reprezentantů: „Já respektuji a podporuji Randa Paula.“ „Potřebujeme na celém světě 
více Randu Paulů“, „aby nás vrátili zpět k základům naší Ústavy.“  



• Ron Paul o Palinové, Republikánech a o jejich příklonu k libertarianismu 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Libertarianism) a zpět k respektu k Ústavě: „Před rokem 
bych byl z takového postoje republikánů naprosto šokován a nechtělo by se mi tomu 
věřit.“ „Dnes se věci mění.“ „Stále mne to ale příjemně překvapuje.“ Kongresmanka 
Michele Bachmannová (http://en.wikipedia.org/wiki/Michele_Bachmann): „Já jsem 
z toho příklonu Sarah k našim ideálům překvapená nebyla“, jelikož znám její názory a 
bylo to „přirozeným vyústěním situace“. (Source: Freedom Watch, 12. 6. 2010.) 

 
  No a jak je to vlastně s těmi novými a nekonečnými válkami, které Spojené státy 
neustále vedou a doporučují svým spojencům, aby se na nich také podíleli ‐ viz např. Česká 
republika. Napolitano: „Rozpoutání války lze považovat za jednu z nejstrašnějších, 
nejotřesnějších a nejnenapravitelnějších státních záležitostí, do kterých se může kdy vůbec 
národ dostat. Američtí otcové zakladatelé se tak báli vzniku války, že nedopustili to, aby ji 
mohl vyhlašovat president /.../ v Americe může vyhlásit válku pouze Kongres.“ „Irák a 
Afghánistán představují naše nejdelší konflikty v amerických dějinách.“ Zajímavé je to, že 
Kongres ovšem válku „Iráku“, „Afghánistánu“ nikdy nevyhlásil a to ani „jakékoliv soukromé 
osobě nebo skupině nebo vládě po 9/11“: zkrátka „nikdy“ nic takového nebylo schváleno. 
Místo toho „dal Kongres Bushovi a všem jeho nástupcům volné ruce k tomu, aby zabíjeli 
kohokoliv ve jménu tzv. boje s terorismem.“ (Source: Freedom Watch 10. 8 . 2010.) 
 
  Významný americký ústavní právník Bruce Fein 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_Fein) a autor populární knihy z roku 2010 „Americké 
impérium: před svým pádem“ se domnívá v souladu se soudcem Napolitanem, že Spojené 
státy americké již nejsou republikou, nýbrž impériem. „Měli bychom využívat naši armádu 
k obraně Američanů a nikoliv na akce po celém světě v Iráku, Zimbabwe, Afghánistánu atd.“ Je 
prostě již dále neúnosné, když „se snažíme vést globální válečné tažení na každém čtverečním 
centimetru naší planety proti terorismu a toto tažení nikdy nekončí.“ Napolitano souhlasí a ptá 
se: „Proč potřebujeme 900 stálých vojenských základen po celém světě a vojenský rozpočet tak 
veliký, aby to všechno utáhl, že jej nikdo pořádně nedokáže ani spočítat?“ Fein: „Je to proto, že 
se jako Američané snažíme dominovat celému světu“, „namísto toho, abychom si uvědomili, že 
nejlepší společná obrana je opravdová obrana a Ronald Reagan tomu velmi dobře rozuměl, že 
obrana také znamená Hvězdné války a nikoliv americké preventivní války“, vždyť my „vedeme 
tyhlety válečné konflikty a ani nedokážeme pořádně ochránit vlastní hranice.“ Víte, „podle CIA 
je v Afghánistánu na 50 členů Al‐Káidy a 300 v Pákistánu a my tam na ně máme 100.000 
vojáků. Je to přehnané.“ Napolitano: „Copak každý americký president musí vést nějakou válku? 
Proč to dělají?“ Fein: „dělají to z jednoduchého důvodu, protože v době války získají všechnu 
moc, kterou chtějí, peníze z daní, posty, státní tajemství, zanechávají nesmazatelnou stopu 
v dějinách.“ (Source: Freedom Watch 12. 8 . 2010.) 
 
  Absolvent prestižní americké vojenské akademie ve West Pointu 
(http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Military_Academy), plukovník americké armády 
a profesor mezinárodních vztahů z Bostonské university 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Boston_University) Andrew J. Bacevich 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Bacevich) tvrdě zkritizoval ve shodě se soudcem 



Napolitanem současnou Obamovu vojenskou doktrínu v Afghánistánu, když „strategie 
založená na přesvědčení, že bychom měli provést invazi, okupaci a ještě navíc od toho 
očekávat transformaci celé země v demokracii: no tak to je opravdu bombastický 
nápad.“ Obama by již měl pochopit, že provádět „sociální inženýrství na místech jako je 
Afghánistán: je zkrátka nemožné.“ „Myslím si, že invaze do Afghánistánu byla na počátku 
správná a nutná a já jsem ji také podporoval, protože jsme museli jako Američané jasně 
ukázat celému zbytku světa, že jakýkoliv režim podporující teroristy za tuto svou činnost zaplatí 
strašnou cenu.“ Nicméně „to ale neznamená, že bychom v dané zemi měli zůstat 
navěky.“ „Bushova administrativa opravdu věřila, že naše armáda je tak silná, že může 
jednoduše porazit, okupovat a transformovat jakoukoliv zemi, což se ovšem i z historického 
hlediska ukázalo jako nesmyslné.“ „Věřil jsem jako konzervativec, že Obama to 
změní.“ „Dokonce jsem ho volil.“ „Ale byl jsem naivní.“ „On si místo opravdové změny udělal 
z Afghánistánu ´Obamovu válku´.“ Zkrátka: „Válka v Afghánistánu jde špatně a naše vojenská 
strategie je zde defektní.“ (Source: Freedom Watch, 4. 9. 2010.) 
 
  Paleokonzervativec (http://en.wikipedia.org/wiki/Paleoconservative) a libertarián 
Justin Raimondo (http://en.wikipedia.org/wiki/Justin_Raimondo) ze serveru Antiwar.com 
správně podotýká, že Američané oficiálně vydávají ročně „na válku v Afghánistánu přes trilion 
dolarů“ (1.000.000.000.000 v krátké škále). „Americký president má dnes větší moc než měl 
kdy jakýkoliv římský císař.“ „Jaký ale máme užitek z toho amerického impéria, kde naše zdroje 
pouze odcházejí na naše výboje do zahraničí, ale nic se nám již nevrací“, no a právě, že „jediní 
komu to vyhovuje: jsou zbrojaři.“   
  

KONSPIRAČNÍ ANALYTICI A JEJICH VÝZNAM PRO KONZERVATIVCE, LIBERÁLY, PRO 
BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY A GENERÁLNÍ ŠTÁB, PRO KAŽDÉHO OBČANA SVOBODNÉ REPUBLIKY 

 
  Zatímco USA, Kanada, Británie, Francie, Irsko a další státy již přijaly konspirační 
analytiky (http://en.wikipedia.org/wiki/Analytic) za naprosto relevantní členy liberálně‐
konzervativního (http://en.wikipedia.org/wiki/Liberal_conservative) myšlenkového směru a 
oceňují je dokonce bezpečnostní služby daných států, PENTAGON 
(http://en.wikipedia.org/wiki/The_Pentagon) včetně presidenta Klause a nyní již také velká 
většina hlavních českých zpravodajských webů, tak v České republice se ještě stále objevují 
názory především v tištěných novinách a časopisech, které se snaží tyto analytiky vytěsňovat 
ze seriózních debat a odpovídají tak myšlenkovému stavu v Americe před deseti lety. Čeští tzv. 
„seriozní“ konzervativci naříkají, že nemají mladé následovníky, že zde není, kdo by nesl 
pochodeň dále, ale přitom nedokáží pochopit obrovskou sílu, kterou mají liberálně‐
konzervativní konspirační analytici mj. u mladé generace, ale také napříč celým politicko‐
věkovým spektrem, když vycházející metodologicky a vnitřně z křesťanství, z těch nejlepších 
liberálně‐konzervativních idejí. Prostě čeští konzervativci jakoby si zde ještě stále nedokázali 
seřadit všechna fakta a vyvodit z nich jasné závěry. Raději se budou „do krve“ hádat o to, kdo 
je svými názory v politice „pravý a kdo levý“, i když již král Šalomoun 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Solomon) a Bible říkají jasně: „Neuchyluj se vpravo ani vlevo, 
své kroky vzdal od všeho zla!“ (Source: Bible, Přísloví, 4:27.) Tedy nikoliv pravice a levice, 
nikoliv horizontální střet (http://en.wikipedia.org/wiki/Political_compass), který již dnes 



opravdu slouží především k rozdělování národů a k mocenským hrám současných elit 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Elites), nýbrž vertikální ideový střet o zachování lidské cti, 
svobody, o zachování možnosti svobodného vyzvání víry v Boha, o zachování života pro 
všechny „dobré lidi“, kteří možná nejsou tak inteligentní jako elitáři, ale mají tisíckrát lepší 
srdce a duši a tedy jejich hodnota jako lidských bytostí je před Bohem také tisíckrát větší. 
Pokud tuto výzvu tzv. „klasičtí“ čeští konzervativci nepochopí a nezačnou více studovat a 
zajímat se o to, co se kolem nich děje, pokud nevyjdou ze svých ulit klasických konzervativních 
knih, idejí, postupů a nespojí je s aktuální situací doma i ve světě, ve společnosti, pak opravdu 
hrozí zánik celého takto chápaného konzervativního myšlenkového směru v České republice. 
Pánové: prosím pochopte to už. Děkuji Vám. V tomto smyslu promluvil do duše českých 
konzervativců také populární americký komentátor Glenn Beck v červnu 2010 ve svém 
programu na televizním kanále FOX News, kdy významně ocenil zásluhy konspiračních 
analytiků: Víte současní tzv. ´seriozní diskutéři´ v jednotlivých ideových směrech a v médiích 
„se totiž vždy zaměří jen na jeden dílčí aspekt“, tzv. „Data point“. Podívejme se například na 
ryze pragmatický příklad: Pokud v businessu posuzuje investor danou investiční nabídku, musí 
zvažovat všechny možnosti potenciálního vývoje, všechna pro i proti. „Pokud budete chtít 
rozšířit svůj business, tak budete přirozeně vyhodnocovat všechny ukazatele a nikoliv pouze 
jeden faktor.“, tedy „Jestliže chcete předpovědět to, co nastane.“. „Z nějakého důvodu my 
ovšem dnes trénujeme veřejnost k tomu, aby vnímala pouze jednu stranu mince.“ My ale 
přeci „nejsme hlupáci“. „Když kupujete dům, tak se také nedíváte pouze na jeho 
cenu.“ „Posuzujete všechno, neboť si musíte udělat celkový obrázek.“ Potřebujete „se 
rozhodnout, jaká bude budoucnost.“ Někteří neokonzervativci 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Neoconservatism) a jiní tzv. ´seriozní diskutéři´ z dalších 
ideových směrů v Česku a v USA „se nám snaží namluvit, že věci spolu nesouvisí a každý, kdo 
se je snaží spolu propojit: je nejspíš paranoidní. No to snad pánové nemyslíte vážně!“ Každý 
rozumný člověk, který má oči a uši: vidí, slyší a rozhoduje se. „Vždyť také já se dívám na ´Data 
pointy´, sleduji videa na internetu, slyším jejich vlastní slova.“ „Vážím si těchto lidí, kteří umí 
analyticky propojit jednotlivé ´Data pointy´ ve funkční celek na základě reálných fakt.“ A 
realitou prostě je to, že konspirační analytici  „mají častokrát pravdu“, „protože jsou to 
inteligentní lidské bytosti a dokáží svůj dar od Boha náležitě využít.“ „Zakládají své vnímání 
reality na pravdivých informacích.“ „Nazývám je ´Faktisty´ a DĚLAJÍ PODOBNOU PRÁCI JAKO 
ANALYTICI V PENTAGONU.“ „Co si myslíte, že je správnější? Uvažovat pouze v klasických 
kategoriích a možnostech a myslet si, že my jsme imunní, že u nás se to nestane a nebo 
zahrnout do svého uvažování také ty další ‐ jiné ‐ možné vývojové scénáře.“ Bezpečnostní 
služby na celém světě toto analytické myšlení a ´tzv. „uvažování ´out of the box´ velmi 
oceňují“. UVĚDOMTE SI, ŽE „PRÁVĚ PENTAGON“ VÍ, „JAK CENNÍ JSOU TITO LIDÉ, KTEŘÍ 
MYSLÍ JINAK NEŽ BĚŽNÍ OBČANÉ A DOKÁŽÍ POUKÁZAT NA NOVÉ MOŽNOSTI 
VÝVOJE.“ Bezpečnostní služby a generálové z PENTAGONU si je pozývají k simulacím 
„válečných her“, aby si „vyzkoušeli nové scénáře a naučili se na ně správně reagovat“. 
Obzvláště po událostech z 11. září 2001 (http://en.wikipedia.org/wiki/9‐11) sem patří 
například autoři jako  Brad Thor (http://en.wikipedia.org/wiki/Brad_Thor), Vince_Flynn 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Vince_Flynn), Nelson DeMille 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Nelson_DeMille) a mnoho dalších. „Proto já s nimi vždy velmi 
rád hovořím, neboť jsou výborně informovaní, inteligentní a ve svém uvažování a chápání 



reality častokrát velmi, velmi, velmi před námi všemi.“ „Tito lidé totiž mají to, co se jmenuje 
´zdravý rozum´ a co třeba chybí některým našim médiím.“ (Source: Glenn Beck Show, 15. 6. 
2010.) 
 

ZPRÁVY ZE SVĚTA O POSTUPU AGENDY NWO 
 

• Facebook (http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook) se pokouší o další zpřesňování 
databází svých uživatelů: pomocí nových algoritmů a činnosti samotných členů sociální 
komunity nyní požaduje dobrovolné zadávání identifikačních informací o lidech, kteří 
jsou zobrazeni na fotografiích, které si sami dobrovolně nahráli na své profily. V praxi 
se tak ověřují nové technologické postupy při identifikaci jednotlivých uživatelů 
Facebooku nebo také samozřejmě jiných osob. Metody rozpoznávání občanů na 
fotografiích jsou posléze plánovány k využití v rámci marketingových aktivit nebo pro 
účely bezpečnostních služeb. Facebook navíc také již rozšířil systém detekce polohy 
každého svého uživatele. Děje se tak zatím ve vybraných zemích a především skrze 
osoby, které se přihlašují na Facebook pomocí mobilních zařízení. Již nyní jsou jim 
automaticky nabízeny reklamní služby přímo z lokality, kde se právě nalézají a nebo jim 
Facebook ukazuje polohu jejich přátel. (http://www.businessweek.com/news/2010‐
08‐19/facebook‐unveils‐service‐that‐lets‐users‐share‐their‐locations.html; 
http://www.ct24.cz/media/99085‐facebook‐spousti‐places‐vsichni‐budou‐vedet‐kde‐
prave‐jste/) 

  „Facebook has begun testing face detection technology for Facebook Photos. This is the first of 

what seems like a series of new features for its popular photo product. The tests, which some users will 

see starting today [Friday], focus on decreasing the tediousness of "tagging" friends in Facebook photos. 

In the current Photos feature, users upload photos, click on each face in a photo, tag that photo with the 

friend pictured therein and continue the process until the album is tagged. If you've got a large album or 

a lot of friends in a single photo, this process is inefficient and tedious. To solve this problem, Facebook 

has implemented face detection technology that will automatically find faces in photos and select them, 

eliminating one of the most tedious steps in tagging Facebook friends in photos. Your friends are already 

selected by the software ‐‐ all you have to do is answer the Facebook prompt, "Whose face is this?" The 

technology is the same as the facial detection technology most digital cameras use today. While the tech 

itself may not be all that new, it is a clever and very welcomed addition to the Facebook Photos feature 

set. The company also promises that face detection is merely the first of many improvements that 

they're trying out. It's also interesting that the post was written by Sam Odio, one of the co‐founders of 

Divvy shot, which Facebook acquired back in April in order to improve the Photos product. What other 

improvements and features do you want to see implemented in Facebook Photos? Do you think facial 

recognition ‐‐ that is, Facebook automatically knowing whose face is whose ‐‐ could be on the horizon? 

The company has a suggestion form for letting them know, but we also encourage you to share your 

ideas in our comments section below.“ (Source: 

http://edition.cnn.com/2010/TECH/social.media/07/02/facebook.recognition/index.html?hpt=T2&fbid=

SEBRM35KDDk.) 

 



  Z Facebooku však také unikla osobní data více než 100 miliónů uživatelů. 
(http://www.novinky.cz/internet‐a‐pc/207240‐facebooku‐unikla‐data‐vice‐nez‐100‐
milionu‐uzivatelu‐jsou‐volne‐ke‐stazeni.html) 

 
• Na veřejnost se dostala znepokojující zpráva o populárních IPhonech 

(http://en.wikipedia.org/wiki/IPhone). Mohou být totiž zneužity ‐ podobně jako každý 
mobilní telefon ‐ ke kompletnímu monitoringu osoby, která je používá. Americká 
policie již běžně aplikuje při své práci metodu, která umožňuje např. zjistit na základě 
automatických snímků displeje IPhonu a zálohování každého napsaného písmenka 
v paměti přístroje: zda daná osoba mluví pravdu o některých skutečnostech důležitých 
pro vyšetřování. Pokud totiž majitel IPhonu ukončuje na svém zařízení nějakou aplikaci, 
IPhone automaticky uloží snímek celého displeje i všech posledních činností uživatele 
do své paměti včetně GPS souřadnic (http://en.wikipedia.org/wiki/GPS).  

 
  „The Chicago Sun‐Times published an article expanding on how police are using iPhones in their 

investigations. Every time an iPhone user closes out of the built‐in mapping application, the phone snaps 

a screenshot and stores it. Savvy law‐enforcement agents armed with search warrants can use those 

snapshots to see if a suspect is lying about whereabouts during a crime. iPhone photos are embedded 

with GEO tags and identifying information, meaning that photos posted online might not only include 

GPS coordinates of where the picture was taken, but also the serial number of the phone that took it. 

Even more information is stored by the applications themselves, including the user’s browser history. 

That data is meant in part to direct custom‐tailored advertisements to the user, but experts said some of 

it could be useful to police. Clearing out user histories isn’t enough to clean the device of that data, said 

John B. Minor, a member of the International Society of Forensic Computer Examiners. Just as users can 

take and store a picture of their iPhone’s screen, the phone itself automatically shoots and stores 

hundreds of such images as people close out one application to use another. “Those screen snapshots 

can contain images of e‐mails or proof of activities that might be inculpatory or exculpatory,” Minor said. 

The keyboard cache logs everything that you type in to learn autocorrect so that it can correct a user’s 

typing mistakes. Apple doesn’t store that cache very securely, Zdziarski contended, so someone with 

know‐how could recover months of typing in the order in which it was typed, even if the e‐mail or text it 

was part of has long since been deleted. While these points alone aren’t included in any of the keynote 

speeches Steve Jobs makes in front of thousands of his closest friends, they are known and utilized by 

law enforcement liberally. Why does the iPhone need to take a photo of your screen every time you close 

out of the maps application? Why does it store this image and why don’t users get access to this 

information? What will modern mobile devices store on you when AT&T and Verizon move forward with 

their plans to have phones replace credit cards?“ (Source: http://www.infowars.com/why‐cops‐love‐

the‐iphone/.) 

 
• Na pořadu dne je opět PRECRIME (http://en.wikipedia.org/wiki/Precrime). Pomocí 

nejmodernějších technologií jsou již schopny americké bezpečnostní služby určit 
předpokládané chování daného člověka podle jeho dřívější činnosti a mj. faktory také 
díky monitoringu jeho chování na internetu. K tomu je nutné vytvořit rozsáhlé státní 
nebo soukromé databáze informací (Facebook, Google ‐ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Google, Twitter ‐ http://en.wikipedia.org/wiki/Twitter aj.) 



a ty pak spolu propojit nejlépe díky dobrovolnému sdílení dat a kontaktů ze strany 
samotných uživatelů internetu. V praxi to ovšem znamená, že by mohl být v budoucnu 
postihován každý člověk již za něco, co ve skutečnosti nespáchal, nýbrž co pouze 
vyhodnotil daný počítač jakožto potenciálně nebezpečné chování (viz výše prohlášení 
české vlády). Metody PRECRIME jsou např. již využívány ve městě Washington, 
Baltimore (http://en.wikipedia.org/wiki/Baltimore) nebo v Philadelphii 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Philadelphia). V minulosti se snažila prosadit postihování 
lidí ze zákona v rámci PRECRIME britská vláda. Před soudem se tak měli ocitnout 
nevinní lidé, kteří ještě nic nespáchali. Doufejme, že tento zlořád nakonec nikdy 
nepronikne do českého právního systému.  

 
  „Law enforcement agencies in Washington D.C. have begun to use technology that they say can 

predict when crimes will be committed and who will commit them, before they actually happen. /.../ 

Previous incarnations of the software, already being used in Baltimore and Philadelphia were limited to 

predictions of murders by and among parolees and offenders on probation. According to a report by ABC 

News, however, the latest version, to be implemented in Washington D.C., can predict other future 

crimes as well. /.../ Critics have urged that the program encourages categorizing individuals on a risk 

scale via computer mathematics, rather than on real life, and that monitoring those people based on 

such a premise is antithetic to a justice system founded on the premise of the presumption of innocence. 

Other police departments and law agencies across the country have begun to look into and use similar 

predictive technologies. The Memphis Police Department, for example uses a program called Operation 

Blue CRUSH, which uses predictive analytics developed by IBM. Other forms of pre‐crime technology in 

use or under development include surveillance cameras that can predict when a crime is about to occur 

and alert police, and even neurological brain scanners that can read people’s intentions before they act, 

thus detecting whether or not a person has “hostile intent”. It is not too far fetched to imagine all these 

forms of the technology being used together in the future by law enforcement bodies. The British 

government has previously debated introducing pre‐crime laws in the name of fighting terrorism. The 

idea was that suspects would be put on trial using MI5 or MI6 intelligence of an expected terror 

attack. This would be enough to convict if found to be true “on the balance of probabilities”, rather 

than “beyond reasonable doubt”. The government even has plans to collect lifelong records on all 

residents starting at the age of five, in order to screen for those who might be more likely to commit 

crimes in the future.“ (Source: http://www.infowars.com/pre‐crime‐technology‐to‐be‐used‐in‐

washington‐d‐c‐2/.) 

 

  „More evidence has emerged revealing Google’s spook connections. Noah Shachtman, writing 

for Wired, details how the CIA’s technology investment operation, In‐Q‐Tel, and Google are supporting a 

company that monitors the web in real time. The company, Recorded Future, scans tens of thousands 

of websites, blogs and Twitter accounts to find imputed relationships between people, organizations, 

actions and incidents. Recorded Future claims it can utilize this information to predict the future. “The 

idea is to figure out for each incident who was involved, where it happened and when it might go down. 

Recorded Future then plots that chatter, showing online ‘momentum’ for any given event,” writes 

Shachtman. CEO Christopher Ahlberg, a former Swedish Army Ranger with a PhD in computer science, 

told Wired “you can actually predict the curve, in many cases” with the software developed by his 

company.““ (Source: http://www.infowars.com/google‐and‐cia‐fund‐political‐precrime‐technology/.) 



 

  „Google’s cosy relationship with the U.S. spy network has once again been thrust into the 

spotlight as the company is reported to have jointly invested with the CIA in an Internet monitoring 

project that scours Twitter accounts, blogs and websites for all sorts of information, and can also 

“predict the future”. Google Ventures, the investment arm of Google, has injected a sum of up to $10 

million, as has In‐Q‐Tel – which handles investments for the CIA and the wider intelligence network – into 

a company called Recorded Future. The company describes its analytics as “the ultimate tool for open‐

source intelligence”. Wired’s defence analyst, Noah Schachtman, has a detailed report on the joint 

venture: “…it scours tens of thousands of websites, blogs and Twitter accounts to find the 

relationships between people, organizations, actions and incidents — both present and still‐to‐come. 

In a white paper, the company says its temporal analytics engine “goes beyond search” by “looking at 

the ‘invisible links’ between documents that talk about the same, or related, entities and events.” The 

idea is to figure out for each incident who was involved, where it happened and when it might go down. 

Recorded Future then plots that chatter, showing online “momentum” for any given event.” Recorded 

Future “continually scans thousands of news publications, blogs, niche sources, trade publications, 

government web sites, financial databases and more,” according to it’s portfolio. It sifts through 

millions of posts and conversations taking place on blogs, YouTube, Twitter and Amazon to “assemble 

actual real‐time dossiers on people.” It is also being integrated with Google Earth, which, as 

Schachtman points out in his piece, was seeded with In‐Q‐Tel/CIA investment. This integration will 

allow real time tracking of the locations of persons or groups as part of the overall intelligence dossier. 

A promotional video shows the company’s real time browser‐operated data mining engine at work: Of 

course, Recorded Future is sold as “terrorism analysis”, however the information scouring engine clearly 

extends beyond that to include crime, indictments and civil court cases etc. In this context, the ability to 

predict “future curves” is one small step away from Minority Report policing technology. Indeed, 

analytics are already being used by the Memphis Police Department, whose Operation Blue CRUSH uses 

predictive analytics by IBM. Recorded Future takes in vast amounts of personal information such as 

employment changes, personal education and family relations. The video also shows categories covering 

pretty much everything else, including entertainment, music and movie releases, as well as other 

innocuous things like patent filings and product recalls.“ (Source: http://www.infowars.com/google‐and‐

cia‐plough‐millions‐into‐huge‐recorded‐future‐monitoring‐project/.) 

 
  Na podobném systému pracuje také Evropská unie včetně špičkových českých 
pracovišť. Jde mj. o tzv. výzkumný projekt INDECT (Intelligent Information System 
Supporting Observation, Searching and Detection for Security of Citizens in Urban 
Environment ‐ „Inteligentní informační systém s podporou sledování, vyhledávání a 
rozpoznávání pro bezpečnost občanů v městském prostředí“). Čeští prestižní vědci se 
tedy bohužel podílejí na činnosti Agendy NWO. 

 
  „Projekt INDECT (Intelligent Information System Supporting Observation, 
Searching and Detection for Security of Citizens in Urban Environment) je zpracováván 
(řešen) v rámci 7. RP (rámcového programu) Evropské unie v kategorii Bezpečnost. 
Délka projektu je 60 měsíců a příspěvek EU činí 10,9 milionů eur. Koordinátor projektu 
je Prof. Andrzej Dziech, AGH Krakow, Polsko, partnerských zemí je 10 a partnerských 
organizací 17. Česká republika se projektu také účastní ‐ řešitel za ČR je Doc. Jaroslav 



Zdrálek z VŠB‐TU Ostrava, partner je Katedra telekomunikační techniky. Česká strana 
se podílí mimo jiné na následujících úkolech: návrh agenta (sw), který bude umístěn 
do počítačové sítě s úkolem detekovat abnormální chování vyhledávání potřebných 
informací v počítačových sítích. /../ Cílem tohoto projektu je připravit celoevropskou 
platformu, která bude zajišťovat bezpečnost obyvatel a neutralizovat jejich možné 
ohrožení v urbanizovaném prostředí. Výsledek projektu bude možné používat v 
rozhodovacím procesu na různém stupni státní správy pro zajištění ochrany obyvatel. 
Projekt pokrývá mnoho druhů hrozeb, které mohou vést k ohrožení obyvatel. Jednak je 
to nevhodné, atypické chování jednotlivců či skupin v urbanistickém prostředí, které 
může představovat hrozbu pro ostatní obyvatele. Projekt se také bude zabývat 
vyhodnocováním možných hrozeb i z prostředí internetu. Zejména o vyhodnocování 
komunikace s definovaným obsahem, který může vyústit k ohrožení obyvatel nebo 
majetku a nelegální přístupy k cizím datům pomocí Internetu a jejich možné zneužití. 
Prvním úkolem projektu je monitorování fyzických objektů a detekce možných hrozeb: 
Identifikace a pozorování pohybujících se objektů v urbanistické zástavbě. Jedná se o 
systémy, jejichž cílem je stanovení geografických souřadnic objektu a jejich záznam. 
Výsledkem je možnost sledovat historii pohybu objektu nebo jeho současnou pozici. 
Systém se dá využít i pro záchranu osob v nouzi. Identifikace a sledování jednotlivců a 
objektů za účelem vyhodnocování možných hrozeb. Jedná se o dohledový (surveillance) 
systém, který bude shromažďovat informace pomocí mikrofonů, kamer nebo 
speciálních čidel a ze získaných dat detekovat abnormální chování a násilí. Biometrie 
a inteligentní metody pro extrahování a dodávání bezpečnostních informací. Klasická 
biometrie se zabývá identifikaci nebo rozpoznáním osob. V tomto projektu bude řešena 
problematika biometrie v širším kontextu, tj. napojení na umělou inteligenci za 
účelem detekce abnormálního chování jednotlivců. Další úkol projektu, Monitorování 
počítačových sítí a detekce hrozeb, je zaměřený na internet a vyhodnocování informací, 
které přenáší: Vyhledávání definovaných informací na různých internetových 
portálech, v diskusních skupinách nebo chatech (chats). Zpracování multimediálních 
informací pomocí speciálních značek – hash nebo watermarking a jejich následné 
využití při prohledávání databáze. Watermarking by měl být první vodítko ke shodě 
informací. Monitorování chování v počítačových sítích za účelem detekce atypického 
chování. Za tímto účelem budou navrženi agenti, kteří se umístí na různé uzly sítě a 
budou získávat potřebné informace. Získané údaje je nutno zpřístupnit odpovědným 
uživatelům státní správy. Součástí projektu je navrhnout portál s jednotným rozhraním 
pro koncové uživatele. Projekt bude řešit: Spojení různých multimediálních dat z 
různých zdrojů a jejich prezentace koncovým uživatelům. Tedy propojení různých 
databází, které mohou být fyzicky umístěny na různých geografických místech. 
Ochrana získaných informací proti nežádoucím, nepovolaným přístupům. Informace 
budou soustředěny v datových centrech a zároveň se budou přenášet ke koncovému 
uživateli. Projekt navrhne a specifikuje bezpečnostní pravidla, která přispějí k ochraně 
informací před zneužitím. Projekt INDECT je významný z hlediska zacházení s velkými 
objemy různých typů dat, která budou systematicky tříděna, komprimována, označena 
a uložena do datových center. Pro zpracování multimediálního obsahu, zejména 
obrázků a videosekvencí, bude použita nová metoda značení (watermarking), která je 



odolná proti poškození kompresí. Pomocí krátkých značek (hashs) tak bude urychleno 
nejen vyhledávání, ale bude možné obsah klasifikovat i podle dalších prvků. Příkladem 
může být snímek muže v kabátě a s kufříkem, který lze klasifikovat nejen podle 
podobnosti tvarů (pixelová podobnost), ale i označením: osoba – muž – černý kabát ‐ 
kufřík. Tyto informace pak pomohou k rychlému prohledávání databází uložených na 
různých místech a nalezení dalších snímků nebo podobných záznamů, které mohou 
být dány do souvislostí a následně vyhodnoceny z bezpečnostního hlediska.“ (Source: 
http://www.freeglobe.cz/Articles/99‐eu‐indect‐projekt‐pro‐sledovani‐chovani‐
obcanu.aspx.) 

 
• Policie z kanadského Toronta již dnes běžně automaticky vyhodnocuje digitální 

fotografie a videozáznamy z bezpečnostních kamer a identifikuje takto podezřelé 
osoby za pomoci výkonných počítačů, sdílených databází státní správy aj. vysoce 
inteligentních nástrojů.  

 
  „Top Toronto cops are using facial recognition technology to help identify “hundreds” of thugs 

who smashed windows and burned police cruisers during the G20 summit.“ (Source: 

http://www.torontosun.com/news/torontoandgta/2010/07/07/14636876.html.) 

 
• Podnětné informace o historicky významném odporu řecké církve vůči omezování 

lidských svobod ze strany státu, vůči zavádění čipů a biometrických dat do osobních 
identifikačních průkazů, proti lidským podkožním implantátům. Zatím není známo, 
proč takový aktivní postoj proti těmto novým technologiím omezujícím lidskou 
přirozenost a svobodu nezaujaly také české církve. Že by za tím bylo to, že většina 
církevních otců v Česku jsou vlastně stále ještě státní zaměstnanci? Vždyť již také v 
Rumunsku se zvedla především loni mohutná vlna odporu. Chceme‐li respektovat 
slušné kulturní odlišnosti zapadající do našeho civilizačního okruhu a ctít právo na 
odlišné vnímání světa ve svobodné společnosti v případě lidí, kteří se profilují v rámci 
církví (jediné povolené názory snad již nejsou: nebo ano?), pak je třeba také 
respektovat úvahy církevních otců o nebezpečnosti ztráty lidské svobody vzhledem k 
použití čísla 666 v technologiích ke zpracování a použití osobních údajů. Starší i novější 
technologie operující s osobními údaji opravdu s touto číselnou řadou pracují. (viz např. 
článek "THE BIOMETRIC PASSPORTS ‐ BETWEEN PROTECTION AND INFRINGEMENT OF 
THE HUMAN RIGHTS. TECHNICAL – JURIDICAL – RELIGIOUS PERSPECTIVE" Ph.D. Oana, 
Ing. Mircea, University of Oradea. ‐ 
http://www.uab.ro/reviste_recunoscute/reviste_drept/annales_13_2010/28mihaila.p
df) Kdyby však stát (EU) opravdu chtěl být státem pro všechny své občany, pak stačí 
začít uvažovat jako ony stovky miliónů křesťanů z celého světa a prostě pro ně vytvořit 
speciální tzv. "čistou technologii", která by nebyla napadnutelná z křesťanského 
pohledu. Za ten "klid" a podporu v Evropě by to snad stálo ne? Když už je tedy ta EU 
tak "vstřícná" ke všem svým "řádným" obyvatelům. Řešit to stylem "mrtvého brouka" 
nebo nic neříkajících odpovědí či rozkazem k podřízení se: také mnoho vypovídá a 
stavu, jakou hodnotu má člověk v současné společnosti a jak je vnímán státem. God 
Bless.  



 
  „V Řecku se měly v roce 1997 zavádět nové elektronické pasy. Synod řecké 
pravoslavné církve povolal experty z oblasti ekonomiky, matematiky a počítačových 
technologií, aby prověřili podezření z plánovaného používání čísla 666 v této oblasti. 
Synod následně vydal okružní list, který adresoval řeckému národu, státním 
představitelům Řecka a vedení EU. Citujeme úryvek z 3. bodu: „Posvátný synod chce 
upozornit, že v souvislosti s Shengenskou dohodou a odpovídajícími zákony (O ochraně 
občanů při shromažďování a zpracování údajů osobního charakteru), se znovu stává 
aktuálním téma antikrista a jeho pečeti, o které hovoří kniha Zjevení apoštola Jana. 
Toto téma má přímý vztah k otázkám křesťanské víry a spásy člověka, a proto má svatý 
synod za to, že po právu vyjadřuje svůj názor na všechny aspekty tohoto tématu, 
dávajíc Bohu, co je Boží. S politováním konstatujeme, že civilizační pokrok v oblasti 
aplikace elektronických systémů je spjat s číslem 666 (šest set šedesát šest), které se 
používá jako hlavní kódové číslo v příslušné technologii. Na toto číslo se jasně 
poukazuje v Bibli jako na číslo antikrista... Číslo 666 – jak je jasné ze Zjevení – je 
bezpochyby číslo antikrista. Křesťan tedy nemůže být lhostejný k tomu, že se toto číslo 
záměrně a systematicky zavádí do života...“ Synod ve své starostlivosti o spásu duší 
navrhl následovné řešení tohoto problému: ‐ nepřijímat číslo 666 jako kódové číslo 
státních elektronických systémů osobních údajů; ‐ obrátit se na vedení krajin EU, aby 
oficiálně předložili návrh na změnu čísla 666 v centrálním elektronickém systému EU za 
jiné libovolné číslo; ‐ pod nijakým záměrem nedopustit, aby se číslo 666 dostalo do 
nového systému pasů řeckého státu. Návrh řešení, pro křesťany tak vážného problému, 
nebyl přijat, jak konstatuje synod řecké pravoslavné církve v dopise z 9. 2. 1998. 
Křesťanům Evropy bylo odepřeno právo chránit svou víru, a číslo antikrista 666 se stalo 
politickou a ideologickou zbraní proti nim. Oděský metropolita Ahatanhel na 
biskupském synodu ruské pravoslavné církve (RPC) v roce 2004 řekl: „Nastal čas mluvit 
o tom, jaká je skutečná situace ve státě i ve světě. Mlčení znamená spolupráci se lží. Už 
nyní se buduje politická, ekonomická, etická i světonázorová báze budoucího království 
antikrista. Velikým omylem je tvrdit, že přijímání zevnějších znaků, symbolů, pravidel 
chování, jaké předkládá New Age, nám nemůže uškodit. Z vnuknutí ďábla jsou 
vytvořeny právě proto, aby se jejich prostřednictvím škodilo, a kdyby bylo možné, aby 
byli svedeni i vybraní... Dnešní stav světa vyžaduje od Ruska aktivní duchovní odpor 
antikristovské globalizaci.“ S politováním musíme konstatovat, že číslo antikrista (666) 
je klíčovým kódem při registraci osobních údajů všeho druhu v národních a 
nadnárodních elektronických registrech. Jedno z těchto center je ve Štrasburku. 
Kódové číslo 666 je klíčovým při zpracování osobních údajů cestovních pasů s 
mikročipy. Kódové číslo 666 bude klíčovým při používání identifikačního čísla člověka 
a jeho nosiče – čipu, implantovaného na pravou ruku člověka. Máme na paměti, že 
jde o spásu milionů lidí, a proto jsme vázáni ve svědomí upozornit všechny křesťany i 
vládní činitele jednotlivých států, že používání symbolu antikrista (čísla 666) v 
elektronických systémech není náhodné, ale ideologické. Nakolik se ze dne na den 
politickými kruhy realizuje vytvoření globálního světového řádu, uvědomujeme si, 
jakému nebezpečí jsou vystaveni křesťané, které antikristovský společenský systém 
bude považovat za nepohodlné. V tomto těžkém čase vás chceme povzbudit slovy Pána 



Ježíše: „Když se toto začne dít, vzpřimte se a pozvedněte hlavy, protože se přibližuje 
vaše vykoupení.“ (Lk 21,28) Bděme tedy a nenechejme se svést úskoky ďábla. Pán 
předpověděl, že přijde čas, kdy „všichni malí i velcí, bohatí i chudí, svobodní i otroci, dali 
si znak na pravou ruku anebo na čela, takže nikdo nemohl ani kupovat ani prodávat, 
kdo neměl znak jména šelmy (antikrista) anebo číslo jejího jména. V tomto je moudrost: 
Kdo má rozum, ať spočítá číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka a jeho počet je šest 
set šedesát šest.“ (Zj 13,16‐18) Buďte moudří a nenechejte se svést, protože: „Když se 
bude někdo klanět šelmě (antikristu) a jejímu obrazu a přijme znak na čelo anebo na 
ruku, i ten bude pít z vína hněvu Božího. A bude mučen ohněm a sírou před svatými 
anděly a před Beránkem.“ (Zj 14,9‐10) Pečeť antikrista, kterou si lidé dají na čelo anebo 
na pravou ruku, je dnes lehce realizovatelná prostřednictvím čárkovaného kódu 
tetovaného na tělo anebo čipu – nositele identifikačního čísla člověka. Použití jednoho i 
druhého je v dnešní době neodlučitelně a naplánovaně spojené s klíčovým 
elektronickým kódem 666. Čárkový kód člověka anebo implantovaný čip bude 
nevyhnutelný při pohybu v sociálních strukturách státu, školství, medicíně, kultuře, 
obchodu, dopravě, bankovnictví atd., neboť bude nositelem všech potřebných 
informací, např. zdravotního a penzijního pojištění, bankovního konta, zdravotních 
karet, pracovního poměru… Dnes už desetitisíce lidí používají systém RFID nebo 
„VeriChip“ v medicíně, v byznysu, kriminalistice, cestovních pasech, „smart card“ atd. 
Je jednoduché sloučit všechny tyto informace do jednoho jediného čipu 
implantovaného na ruku člověka a státním zákonem nařídit čipování obyvatelstva. Z 
lidského hlediska je implantování čipů nehumánním a nepřípustným narušováním 
základních lidských práv. Čip implantovaný na ruku: ‐ zbavuje člověka soukromí, 
osobní svobody, práva na sebeurčení; ‐ prostřednictvím nové technologie se v 
nepovolaných rukou kdykoli stane nástrojem na ovlivňování funkcí životně důležitých 
orgánů až po jejich úplné vyřazení, tzn. elektronická vražda; ‐ nové technologie 
umožňují manipulaci vůle a myšlení člověka. Čip se kdykoli stane prostředníkem 
takovéto manipulace, která činí z člověka médium lidí, kteří ovládají čip, a to je zločin; ‐ 
RFID čipy i nově vyvinuté čipy umožňují elektronickou kontrolu každého pohybu nositele 
čipu a jeho identifikaci. Tato metoda byla dodnes používaná jen v případě zločinců; ‐ 
umožňuje totální kontrolu osobního života, např. co kupuje, kde kupuje, kam cestuje, s 
kým se stýká, jakých akcí se účastní, ... Používáním čipů, identifikačních čísel, 
národních a nadnárodních registrů osobních údajů všeho druhu se extrémně narušuje 
národní bezpečnost jednotlivých států a na prvním místě osobní bezpečnost jedinců. 
Extrémnímu nebezpečí budou vystaveni lidé patřící k různým etnickým, národním, 
rasovým, náboženským a ideologickým skupinám. Protože používání klíčového 
kódového čísla 666 nebylo vedením EU zrušeno, je evidentní, že jde o ideologické 
používání tohoto antikristovského symbolu, který má ovlivnit osobní život stamilionů 
lidí. Ze strany EU jde o náboženskou diskriminaci a nerespektování křesťanských 
duchovních hodnot. V nacistickém Německu gestapo skrze kontrolu lidí, vedení registrů 
osobních údajů etnických a náboženských skupin připravilo o život miliony lidí v 
koncentračních táborech. Ptáme se: Kam směřuje používání elektronické kontroly 
obyvatelstva skrze čipy, RFID systémy, satelity, národní a nadnárodní registry osobních 
údajů, které nejsou schopné zaručit bezpečnou ochranu těchto údajů? V rukách koho 



budou tyto novodobé elektronické koncentrační tábory? Kdo bude mít kontrolu nad 
zdravotním stavem, vůlí a myšlením jedinců skrze nové technologie? Kdo bude tím 
vrahem, který bude elektronicky ničit životy jemu nepohodlných lidí? Boží slovo dává 
odpověď ve 2. kapitole druhého listu Soluňanům: Člověk, který obdrží politickou moc na 
celém světě, bude úplně posedlý ďáblem (toto je antikrist). Proto se nazývá syn 
zatracení, kterého Pán Ježíš zničí dechem svých úst. Vyslovujeme poděkování těm 
mnichům Kyjevopečerské lávry, kněžím i věřícím pravoslavné církve, kteří ve dnech 29. 
6. ‐ 2. 7. 2010 a 6. 7. ‐ 9. 7. 2010 po celé dny manifestovali před budovou Parlamentu v 
Kyjevě. Těchto asi 3000 věřících se modlilo, zpívalo nábožné písně a s vírou obcházelo 
Parlament s úmyslem, aby plánovaný systém čipů nebyl občanům Ukrajiny vnucován 
prostřednictvím zákonodárství. Kéž tento jejich krok víry přinese pozitivní ovoce pro 
celou Ukrajinu. /.../ Apoštolské povolání, které jsme obdrželi od našeho Pána Ježíše 
Krista, a Jeho Svatý Duch nás pohnuli k tomu, abychom vás jako pastýři upozornili, že 
ten čas už je tu. Biskupové UPHKC, + Samuel OSBMr, + Markian OSBMr, + Metoděj 
OSBMr, + Eliáš OSBMr. Lvov, 7. 7. 2010.“ (Source: 
http://www.freeglobe.cz/Articles/103‐cipy‐a‐cislo‐666.aspx.) 

 
    „Biometric chips contain the number 666.  

 

 Compulsory national identity cards are used in about 100 countries including Germany, 

France, Belgium, Greece, Luxembourg, Portugal and Spain  

 ID cards are not used in the US, Canada, New Zealand, Australia, the Irish Republic or 

Nordic countries  

 German police can detain people who are not carrying their ID card for up to 24 hours 

 The Bush Administration resisted calls for an identity card in the US after the terrorist 

attacks on September 11, 2001 

 In Australia street protests in the 1980s forced the Government to abandon its plans for a 

card 

 Plastic cards are favoured over paper documents because they are harder to forge 

 Most identity cards contain the name, sex, date of birth and a unique number for the 

holder 

 South Korean, Brazilian, Italian and Malaysian ID cards contain fingerprints. Cards in some 

countries contain information on any distinguishing marks of the holder 

 Objections to card schemes have focused on the cost and invasion of privacy 

 Supporters say that they prevent illegal immigration and fraud 

 In the European Union some cards can be used instead of a passport for European travel“  

 

(Source: Privacy International; Times database, July 15, 2009 ‐  

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/asia/article6710764.ece.)  

 

  „Features  like computerized surveillance network,  identification code or bar code are part of a 

system applied worldwide. But because this system  is  interpreted based on the Book of the Apocalypse 

which asserts:”…  that who  is wise  should consider  the number of  the beast,  for  it  is  the number of a 

human being. And his number  is 666”. We have to make the difference between reality and prophecy. 



Thus, since the 1970s, some American Christians have demonstrated that the UPC‐A and EAN‐13 – type 

bar code  system  is equipped with  three pairs of extended  lines  that can be  read within  the computer 

memory  through  the digit 6”22. This  identification  system will prevent any  individual  to perform any 

economic transaction without being registered and controlled by the system. „So that nobody can buy or 

sell, but the one who bears the sign, namely the number of the beast or the number of the beast`s name” 

(APOC 13:17). The L.U.C.I.D. project is a universal system for personal data identification, collection and 

processing,  initiated after the adoption of an anti‐terrorism  law which authorized between 1994  ‐1995 

the American Police to put under arrest any person who seemed suspect of terrorism. The basic principle 

of this project is to issue for each person on his birth an electronic identification card that would contain 

his identification document, passport, employment record, etc. The system will have a data storage and 

processing center, along with an automatic polyglote translation center. Another type of card is MARK25 

( meaning sign, which alludes to the „sign of the beast”), used by the American army. The Apocalypse of 

St. John: „the sign on the hand or on the forehead”, the number of the beast is the implantation of the 

identification biochip inside the body, ensuring thus an efficient protection against the card loss or theft. 

The Church has also  reacted against  the  implementation of  the Schengen Agreement,  for  instance the 

Holy  Synod  of  the  Greek  Church  which  issued  the memorandum  no.  26  of  April  7th,  1997,  to  the 

„Honorable Orhodox  Greek  people”,  under  the  title:  „The  Schengen  Agreement  and  the  law  for  the 

personal  data  protection”,  considering  that  the  progress  of  civilization  in  the  field  of  electronic 

applications is unfortunately related to number 666, which is further used as a personal number in this 

technology. This number is clearly mentioned by the Holy Book of the Apocalypse as the number of the 

Anti‐Christ. Yet, who has chosen number 666? And why this number, especially that it has determined so 

much controversy? Apart from the different quotations from the Apocalypse, a possible reason offered 

by the Church is the deep national religious symbolism of the number 666 for the Jews, which has been 

since the magnificent times of Solomon, a symbol of power and sovereignty over other peoples, including 

economic submission: “The weight of the gold that had been fetched to Solomon for an entire year was 

of  six  hundred  sixty‐six  gold  talants”  (II  Paralip.  9,  13).  The  bottom  line  is  that  from  a  religious 

perspective,  somebody’s willingness  to  accept  the  number  666  (in  any  form  it would  be!)  on  his 

personal  identity means  to  reject  Jesus, and  thus, accept eternal death. Going beyond  the  juridical, 

religious or technical analysis, the real issues are related to the infringement of the personal freedom, to 

the idea of living in a controlled and supervised world, in which we could be manipulated by a handful of 

people who hold  the power. The  individual’s  intimacy,  freedom and dignity must be  respected and 

therefore, authorities should do more for the transparency of the decision‐making in this field, in order 

to  eliminate  new  questions,  confusion  and  insecurity.“  THE  BIOMETRIC  PASSPORTS  ‐  BETWEEN 

PROTECTION  AND  INFRINGEMENT  OF  THE  HUMAN  RIGHTS.  TECHNICAL  –  JURIDICAL  –  RELIGIOUS 

PERSPECTIVE lecturer Mihăilă Carmen Oana, Ph.D., University of Oradea eng. Mihăilă Mircea, S.C. RDS ‐ 

RCS,S.A.“(Source: 

http://www.uab.ro/reviste_recunoscute/reviste_drept/annales_13_2010/28mihaila.pdf.) 

• V Americkém městě Harrisburg(http://en.wikipedia.org/wiki/Harrisburg,_Pennsylvania) 
již běžně používají v obchodech zařízení pro identifikaci občanů, jejich věku a dalších 
biometrických údajů z hlediska kontroly nákupu některých produktů.  

  „Swipe your driver's license, look into the camera, blow into the breath sensor and ‐ voila! ‐ you 

have permission to buy a bottle of wine from a vending machine.“ (Source: Associated Press, 



http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5iNSc82rttw43rBj0V93dMzho‐

oMwD9GQVU3G0.) 

• Polská banka BPS (http://pl.wikipedia.org/wiki/Bank_Polskiej_Spółdzielczości) zavedla 
ve Varšavě (http://en.wikipedia.org/wiki/Warsaw) bankomaty, které vydávají peníze 
na základě skenu otisku prstu klienta. (Source: http://www.infowars.com/biometric‐
atm‐gives‐cash‐via‐‘finger‐vein’‐scan.) 

• Kvalita Wikipedie se neustále pozitivně zlepšuje: „To, že nikým není garantována 
správnost informací, bylo vytýkáno Wikipedii až do chvíle, než se začali objevovat 
seriózní studie porovnávající jednotlivá encyklopedická hesla (v anglické mutaci). Tyto 
studie vesměs došly k témuž závěru – kvalita hesel na Wikipedii a na Britannice je 
naprosto srovnatelná a nemá smysl rozlišovat, která je věrohodnější a která méně. Je 
zajímavé, že tyto průzkumy zatím příliš nereflektují někteří pedagogové, kteří Wikipedii 
považují za podřadný zdroj informací.“ (Source: http://www.dsl.cz/clanek/1867‐
wikiverzita‐8211‐jake‐jsou‐moznosti‐open‐source‐vzdelavani.) 

• Americké úřady podléhající Obamově administrativě 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Administration_of_Barack_Obama) zastavily svévolně 
v červenci 2010 provoz serverů Blogetery.com, čímž zablokovaly 73.000 svobodných 
blogů. To vše pro údajné porušování autorských práv.  

  „Kurt Nimmo, Infowars.com, July 17, 2010. Once again, the Obama administration has violated 

the Bill of Rights. Earlier this month, the feds took down a free Wordpress blogging platform and 

disabled more than 73,000 blogs. The action was completely ignored by the corporate media. The site, 

Blogetery.com, was told by its hosting service that the government had issued orders to shut down the 

site due to a “a history of abuse” related to copyrighted material. /.../ Blogetery.com claimed the shut 

down of 73,000 blogs “was not a typical case, in which suspension and notification would be the norm. 

This was a critical matter brought to our attention by law enforcement officials. We had to immediately 

remove the server.” “That seems odd,” notes Techdirt, a website that covers government policy, 

technology and legal issues. “If there was problematic content from some users, why not just take down 

that content or suspend those users. Taking down all 73,000 blogs seems… excessive.“ /.../ In October, 

2004, more than 20 Independent Media Center websites and other internet services were taken offline, 

not in response to alleged copyright infringement but for political reasons. The disappearance of the 

Indymedia servers was shrouded in secrecy and the ISP and government would not provide an 

explanation. On October 20, 2004, the Electronic Frontier Foundation filed a lawsuit in Texas and argued 

that “the public and the press have a clear and compelling interest in discovering under what authority 

the government was able to unilaterally prevent Internet publishers from exercising their First 

Amendment rights.” It was later discovered that the ISP had shut down IndyMedia’s websites after they 

were contacted by the FBI. The FBI alleged that a particular article on the website nantes.indymedia.org 

contained personal information and threats regarding two Swiss undercover police officers. It was later 

determined that the article contained neither threats nor names or address information and contained 

instead photographs of police agents provocateurs masquerading as anti‐globalization protesters. The 

Obama administration — in step with he Bush administration before it — does not have a problem 

ordering the government to violate the First, Fifth, and Tenth Amendments. In its declared effort to 



prevent online piracy of copyrighted material, the government has trashed the Bill of Rights. It has used 

the FBI and the Department of Homeland Security to intimidate ISPs to shut down web sites. In June, a 

Senate committee approved a dictatorial cybersecurity bill that would allow Obama to shut down the 

internet. The bill, known as the Protecting Cyberspace as a National Asset Act, would grant Obama the 

authority to carry out emergency actions to protect critical parts of the internet, including ordering 

owners of critical infrastructure to implement emergency response plans, during a government declared 

cyber‐emergency. Obama would supposedly need congressional approval to extend a national cyber‐

emergency beyond 120 days under an amendment to the legislation approved by the 

committee.“ (Source: http://www.infowars.com/feds‐ignore‐due‐process‐first‐amendment‐shut‐down‐

thousands‐of‐blogs.) 

• President České republiky Václav Klaus čerpá ve značné míře informace k důležitým 
otázkám mj. ze svobodných blogů. (Source: http://www.freeglobe.cz/Articles/75‐
obcan‐pise‐prezidentovi‐kvuli‐praseci‐chripce‐ten‐mu‐podekoval.aspx.) 

• Izrael (http://en.wikipedia.org/wiki/Israel) vyvinul speciální software, který vyhledává 
bloggery pod vlivem deprese (http://en.wikipedia.org/wiki/Depressive) z důvodů 
údajné nebezpečnosti těchto osob pro národní a obecnou bezpečnost. (Source: 
http://www.haaretz.com/print‐edition/news/israeli‐team‐develops‐software‐to‐spot‐
depressed‐bloggers‐1.297340.) 

• Evropská unie bude poskytovat Obamově administrativě údaje o bankovních 
transakcích svých občanů ‐ údajně pouze na základě podezření z napojení na 
teroristické oddíly. (Source: http://www.ct24.cz/svet/95249‐unie‐bude‐kvuli‐
terorismu‐poskytovat‐usa‐bankovni‐data/; http://www.ct24.cz/svet/95061‐klicovy‐
vybor‐ep‐schvalil‐dohodu‐s‐usa‐o‐vymene‐bankovnich‐dat/.) 

• Ve Skotsku bude moci policie vytvářet DNA (http://en.wikipedia.org/wiki/DNA) aj. 
biometrické (http://en.wikipedia.org/wiki/Biometrics) databáze malých dětí již od 
osmi let věku, ovšem zatím pod podmínkou, že se dopustily násilí. V budoucnu lze 
očekávat další rozšíření policejních pravomocí získávat biometrické údaje také o 
naprosto nevinných lidech. (Source: http://www.infowars.com/scotland‐allows‐
collection‐of‐children’s‐dna/.) 

• Země Evropské unie (Anglie, Nizozemsko) spustily  nový systém monitorování svých 
občanů, který detekuje z řeči a zvukových výrazů potenciálně nebezpečné chování. 
Občan je tak již v ulicích nejen monitorován kamerami a snímán nejrůznějšími 
detektory, ale nyní již je také nahrávána a vyhodnocována jeho konverzace. 

  „Privacy rights advocates and civil liberties campaigners in Europe are raising the alarm about a 

new surveillance system that monitors conversations in public. The surveillance system, dubbed Sigard, 

has been installed in Dutch city centers, government offices and prisons, and a recent test‐run of the 

technology in Coventry, England, has British civil rights experts worried that the right to privacy will 

disappear in efforts to fight street crime. The system's manufacturer, Sound Intelligence, says it works 

by detecting aggression in speech patterns. "Ninety percent of all incidents involving physical 

aggression are preceded by verbal aggression," the Sound Intelligence Web site says. "The ability to spot 



verbal aggression before it turns into a violent outbreak delivers valuable time to security personnel and 

enables speedy intervention." According to the UK's Sunday Telegraph, the city of Coventry recently 

finished a six‐month test run of the system, which involved the installation of seven microphones around 

a crime‐prone nightlife district. A spokesperson for the city said the system is "no longer in use." The 

Herald in Scotland reported last month that the system has also been tested in London, Glasgow, 

Birmingham and Manchester. "In Hackney in London, the system detected up to six crimes a night, 

including fights and guns being fired," the paper reported. Sigard's use is more widespread in the 

Netherlands, where the system's manufacturer is located. According to the Sound Intelligence Web site, 

the system has been installed in Amsterdam's train station, as well as police headquarters, and has also 

been installed inside a number of prisons and the city centers of Dordrecht and Groningen. Sound 

Intelligence says that the technology focuses principally on tone of voice, and is not designed to listen to 

the content of conversations. But opponents say the technology is open to abuse. "There can be no 

justification for giving councils or the police the capability to listen in on private conversations," Dylan 

Sharpe of the UK's Big Brother Watch told the Sunday Telegraph. "There is enormous potential for abuse, 

or a misheard word, causing unnecessary harm with this sort of intrusive and overbearing surveillance." 

In a sarcastic editorial, the Herald argued that crime could be eliminated altogether if the government 

were to install Sigard technology in all homes and offices.“ (Source: 

http://rawstory.com/rs/2010/0704/spy‐tech‐monitors‐conversations‐europe/.)   

• Evropský soud pro lidská práva (European Court of Human Rights ‐ 
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Court_of_Human_Rights) se sídlem ve 
Štrasburku (http://en.wikipedia.org/wiki/Strasbourg) zamítl s definitivní platností 
pokusy britské vlády o zneužívání protiteroristických zákonů vůči nevinným lidem. 
Britská policie tak již nesmi bezdůvodně zastavovat a prohledávat žádného člověka.  

  „European Court Of Human Rights Rules Police Terror Stops Illegal. Steve Watson, Infowars.net, 

Thursday, Jul 1st, 2010. The European Court Of Human Rights has officially ruled police “stop and 

search” powers, under UK Terrorism laws, illegal for the second time, rejecting a government appeal. 

Under Section 44 of the Terrorism Act 2000, police can stop and search anyone without reasonable 

suspicion. The British High Court and the Court of Appeal have previously ruled that the powers are 

legitimate given the risk of terrorism in London. However, the use of the powers by the police was ruled 

illegal by the European Court in January, a decision that paves the way for protesters, photographers 

and everyday citizens to fight back against such gross invasions of privacy. The government attempted 

to challenge that decision, however, permission to do so has now been refused. The European Court 

also announced that any future appeals would not be accepted. The court in Strasbourg referred to 

stop and search powers as not in “accordance with the law”, and a violation of article eight of The 

European Convention on Human Rights – the right to respect for private and family life.“ (Source: 

http://www.infowars.com/european‐court‐of‐human‐rights‐rules‐police‐terror‐stops‐illegal/.) 

• Australská vláda chce přikázat všem uživatelům internetu na svém území, aby používali 
pouze státem schválený antivirus (http://en.wikipedia.org/wiki/Antivirus_software) a 
firewall (http://en.wikipedia.org/wiki/Firewall_(computing)). Pokud se tomu budou 
uživatelé internetu bránit: budou odpojeni od sítě.  



  „The Australian government is set to intensify its war against Internet freedom by forcing web 

users to install state‐approved anti‐virus software. If they fail to do so, they will be denied an Internet 

connection, or if their computer is later infected, the user’s connection will be terminated.“AUSTRALIANS 

would be forced to install anti‐virus and firewall software on their computers before being allowed to 

connect to the internet under a new plan to fight cyber crime. And if their computer did get infected, 

internet service providers like Telstra and Optus could cut off their connection until the problem was 

resolved,” reports News.com.au. A 260‐page report released by the House of Representatives Standing 

Committee on Communications outlines a plan to mandate Internet users to install government‐

approved software before their Internet connection can be activated. Of course, the vast majority of 

Internet users already use anti‐virus software, but by creating the precedent of having to conform to 

government mandates simply to get online, this opens the door to later requiring government permission 

to use the Internet at all, as well as a Chinese‐style ID verification system which will prevent 

“undesirables” from using the web. It also makes it easier for the government to use the law to 

subsequently demand that a mandatory Internet filter also be installed as part of the software package 

that blocks websites deemed “offensive” to the authorities. Efforts to place restrictions on the internet 

are unfolding apace in Australia where the government is implementing a mandatory and wide‐ranging 

Internet filter modeled on that of the Communist Chinese government. Australian communication 

minister Stephen Conroy said the government would be the final arbiter on what sites would be 

blacklisted under “refused classification.”The official justification for the filter is to block child 

pornography, however, as the watchdog group Electronic Frontiers Australia has pointed out, the law 

will also allow the government to block any website it desires while the pornographers can relatively 

easily skirt around the filters. Earlier this year, the Wikileaks website published a leaked secret list of 

sites slated to be blocked by Australia’s state‐sponsored parental filter. The list revealed that blacklisted 

sites included “online poker sites, YouTube links, regular gay and straight porn sites, Wikipedia entries, 

euthanasia sites, websites of fringe religions such as satanic sites, fetish sites, Christian sites, the website 

of a tour operator and even a Queensland dentist.”The filter will even block web‐based games deemed 

unsuitable for anyone over the age of fifteen, according to the Australian government.Senator Joe 

Lieberman on Sunday called for the United States to move towards a a Chinese‐style system of Internet 

control. Under Lieberman’s 197‐page Protecting Cyberspace as a National Asset Act (PDF), President 

Obama would be given a ‘kill switch’ to shut down parts of the Internet.Constant fearmongering about 

cyber attacks is the cover for a global assault on Internet freedom by authorities. The web is being 

overtaken by independent media outlets which are now beginning to eclipse establishment news organs. 

This has enabled activists and the politically oppressed to expose government atrocities and cover‐ups at 

lightning pace, something the system is keen to curtail.” (Source: http://www.infowars.com/australian‐

government‐to‐force‐internet‐users‐to‐install‐state‐approved‐software/.) 

 
• Izrael je připraven na válku s Íránem (http://en.wikipedia.org/wiki/Iran). Nový válečný 

konflikt by však prý neměl směřovat proti muslimům, nýbrž vůči režimu a kulturním 
zvyklostem Íránu.  

 
  „In an interview by Likud Knesset Member Danny Danon, speaking with WND senior reporter 

Aaron Klein, who hosts an investigative program on New York’s WABC 770 AM Radio, the Israeli said 

that “Israel is preparing for a time of war…We are ready for all scenarios, and we are able to defend 

our civilian population. I cannot tell you how long we can wait more. But we prefer to wait and see if the 



international bodies are acting, or [whether] it will be only the burden of Israel, like it was in the 

early ’80s, when the great leader, Menachem Begin, [made] the great decision to bomb the nuclear 

reactor in Iraq.” He concluded: “We don’t want this to be a war of Jews against Muslims. It should be a 

war of Western civilization [against] Iran.” Good luck explaining that to 1.5 billion Muslims around the 

world.“  (Source: http://www.infowars.com/israel‐knesset‐member‐declares‐we‐are‐preparing‐for‐war/.) 

 
• Zmocněnec americké vlády pro likvidaci ropné havárie v Mexickém zálivu 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Deepwater_Horizon_oil_spill) Thad Allen 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Thad_Allen) potvrdil, že „poplašné zařízení pro varování 
před hrozícím výbuchem na těžební plošině bylo před neštěstím úmyslně vypnuto. 
Stephen Bertone, bývalý vrchní inženýr Deepwater Horizon úřadům také řekl, že po 
dlouhou dobu byla zanedbávána údržba plošiny.“ Vědci se domnívají, že přibližně 
79% uniklé surové ropy zůstane v ekosystému. (Source: 
http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/209189‐bp‐udajne‐zatajuje‐klicove‐
dukazy‐k‐ropne‐havarii.html; http://www.bloomberg.com/news/2010‐08‐
17/scientists‐say‐79‐of‐spilled‐oil‐may‐remain‐challenging‐administration.html.) 

 
• Významný představitel ´Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu´ 

(http://en.wikipedia.org/wiki/UNESCO) Olabiyi Babalola Joseph Yai 
(http://www.dnva.no/biografi/vis.html?tid=27602) přiznal, že UNESCO bylo vytvořeno 
hlavně s úmyslem promýšlet možnosti zavedení globální vlády (NWO).  

 
  „During a meeting in 2009, Mr. Olabiyi Babalola Joseph Yai, Chair of UNESCO’s executive board, 

admitted the organization was created to “think global governance”: “You will recall, dear colleagues, 

that I said, before Mr Ban Ki Moon, Secretary‐General of the United Nations, that UNESCO’s role is to 

think global governance. That is why the Organization was founded. We come to the rescue of the 

system especially when the economic machine runs out of steam, as it clearly has today. It is thus a 

matter of urgency to set up a long‐term working group on global governance. I hope that a State or 

group of States will seize on this worthy proposal, and that the Organization, as of this session, will give 

it the attention it warrants.”“ (Source: http://www.infowars.com/unesco‐chair‐admits‐organization‐

was‐founded‐to‐push‐global‐governance/.) 

 

• Expert ruské ´Strategické kulturní nadace´ Andrei Areshev 
(http://en.fondsk.ru/article.php?id=3172) se vyjádřil pro prestižní domácí i zahraniční 
tiskové agentury v tom smyslu, že v současnosti jsou velmi aktivně zkoušeny 
meteorologické zbraně, které působí rozličné výkyvy počasí. 

 
  „In a recent article, Andrei Areshev, deputy director of the Strategic Culture Foundation, wrote, 

“At the moment, climate weapons may be reaching their target capacity and may be used to provoke 

droughts, erase crops, and induce various anomalous phenomena in certain countries.” The article has 

been carried by publications throughout Russia, including “International Affairs,” a journal published 

by the Foreign Ministry and by the state‐owned news agency RIA Novosti.“ (Source: Radio Free Europe, 

August 18, 2010, http://www.infowars.com/russian‐scholar‐warns‐of‐secret‐u‐s‐climate‐change‐



weapon/;http://www.rferl.org/content/Russian_Scholar_Warns_Of_Secret_US_Climate_Change_Weap

on/2114381.html; http://en.fondsk.ru/article.php?id=3172.) 

 
• Evropská unie může již od roku 2006 přinutit české občany k nedobrovolnému 

opuštění vlasti na základě tzv. ´Eurozatykače´. Nyní je ještě více posilován jeho rozsah. 
Každý obyvatel ČR by tak mohl být „znenadání“ odvlečen za hranice své země již jen 
díky pouhému „podezření“ a zadržován proti své vůli v kterékoliv části EU. Navíc bude 
„podezření“ stačit k povinnému sdílení osobních dat o daném českém občanovi. Česká 
vláda s tím zřejmě nehodlá nic dělat. Říká se tomu „European Investigation 
Order“ (součást NWO). Jde o jasné porušení Listiny základních práv a svobod, článek 
14, odstavec 4, věta druhá: „Občan nemůže být nucen k opuštění své vlasti.“ (Source: 
http://www.psp.cz/cgi‐bin/eng/docs/laws/1993/2.html.) 

 
  „Podle chystaného evropského vyšetřovacího příkazu by mohli policisté z 
jakékoli země EU požadovat informace, jako například DNA, telefonní záznamy či data 
o bankovním účtu od policistů jiného členského státu. A to o každém, koho považují za 
podezřelého ze spáchání trestného činu. Kromě bezprecedentního sdílení dat mezi 
policejními orgány jednotlivých zemí bude možné vydat ze země do země i samotné 
osoby, které jsou z nějakého důvodu podezřelé.“ (Source: 
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z‐domova/brusel‐chysta‐eurozatykac‐c‐‐2‐‐
odmitnout‐nelze/; http://www.statewatch.org/analyses/no‐96‐european‐
investigation‐order.pdf; http://www.euportal.cz/Articles/6516‐eurozatykac‐v‐praxi‐
basa‐za‐cin‐co‐neni‐trestny.aspx.)  
 
  „Česká republika za dobu působení tzv. evropského zatýkacího rozkazu vydala 
do EU už téměř 700 osob. Počet lidí vydaných z České republiky na základě evropského 
zatýkacího rozkazu neustále roste. Za dobu čtyř let, kdy na českém území eurozatykač 
působí, vydala země do EU už 679 lidí. Zatímco v roce 2006 to bylo 49 osob, o rok 
později už 123 a v roce 2008 celkem 150 lidí. Loni vydaly české úřady do členských 
zemí EU hned 227 osob. A za teprve polovinu roku 2010 dalších 130.“ (Source: 
http://www.euportal.cz/Articles/6517‐roste‐pocet‐cechu‐vydanych‐eu‐kvuli‐
eurozatykaci.aspx.) 

 

• Ve Spojených státech amerických pokračuje aféra s tzv. bioskenery 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Full_body_scanner) (viz minulé autorovy texty). 
Pořizování a vytváření rozsáhlých bezpečnostních databází s fotografiemi genitálií a 
tělesných proporcí těch cestujících, kteří chtějí letět letadlem hlavně díky činnosti 
státních zaměstnanců TSA 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Transportation_Security_Administration): nabývá 
gigantických rozměrů. Ostatně někdejší podporovatelé zákona o zřízení TSA ‐ jako např. 
floridský  kongresman John Mica (http://en.wikipedia.org/wiki/John_Mica) ‐ jsou již 
razantně proti a nazývají legislativu dávající tak velké pravomoci zaměstnancům TSA 
doslova „bastardem“. (Source: Freedom Watch, 17. 7. 2010.) Vždyť již existují dokonce 
mobilní automobilové jednotky s přenosnými skenery, jejichž využití se stále více 



rozšiřuje také mimo letiště v běžném životě občanů. Všechna letiště na území USA 
musí být plně vybavena bioskenery do konce roku 2013: tato forma kontroly 
cestujících bude považována za hlavní a naprosto nutný způsob tzv. boje s terorismem. 
Obamova administrativa se ve skutečnosti nechce vzdát svého záměru na šmírování 
lidí a občané naopak hájí svou čest, základní práva a svobody. Mnohé státy na celém 
světě proti takovému násilí na cestujících protestují. Vědci varují před zvýšeným 
výskytem rakoviny v souvislosti s častým skenováním velkého množství lidí.  

   
  „In fact, a TSA document detailing the TSA’s procurement specifications, and classified as 

“sensitive security information,” reveals that the machines must “allow exporting of image data in real 

time” and provide a mechanism for “high‐speed transfer of image data over the network.” In other 

words, the machines are manufactured specifically to store and transmit images of naked bodies. This 

obvious violation of privacy and the Constitution is not a problem for the government, though. “The 

program is designed to respect individual sensibilities regarding privacy, modesty and personal 

autonomy to the maximum extent possible, while still performing its crucial function of protecting all 

members of the public from potentially catastrophic events,” Janet Napolitano and the Department of 

Homeland Security argue in brief drafted last month.“ (Source: http://www.infowars.com/u‐s‐marshals‐

service‐storing‐naked‐body‐scanner‐images/.)  

 

  „Chris McGinnis. San Francisco Gate. August 8, 2010. Just as Oakland became the last of the Bay 

Area’s three airports to install full‐body scanners at security checkpoints this week, a new scandal has 

erupted. The TSA has insisted all along that these machines cannot capture, store or transmit images of 

travelers’ naked bodies. According to a CNET report, another federal agency, the U.S. Marshall’s service, 

admitted that it had actually stored over 30,000 images recorded by a full‐body scanner used at a 

Florida courthouse. EPIC also discovered that the TSA actually specified to manufacturers that the 

machines have the ability to send and store images. The TSA says that these functions are only for 

testing and training and insists on its web site that the airport body scanners are delivered to airports 

with storage and recording functions disabled.“ (Source: http://www.infowars.com/airport‐body‐

scanner‐scandal‐erupts/.) 

 

  „Infowars.com, Thursday, Aug 5th, 2010. Feds admit they lied over storing images, why trust 

them over safety, functionality and efficiency of radiation‐firing machines? At the height of the furor 

over airport body scanners earlier this year, the TSA publicly stated that it was not possible to store, 

record, transmit or print out the images that show in detail the naked bodies of men, women and 

children that have passed through them. At the time we presented evidence to the contrary. Now it has 

been conclusively proven that the TSA and other federal agencies using the scanners flat out lied to an 

unwitting public. Declan McCullagh of CNET reports that “The U.S. Marshals Service admitted this week 

that it had surreptitiously saved tens of thousands of images recorded with a millimeter wave system at 

the security checkpoint of a single Florida courthouse.” The proof comes in the form of a letter (PDF), 

obtained by The Electronic Privacy Information Center (EPIC), in which William Bordley, an associate 

general counsel with the Marshals Service, admits that “approximately 35,314 images…have been 

stored on the Brijot Gen2 machine” used in the Orlando, Fla. federal courthouse. EPIC says it has also 

obtained more than 100 images of electronically stripped individuals from the scanning devices used at 

federal courthouses. The disclosures come as part of a settlement of an EPIC Freedom of Information Act 



lawsuit against the U.S. Marshals Service. Brijot, the manufacturer of the body scanning equipment in 

question, also admits that its machine can store up to 40,000 images and records. EPIC, has filed two 

further lawsuits against the Department of Homeland Security over the scanners, claiming that the DHS 

has refused to release at least 2,000 images it has stored from scanners currently in use in U.S. airports. 

EPIC’s lawsuit argues that the body scanners violate the Fourth Amendment, which prohibits 

“unreasonable” searches, as well as the Privacy Act, the Administrative Procedure Act, and the Religious 

Freedom Restoration Act, referencing religious laws about modesty. The group points to a further 

document (PDF) it has obtained from DHS showing that the machines used by the department’s TSA are 

not only able to record and store naked body images, but that they are mandated to do so. The TSA has 

now admitted that this is the case, but claims that it is for training and testing purposes only, 

maintaining that the body scanners used at airports cannot “store, print or transmit images”. “In 

complying with our Freedom of Information Act request, the Marshals Service has helped the public 

more fully understand the capabilities of these devices,” EPIC President Marc Rotenberg said in a 

statement. “But the DHS continues to conceal the truth from American air travelers who could be subject 

to similar intrusive recorded searches in U.S. airports.”“ /.../ Despite the fact that the machines would 

not have prevented the Christmas Day bomber from boarding Flight 253, according to their designers, 

and other security experts who have dismissed the devices as “useless”, the mainstream media for the 

most part has lauded their introduction. /.../ The research shows that even very low doses of X‐ray can 

delay or prevent cellular repair of damaged DNA, yet pregnant women and children will be subjected to 

the process as new guidelines including scanners are adopted. The Inter‐Agency Committee on Radiation 

Safety concluded in their report on the matter that governments must justify the use of the scanners and 

that a more accurate assessment of the health risks is needed. Pregnant women and children should not 

be subject to scanning, according to the report, adding that governments should consider “other 

techniques to achieve the same end without the use of ionizing radiation.” “The Committee cited the 

IAEA’s 1996 Basic Safety Standards agreement, drafted over three decades, that protects people from 

radiation. Frequent exposure to low doses of radiation can lead to cancer and birth defects, according to 

the U.S. Environmental Protection Agency,” reported Bloomberg. Scientists at Columbia University also 

entered the debate recently, warning that the dose emitted by the naked x‐ray devices could be up to 20 

times higher than originally estimated, likely contributing to an increase in a common type of skin cancer 

called basal cell carcinoma which affects the head and neck. “If all 800 million people who use airports 

every year were screened with X‐rays then the very small individual risk multiplied by the large number 

of screened people might imply a potential public health or societal risk. The population risk has the 

potential to be significant,” said Dr David Brenner, head of Columbia University’s centre for radiological 

research. /.../ Currently, 157 full‐body scanners are in use at 43 airports in the United States; by the end 

of the year nearly 500 are planned to be in place. Next year, 500 more machines are scheduled to be 

installed. In the U.S., people can refuse the body scanner and opt for an aggressive and intrusive hand‐

search, but people traveling out of the UK and other areas of Europe don’t even get the choice – they are 

forced to go through the scanner if asked and cannot refuse or they are banned from traveling. This 

policy seems to be slowly extending into the U.S., however, given recent reports from airport workers in 

El Paso, Texas who say that everyone is now being put through the machines. /.../ Furthermore, the 

documents reveal anger at TSA officials for refusing to offer passengers a pat‐down alternative, as well 

as forcing children to go through the machines. More people in the United States need to follow this 

example and lobby for states to pass laws nullifying use of the body scanners as a threat to privacy, 

health, and a total violation of human dignity, a virtual strip search. The will of the people is being 



systematically eroded and incrementally broken down. Airports are serving as reservations where the 

fundamental right to privacy must be left at the door. A culture of extreme fear has been engendered 

where the only way to stay safe is to cozy up to big brother, a psychological response akin to that of 

Stockholm syndrome.  /.../ The former EU justice Commissioner says that scanning inside people’s bodies 

is an acceptable proposal. The TSA is considering taser bracelets that can deliver electric shocks to 

anyone who steps out of line inside an airport or on a plane. Passport control officers at airports are to 

be phased out as new biometric face scanning cameras are set to replace them under UK border control 

measures that came into force last year. A global biometric facial scan database is the end goal of 

security authorities the world over. Other proposals include placing the cameras in every seat on aircraft 

and installing software to try and automatically detect terrorists or other dangers caused by passengers. 

Passive brain scanners that pick up brain waves in order to sense the behaviour of travelers have already 

been trialed in airports. The technology known as “MALINTENT” has been developed by the Department 

of Homeland Security under a project lovingly called “Project Hostile Intent”. The following image is a 

DHS Impression of the mindreader technology in action. We are also being incrementally taught that 

what goes on in the airports will be transferred to the streets, schools, shopping malls, rail stations and 

bus terminals. The very body scanners we see being implemented within airports now have already been 

extensively trialed in railway stations in major cities. The same technology is being considered by 

governments for general use in cameras on the street. Once accepted as part of everyday life in airports, 

it becomes much easier to sell for use in all public places. X‐ray specs were once considered a pervert’s 

fantasy science fiction invention, now they have become a reality. The development of all of this 

nightmare technology only emphasizes the need for immediate outright rejection of the mass 

implementation of body screeners. If we continue to allow such gross attacks on our liberties to succeed 

the onslaught will never end.“ (Source: http://www.infowars.com/naked‐body‐scanners‐monumental‐

cover‐up‐exposed/.)  

 

  „American Science & Engineering, a company based in Billerica, Massachusetts, has sold U.S. 

and foreign government agencies more than 500 backscatter x‐ray scanners mounted in vans that can 

be driven past neighboring vehicles to see their contents, Joe Reiss, a vice president of marketing at the 

company told me in an interview.“ (Source: http://www.infowars.com/full‐body‐scan‐technology‐

deployed‐in‐street‐roving‐vans‐2/.) 

 

  „Infowars.com received an email today from a pilot for a major airline who claims all 

passengers are now forced through naked body scanners in El Paso, Texas. “‘I’m a pilot for a major 

airline and overnighted in El Paso. Came to the airport the next day and everyone except for crew and 

airport employees were sent through the scanners. Stood there for a while and did not see anyone sent 

through the metal detectors,” the pilot writes.“ (Source: http://www.infowars.com/airline‐pilot‐

everybody‐forced‐through‐naked‐body‐scanners‐in‐el‐paso/.) 

  „The bill (http://epic.org/privacy/airtravel/Safer_Air_Final.pdf), known as the Securing Aircraft 

From Explosives Responsibly: Advanced Imaging Recognition (“SAFER AIR”) Act, would require all 

commercial airports in the US to use full‐body scanners as their primary screening method by no later 

than 2013. The bill is a response to criticism among some lawmakers that the DHS has been dragging its 

feet on implementing the technology.“ (Source: http://www.infowars.com/senate‐bill‐would‐make‐

airport‐body‐scanners‐mandatory/.) 



  „Full‐body scanners will not be used in Dubai airports as they “contradict Islam, and out of 

respect for the privacy of individuals and their personal freedom,” Al‐Bayan daily quoted Brigadier Pilot 

Ahmad Mohammad Bin Thani, head of Dubai police’s general department of airport security, as saying. 

“The scanners will be replaced with other inspection systems that reserve travellers’ privacy,” it cited him 

as saying.“ (Source: http://www.infowars.com/dubai‐airport‐rejects‐body‐scanners‐as‐assault‐on‐

privacy/.) 

  „Airport body scanners could lead to an increase in skin cancers according to scientists at 

Columbia University, who warn that the dose emitted by the naked x‐ray devices could be up to 20 times 

higher than originally estimated, in another clear example of how the scanners are completely illegal, 

dangerous to public health, and need to be removed immediately.“ (Source: 

http://www.infowars.com/columbia‐university‐body‐scanners‐increase‐risk‐of‐skin‐cancer/.) 

 

• Z celého světa (mj. Austrálie, Indie, Finsko, USA, Česko aj.), přicházejí velmi pozitivní 
zprávy o zastavení vakcinačních kampaní, o lepším zkoumání a testech daných 
imunizačních látek včetně zamezení trestání lidí za odmítnutí očkovací dávky (viz např. 
Nejvyšší správní soud v České republice: 
http://www.rozhlas.cz/zpravy/spolecnost/_zprava/765400). Samotní zastánci 
povinného očkování ustupují ze svých radikálních názorů na celé planetě. Někdejší 
česká ministryně zdravotnictví Dana Jurásková 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Dana_Jurásková) rezolutně prohlásila, že třeba 
v souvislosti s vakcínami proti TBC (http://en.wikipedia.org/wiki/Tuberculosis) „rizika 
převažují nad výhodami“ a jsou s nimi spojeny „množící se komplikace“, očkované 
děti mohou „vážně onemocnět nebo i zemřít“. Předseda České vakcinologické 
společnosti prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., PhD. z Fakulty vojenského zdravotnictví 
UO ‐ VLA JEP (http://www.cls.cz/spolecnosti‐cls‐jep?id=455) se v tomto případě 
přidává: „Doufám, že se očkování plošně úplně zruší.“ (Source: Radiožurnál, 28. 6. 
2010; http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z‐vlady/konec‐ockovani‐proti‐tbc‐vyhlaska‐
miri‐na‐vladu/; http://www.infowars.com/australia‐bans‐flu‐vaccines‐in‐children‐
after‐vomiting‐fevers‐seizures/; http://www.infowars.com/india‐halts‐vaccine‐
program‐after‐children‐deaths/; http://www.ferovanemocnice.cz/aktuality/odbornici‐
vyzyvaji‐ke‐zruseni‐povinneho‐ockovani‐proti‐tbc‐507.html; 
http://ferovanemocnice.cz/data/Text_pro_media_TBC.pdf; 
http://www.denik.cz/regiony/ockovani‐novorozencu‐proti‐tbc‐muze‐byt‐i‐
nebezpec.html; http://www.zdn.cz/denni‐zpravy/z‐domova/ockovani‐kojencu‐proti‐
tbc‐skonci‐452880.) 

 
 
 

  „Skutečně některé západoevropské státy včetně USA a Kanady zvolily možnost 
ukončení plošného očkování novorozenců. Důvodem byl relativně nízký výskyt TBC a 
diskutovaná jeho bezpečnost či snášenlivost.“ (Source: 
http://www.vakciny.net/PORADNA/Temata/P_TBC.htm.) 



  Přesto se již zase objevily teze, které propagují plošné očkování populace 
například z hlediska tzv. většího „zklidnění občanů“ (dokonce opět hrozí chřipkou). Lidé 
by již nyní neměli po nových typech vakcín pociťovat deprese, osamění, stres, zklamání 
z lásky, nadměrné pocity štěstí, zlost třeba na politiky nebo na šéfa v práci a celkově by 
se mohli pomocí očkování dostat do dlouhodobě výborné psychické i fyzické kondice 
(vlastně se „nadrogovat“). V práci by se cítili šťastnější, své povinnosti by vykonávali po 
celý rok (až do další vakcinace) „s radostí“ a byli by daleko více výkonnější za menší 
odměnu. Tzv. zklidňující očkovací látky jsou vyvíjeny mj. v Británii a v USA. Jiní vědci 
ovšem na internetu zveřejnili dokumentární video, které jasně ukazuje, jak 
nebezpečné látky ve vakcínách ‐ především rtuť 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Mercury_(element)) ‐ doslova zabíjejí mozkové buňky. 
Ovšem zřejmě se stále ještě najde dost lidí, kteří se očkovat nechají. 

 
  „Wired Magazine writer Jonah Lehrer has labeled concerns that vaccines which alter brain 

chemistry and induce states of “focused calm” could be abused by governments to create lobotomized, 

servile populations as delusional, paranoid, and idiotic conspiracy theories, despite the fact that major 

mental health professionals are already pushing for lithium to be introduced into water supplies as a 

means of mass medicating against “mood disorders”. Lehrer, an Oxford University graduate and a 

Rhodes Scholar, brazenly calls Alex Jones a liar in his article today after Jones put out a You Tube video in 

which he warned that new vaccines designed to reduce stress and neutralize people’s anger could lead 

to a nightmare THX 1138 scenario, in which the population is controlled and subjugated through the use 

of special drugs to suppress emotion. /.../ This is Alex Jones publicly challenging you to appear on my 

radio show and face the music. You know full‐well that my video quotes the New York Times, top 

bioethicists and major medical associations calling for Lithium to be added to the drinking water in order 

to “calm the public.” In the “Brain Eating Vaccines” video, I talk about multiple classes of live viruses (so‐

called “vaccines”) that travel to the brain and destroy receptor sites. Many of them deal with “curing 

drug addictions.” There are also many “stress vaccines” currently being developed. But of course you 

already know of this; this is your field, after all. It’s clear you were counting on what you perceived as the 

ignorance of your readers. The good news, however, is that more than 90% of your readers’ comments 

see through the dumbed‐down pap you shoveled at them for what it really is: condescending, arrogant 

control‐freakism. British newspapers are now reporting that the government has suspended the H1N1 

vaccine to under fives because of its ten‐fold increase in violent seizures. So many people have died or 

have been irrevocably damaged by vaccines that now their surviving family and friends are joining 

together to investigate the crimes of Big Pharma and take action against the neo‐eugenicist servants of 

death. The Rhodes Scholarship was founded by Cecil Rhodes to develop a covert plan for world 

government. But you already know that, being a Rhodes Scholar. The truth is, Jonah, you’re going to lose. 

More and more people see you and your cohorts for what you are, and you and your brethren will all be 

brought to justice. Stop trying to “improve” us with your GMO garbage, and get the hell out of our lives, 

you parasite. Check your email for our contact information. You threw down the gauntlet; let’s see if 

you’re man enough to meet head‐to‐head.” (Source: http://www.infowars.com/brain‐eating‐vaccines‐

the‐reality‐behind‐the‐“conspiracy‐theory”/; http://www.youtube.com/watch?v=SKuznYVn40s.) 

 



  „The establishment media and the scientific dictatorship are promoting brain‐eating vaccines 

that virtually lobotomize people and rewire their minds into a state of subservient compliance so that 

their natural instinct to get angry and rebel against the tyranny being imposed upon them is neutered 

and sterilized. “Academics say they are close to developing the first vaccine for stress – a single jab that 

would help us relax without slowing down,” reports the Daily Mail. Dr Robert Sapolsky, professor of 

neuroscience at Stanford University in California, says the vaccine is intended to impose a state of 

“focused calm” by altering brain chemistry. The proposals ominously hark back to George Lucas’ 1971 

dystopian chiller TXH 1138, in which the population is controlled and subjugated through the use of 

special drugs to suppress emotion. Feeling stress, getting angry, expressing emotion and displaying 

passion are all innate, natural and vital aspects of human behavior. Reacting with stress to dangerous or 

uncomfortable situations is an essential and healthy response, and is one shared by just about every 

living thing on the planet. Scientists are now telling us that getting angry, upset and passionate is 

abnormal and needs to be “treated” through a fresh dose of pharmaceutical drugs and injections that 

will virtually lobotomize us into submissive compliance. This is blatantly a part of the full spectrum 

assault on our minds, our bodies and our nervous system through the contamination of our food and 

water supply. The new research on brain‐altering vaccines dovetails with proposals to add lithium to the 

water supply in order to treat “mood disorders”.“ (Source: http://www.infowars.com/establishment‐

media‐pushes‐brain‐eating‐vaccines/.)   

 

  „Vaccine programmes grind to a halt in India once more, when four children died after they 

received the measles vaccination in Lucknow. The four children were reported to have fainted soon after 

they were vaccinated and witnesses reported seeing the children’s eyes roll back as they began to have 

seizures. All of the children were under the age of two years of age, with the youngest being just six 

months. Sadly the children died before medical aid workers could reach them. As news of the deaths 

spread, immunization drives in 41 villages have been halted until further investigations have taken place. 

The Indian Express stated in their article “4 children die within minutes of vaccination” that‐ “The 

immunisation programme was being conducted as part of the government’s Jachha Bachha Suraksha 

Abhiyan launched on August 15. Minutes after vaccination, the children started gsping for breath.” 

NDTV reported that the Health Ministry has ordered an inquiry after the four infants, all now believed to 

be below nine months, died after the vaccine. The inquiry team has yet to reach Uttar Pradesh, however, 

the Uttar Pradesh government has announced compensation for the families of the victims.“ (Source: 

http://www.infowars.com/india‐halts‐vaccine‐programme‐after‐the‐deaths‐of‐four‐children/.) 

 

  „Finland’s National Institute for Health and Welfare (THL) has suspended the use of the H1N1 

vaccine over fears that the shot is linked with a 300 per cent increase in cases of the neurological 

disorder narcolepsy among children and young people over the last six months. The news is sure to 

discourage more parents from vaccinating their children in the coming months, with the swine flu shot 

now being combined with the regular seasonal flu jab.“ „Narcolepsy is a neurological disorder that can 

be triggered by a virus. “A patient suffering from narcolepsy may suddenly fall asleep, for example, while, 

speaking or eating without prior warning. Their muscles may also suddenly weaken, causing them to 

suddenly collapse. There is no known cure for the disease,” reports Finnish news website YLE. “The 

National Institute for Health and Welfare (THL) decided on Tuesday to recommend that vaccinations 

against swine flu with the Pandemix vaccine should be suspended until it is established whether or not 

the vaccine is the cause of the surge in cases of narcolepsy among children and young people,” reports 



Finland’s largest newspaper Helsingin Sanomat.“ „Narcolepsy is a very rare disorder, but 15 new cases of 

the disease have emerged in young people and children since December in Finland. “There is a clear time 

correlation between the cases and the swine flu vaccinations,” reports Helsingin Sanomat. An unusually 

large number of cases of narcolepsy have also emerged in Sweden in the aftermath of the H1N1 

vaccination program. Pekka Puska, director‐general of THL, said that the suspension would remain in 

place until the potential link between the vaccine and cases of narcolepsy could be properly investigated. 

According to Kari Lankinen, head physician of the Finnish Medicines Agency, doctors were complicit in 

hiding the link between the swine flu shot and narcolepsy and did so to advance their careers. “Lankinen 

suspects that the reason for the silence was the doctors’ concern about their own professional goals – 

such as getting their articles published in international medical journals. The doctors who made the 

observations in recent months now work with the National Institute for Health and Welfare (THL),” 

reports YLE.fi. In total, around 750 Finns have experienced harmful side effects as a result of taking the 

H1N1 shot, according to the Helsinki Times. The news of yet more side‐effects in the aftermath of the 

swine flu vaccination campaign should send another warning signal to parents across the world who are 

planning on having their child inoculated with seasonal flu vaccines this fall. Both the FDA and the World 

Health Organization have recommendedthat the H1N1 shot be included with the upcoming seasonal flu 

vaccine, and health departments across America as well as Europe will be combining the jabs.“ (Source: 

http://www.infowars.com/finland‐suspends‐swine‐flu‐shots‐after‐vaccine‐linked‐with‐neurological‐

disorder/.) 

  „(NaturalNews) Forty million doses of H1N1 swine flu vaccine are about to go up in flames, and 

another 30 million will soon meet the same fate. They’ve expired, you see, and despite the CDC’s best 

efforts to push flu vaccines on the American people, the industry still couldn’t find a way to offload 

seventy million doses of a vaccine that doesn’t even work. So crank up the incinerators! When it comes 

to flu vaccines in the USA, it turns out we all got burned.“ (Source: http://www.infowars.com/seventy‐

million‐expired‐flu‐vaccines‐about‐to‐be‐incinerated‐as‐waste/.) 

  „An advisory panel to the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) has 

recommended that every person be vaccinated for the seasonal flu yearly, except in a few cases where 

the vaccine is known to be unsafe. “Now no one should say ‘Should I or shouldn’t I?’” said CDC flu 

specialist Anthony Fiore. The Advisory Committee on Immunization Practices voted 11‐0 with one 

abstention to recommend yearly flu vaccination for everyone except for children under the age of six 

months, whose immune systems have not yet developed enough for vaccination to be safe, and people 

with egg allergies or other health conditions that are known to make flu vaccines hazardous. If accepted 

by the CDC, this recommendation will then be publicized to doctors and other health workers. The CDC 

nearly always accepts the advisory committee’s recommendations.“ (Source: 

http://www.infowars.com/u‐s‐government‐panel‐now‐pushing‐“vaccinations‐for‐all”‐no‐exceptions….) 

  „By Miriam Falco. CNN Medical News Managing Editor. Children over 6 months and under 9 

years old who haven't received an H1N1 vaccine yet can expect to get two doses of seasonal flu vaccine 

this fall, if the Centers for Disease Control adopts recommendations from its vaccine advisory committee. 

The CDC's Advisory Committee on Immunization Practices voted to add this recommendation to the 

usual seasonal flu rules at a regularly scheduled meeting in Atlanta on Thursday. Young children under 

the age of 9 who never got the H1N1 or never got seasonal flu vaccine will need to get two seasonal flu 

shots or sprays, says Dr. Anthony Fiore, a vaccine specialist at the CDC, who presented data to the 



committee.  Children under the age of 6 months are too young to get any flu vaccination. Each year the 

three most common strains of flu virus are chosen to be included in the seasonal flu vaccine. Because the 

H1N1 pandemic virus (also known as swine flu) is still the most prevalent flu virus circulating, the World 

Health Organization recommended this strain be one of the three strains included in the upcoming flu 

shots and sprays.  U.S. health officials adopted those recommendations earlier this year. When young 

children between the ages of 6 months and 9 years get any flu vaccine for the very first time, they have 

to get two doses anyway. That's because their bodies do not have any real built‐in immunity against flu 

viruses yet. According to the CDC, the first dose of flu vaccine "primes" their immune system and the 

second dose (given about a month later)  provides immune protection.  This allows their bodies to built 

up enough immunity to fend off the flu. If children only get one flu shot the first time they get a flu 

vaccination, they will get little or no protection from the flu, which can be particularly dangerous for 

children young than 5 years. Since the H1N1 vaccine is part of the next seasonal flu shot or spray, even 

children under 9 who already received two regular seasonal flu vaccines in the past but never got the 

H1N1 vaccine will have to get two doses of seasonal flu vaccine, because H1N1 is in the seasonal vaccine 

this coming flu season. Likewise, if the first and only flu vaccine young children received last year was the 

H1N1 vaccine, they will have to get two seasonal flu shots or spray (depending on their age) too,  

because they need to be protected against the two other predominant flu strains circulating other than 

the swine flu virus. The CDC estimates at least 60 million people or about 20 percent of  U.S. population 

was infected with the pandemic H1N1 flu virus since the spring of 2009. Children were among the 

hardest hit by this new virus. CDC estimates from April to November 2009 that between 830 to 1,730 

children under the age of 17 died from this flu. Health officials say the best way to protect yourself from 

getting the flu is to get vaccinated. However, some parents or medical records may not accurately reflect 

if a child actually got the H1N1 vaccine, which was not included in last year's flu vaccine because H1N1 

emerged after seasonal flu production had already begun. Since the H1N1 strain will be included in the 

next seasonal flu shot, and if parents or pediatricians cannot be sure a child got an H1N1 flu shot or 

spray, flu experts recommend erring on the side of caution and giving young children (between ages 6 

months and under age 9) two flu vaccines later this year. "We're really promoting [flu] vaccine for 

anybody over six months," says Dr. Anne Schuchat, director of the National Center for Immunization and 

Respiratory Diseases. The CDC still has to approve and implement the recommendations of its advisory 

group.“ (Source: http://pagingdrgupta.blogs.cnn.com/2010/06/25/kids‐may‐need‐2‐h1n1‐doses‐again‐

this‐year/?hpt=T2.) 

• Vědci stále více a více žasnou nad úžasnými léčivými účinky slunečních paprsků a 
vitamínu D (http://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_d) v návaznosti na genetickou 
výbavu člověka a s tím související prevenci závažných onemocnění. Proto se také jeví 
jako naprosto sebevražedné snahy některých jiných odborníků o blokování slunce 
v rámci tzv. boje s globálním oteplováním 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming_controversy).  

  „Insufficient exposure to sunshine, resulting in low levels of vitamin D, could play a part in a 

wide‐range of diseases, from multiple sclerosis to rheumatoid arthritis, type 1 diabetes, some cancers 

and even dementia, scientists say today. A study funded by the Medical Research Council, the Wellcome 

Trust and others, has succeeded in mapping the points at which vitamin D interacts with DNA. Scientists 

from Oxford University found that the vitamin exerts a direct influence over 229 genes that are known 

to be involved with certain diseases. Many of the diseases that are implicated are more common in the 



northern hemisphere than in sunnier, southern climes. Scotland, for instance, has one of the highest 

rates of multiple sclerosis in the world. The disease is virtually unknown in Africa. The study, published 

in the journal Genome Research, lends substantial support to the hypothesis that the migration of 

humankind, hundreds of thousands of years ago, to the colder and darker parts of the world had an 

effect both on skin colour and on susceptibility to certain sorts of disease.“ (Source: 

http://www.infowars.com/ms‐and‐arthritis‐may‐be‐linked‐to‐lack‐of‐sun‐say‐scientists/.) 

• Vědci opět přicházejí s nápadem na blokování slunečních paprsků pomocí umělých 
mraků. Oficiálně má jít o tzv. boj s oteplováním země 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming_controversy). (Source: 
http://www.novinky.cz/veda‐skoly/204789‐co‐zastavi‐oteplovani‐umele‐bile‐
mraky.html.) 

  „These vapour trails create clouds which, experts claim, can block out sunlight for millions. 

This is the reason that our skies appeared unusually blue when the Icelandic volcano Eyjafjallajokull was 

erupting, and all flights over Britain were banned.“ „The phenomenon occurs when aircraft fly above 

25,000ft, where the air temperature is around minus 30C. This causes water vapour emitted by the 

engines to crystallise and form the familiar white streaks across the sky, known as contrails. These can 

be short‐lived. But if there is already a significant amount of moisture in the atmosphere they can linger 

for hours, as the excess water vapour from the engines tips the surrounding air past its saturation 

point.This acts as a catalyst to speed up the natural process of cloud formation. Cirrus clouds – the wisp‐

like formations seen at high altitude – begin to form around the contrails. Scientists say these grow into 

thin layers of cloud and can cover up to an astonishing 20,000 square miles of sky – or about a fifth of 

the UK.The level of moisture in the air at high altitudes is unrelated to weather conditions at ground 

level, which is why it is possible to see contrails on a clear day. Reading University’s Professor Keith 

Shine, an expert in clouds, said that those formed by aircraft fumes could linger ‘for hours’, depriving 

those areas under busy flight paths, such as London and the Home Counties, of summer 

sunshine.“ (Source: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article‐1289893/Attack‐vapours‐‐jet‐trails‐

block‐sunshine.html; http://www.infowars.com/scientists‐admit‐chemtrails‐are‐creating‐artificial‐

clouds‐2/.) 

 

• David Rath (http://en.wikipedia.org/wiki/David_Rath) vystoupil velmi pozitivně 
s razantní obranou českých občanů před vytvářením centrálních databází lidského 
zdravotního stavu (tzv. IZIP ‐ http://www.izip.cz). Prohlásil, že je to „nebezpečné“, 
přehled o tom nemají ani současné zdravotní pojišťovny a je to celé velmi tristní „s tím 
sdílením dat“ o každém občanovi. Otázka zdraví a soukromí lidí je přeci jedna 
z nejintimnější záležitostí mezi lékařem a jeho pacientem: tato data nemohou být 
sdílena v rámci státní správy ani třetích osob bez rozhodnutí soudu nebo 
dobrovolného svolení pacienta. (Source: ČT24, 15. 8. 2010.) 

 
• Český ministr zdravotnictví Leoš Heger 

(http://www.mzcr.cz/En/obsah/biography_1964_2.html) popsal stav, kdy existuje 
záměr na vybudování moderního centra: „Centrální úložiště rentgenových snímků 
v Praze“ (FN Motol Praha ‐ centrální národní úložiště PACS, 



http://www.aaapoptavka.cz/verejne‐zakazky/6004525702001/fakultni‐nemocnice‐v‐
motole‐centralni‐narodni‐uloziste‐pacs.html) a připustil nebezpečí možného zneužití 
dat vzhledem k soukromí jednotlivých občanů. (Source: ČT24, 15. 8. 2010.) 

 
• „Měnit často partnery se nevyplácí. Škodí to zdraví. Nikdo nepochybuje o tom, že 

život v pevném a šťastném partnerství prospívá zdraví. Ale kdo své životní druhy 
mění často, tomu může mnohačetné manželství či partnerství spíš škodit. Osoby, 
které se ožení či vdají třikrát či vícekrát, umírají předčasně. A to výrazně častěji než ti, 
kteří vstoupí do manželství jedinkrát.“ Source: (http://www.novinky.cz/zena/vztahy‐a‐
sex/208648‐menit‐casto‐partnery‐se‐nevyplaci‐skodi‐to‐zdravi.html.) 

 
• „Vývoj legislatívy v Európe dokazuje, že vzťah spoločnosti ku kresťanstvu sa posúva od 

ľahostajnosti k nepriateľstvu. Je to trend už niekoľko rokov a zosilňuje sa. A obeťami 
nebudú iba kresťania. Netreba sa tým nechať zaskočiť.“ (Source: Vladimír Palko,  
http://www.euportal.cz/Articles/6379‐pujdes‐do‐basy‐homofobe‐aneb‐konec‐
katolickeho‐irska.aspx.) 

 
• „Za okázalého nezájmu médií proběhlo ve dnech 19. až 21. července zasedání Světové 

konference předsedů parlamentů z členských států Meziparlamentní unie, které jsou i 
členy OSN. Nejednalo se zde však o ničem menším než o vzniku de facto světového 
parlamentu, který by byl součástí struktur OSN. Vzniku nového celosvětového orgánu 
se nakonec podařilo zabránit a velkou zásluhu na tom má předsedkyně české 
Poslanecké sněmovny a první místopředsedkyně ODS Miroslava Němcová. Dle svých 
slov k tomu měla i požehnání ministerstva zahraničí a konzultovala pozici ČR i s 
premiérem Petrem Nečasem. Alexander Vondra byl také proti. Světový parlament 
nebude. „Když to řeknu hodně zjednodušeně, vskutku se nám podařilo zabránit 
vzniku světového parlamentu. Že to riziko bylo vážné, si tady málokdo uvědomoval, a 
proto jsem ráda, že jsem se zasedání zúčastnila a mohla svým dílem ovlivnit 
výsledek," řekla ParlamentnímListům.cz Němcová. Meziparlamentní unie je organizace 
parlamentů suverénních zemí. Byla založena v roce 1889. Smyslem této organizace je 
zprostředkovávat dialog a spolupráci mezi parlamenty co nejširšího počtu států v 
otázkách světového míru, lidských práv a demokracie. MPU podporuje snahy 
Organizace spojených národů, jejíž cíle jsou podobné, a úzce s ní spolupracuje. 
Shromáždění by znamenalo marginalizaci evropských států. Na summitu se debatovalo 
o užší spolupráci unie s OSN o navrhované reformě Meziparlamentní unie, podle níž by 
se MPU měla stát mezinárodně uznávanou organizací, jež by na základě mezinárodní 
smlouvy získala statut parlamentního shromáždění OSN, tedy jakéhosi světového 
parlamentu. „Vznik této organizace by znamenal přeskupení sil ve světě a evropské 
státy by zde byly marginalizovány a přehlasovány podobně jako Česká republika nyní 
může být přehlasována v EU," dodala Němcová.“ (Source: 
http://www.freeglobe.cz/Articles/94‐nemcova‐zabranili‐jsme‐preskupeni‐sil‐ve‐svete‐
dalsi‐moloch‐nebude.aspx.) 

• V USA pokračují snahy o zákaz využívání dešťové vody bez vládního povolení (Utah, 
Colorado, Washington aj.).  



 
  „/.../ news report out of Salt Lake City, Utah, about the issue. It’s illegal in Utah to divert 

rainwater without a valid water right, and Mark Miller of Mark Miller Toyota, found this out the hard 

way. After constructing a large rainwater collection system at his new dealership to use for washing new 

cars, Miller found out that the project was actually an “unlawful diversion of rainwater.” Even though it 

makes logical conservation sense to collect rainwater for this type of use since rain is scarce in Utah, it’s 

still considered a violation of water rights which apparently belong exclusively to Utah’s various 

government bodies. “Utah’s the second driest state in the nation. Our laws probably ought to catch up 

with that,” explained Miller in response to the state’s ridiculous rainwater collection ban. Salt Lake City 

officials worked out a compromise with Miller and are now permitting him to use “their” rainwater, but 

the fact that individuals like Miller don’t actually own the rainwater that falls on their property is a true 

indicator of what little freedom we actually have here in the U.S. (Access to the rainwater that falls on 

your own property seems to be a basic right, wouldn’t you agree?)“ (Source: 

http://www.infowars.com/collecting‐rainwater‐now‐illegal‐in‐many‐states‐as‐big‐government‐claims‐

ownership‐over‐our‐water/.) 

 
• OSN (http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations) opět vyslovila podporu pro plný 

přechod k zavedení SDR (http://en.wikipedia.org/wiki/Special_Drawing_Rights). 
(Source: http://www.novinky.cz/ekonomika/204803‐zbavme‐se‐nestabilniho‐dolaru‐
vyzvala‐osn.html; http://www.infowars.com/dollar‐should‐be‐replaced‐as‐
international‐standard‐u‐n‐report‐says/.) 

 
• Německý Nejvyšší soud 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Court_of_Justice_of_Germany) bohužel 
legalizoval euthanasii (http://en.wikipedia.org/wiki/Euthanasia) 

 
  „Niemiecki sąd legalizuje eutanazję. Zaskakującym wyrokiem Federalnego Trybunały 

Sprawiedliwości Niemiec, dokonano legalizacji eutanazji. Trybunał orzekł, że bezpośrednia eutanazja 

przeprowadzona na kobiecie w stanie śpiączki przez jej córkę nie była bezprawna. Chora kobieta miała 

wcześniej wyrazić na to akceptację. „Wyraz woli pacjentki usprawiedliwiał prawnie nie tylko 

zaprzestanie opieki przez wstrzymanie dalszego odżywiania, ale także czynne kroki w kierunku 

zakończenia lub powstrzymania się od leczenia, którego już nie chciała” ‐ oświadczył sąd. Werdykt w 

sprawie Eriki K. obala dotychczasową praktykę prawną w Niemczech. Sprawa polegała na tym, że 

kobieta, podążając za opinią prawnika Wolfganga Putza, odcięła tubę, którą doustnie była odżywiana 

jej chora na śpiączkę, 70‐letniej matka.“ (Source: 

http://www.prolife.com.pl/pg/pl/wiadomosci/niemiecki_sad_legalizuje_eutanazje.html.)  

• Český president Klaus vystupuje vůči NWO. 

  „Čeká nás nová totalita? Sloganem dneška stále více začíná být ´global 
governance´. Zítra to bude skutečností, předpovídá prezident. A dodává, že se takového 
vývoje velmi bojí. Jako příklady „global governance“ uvádí integraci Evropské unie a 
rychle rostoucí moc OSN a podobných světových organizací. Klaus nekritizuje 
globalizaci (jako Havel), kterou považuje pouze za „zdola a spontánně se šířící 
internacionalizaci lidských aktivit všeho druhu na základě nových informačních a 



dopravních aktivit“. Kritizuje naopak „vědomě konstruované rušení národního státu ve 
prospěch subkontinentálního, kontinentálního či dokonce globálního vládnutí“. Klaus 
otevřeně mluví o „rodící se světové vládě“. Ta podle něj povede k „nějaké nové formě 
nedemokracie, ne‐li totality.“ To jsou vážná slova. Hned nás napadnou přirovnání 
euroskeptiků, kteří varují před Lisabonskou smlouvou a připodobňují EU k Sovětskému 
svazu. Ale zde jsme ještě o stupínek výše. EU je jen součástí něčeho mnohem většího. 
Něčeho, pro co slovo „totalita“ bude možná už nevyhovujícím termínem. Dosud se totiž 
ještě nikomu nepodařilo ustavit vládu nad celou planetou… V tomto světle je trochu 
nepochopitelné, proč Klaus nakonec Lisabonskou smlouvu podepsal, když tak měl 
téměř historickou možnost nasypat písek do soukolí rodící se světovládné mašinérie a 
tak celý proces trochu zbrzdit. Nyní bude moci jen vršit své kritické výroky, které sice 
mohou světové politické špičky štvát, ale v jejich plánech je už nezastaví. Je otázka, zda 
Klaus bude mít ještě další příležitost, jak proroky světového řádu ještě jednou skutečně 
dostat na lopatky, jako je před podpisem Lisabonu několik měsíců měl. Na druhou 
stranu, Klaus mohl tušit, že integrací Evropy to nekončí a čekají nás ještě další bitvy. A 
možná chce v těchto bitvách stát, což se mu bude z pozice prezidenta dělat lépe, než 
jako pouhému řadovému občanovi. Ale to by bylo spíše na jiné zamyšlení.“ (Source: 
http://www.freeglobe.cz/Articles/50‐svet‐smeruje‐k‐totalitni‐globalni‐vlade‐tvrdi‐
havel‐i‐klaus‐prvni‐tleska‐druhy‐ale‐varuje.aspx.)  

  Czech president Vaclav Klaus warns against NWO. Have we a new totalitarianism? Slogan for 

today is increasingly 'global governance'.Tomorrow it will be a reality, predicts the president. And he 

adds that he is very afraid of such a development. As examples of "global governance" indicates the 

integration of the European Union and the rapidly growing power of the United Nations and similar 

organizations in the world. 

• Nejvyšší soud USA potvrdil ústavní právo na svobodné nošení zbraně (Source: 
http://in.reuters.com/article/idUSTRE65R35920100628.) 

• Ropné katastrofy v Egyptě (http://en.wikipedia.org/wiki/Egypt) a gigantické povodně 
v Číně (http://en.wikipedia.org/wiki/China). (Source: 
http://www.rozhlas.cz/zpravy/afrika/_zprava/749966; 
http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/204037‐ropa‐znecistila‐plaze‐u‐hurghady.html; 
http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/204004‐v‐cine‐se‐protrhla‐hraz‐giganticke‐
povodne‐maji‐dve‐ste‐obeti.html.) 

 
• Podle nařízení EU již nesmí být stavěny od roku 2020 jiné než tzv. energeticky pasivní a 

velmi úsporné domy. Státní byrokraté chtějí rozhodovat o každém detailu Vašeho 
bydlení. (Source: 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/cls/cons_cons(201
0)05386(rev3)_/cons_cons(2010)05386(rev3)_en.pdf; 
http://motls.blogspot.com/2010/06/eu‐banned‐heated‐family‐houses‐built.html.) 

 



• Americká centrální banka začala v létě roku 2010 masivně nakupovat národní dluh 
USA. (Source: http://www.infowars.com/federal‐reserve‐purchases‐u‐s‐sovereign‐
debt/.) Pokud se tato akce vymkne kontrole: hrozí zhroucení celé ekonomiky. 
Národohospodáři této komplexní operaci říkají tzv. monetarizace státního dluhu 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Monetization). Finta je v tom, že politikové opět 
oklamali občany. Např. šéf FEDu (http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve) Ben 
Bernanke (http://en.wikipedia.org/wiki/Bernanke) se dušoval ještě 6. března 2009: 
„FED nebude nikdy monetarizovat americký národní dluh.“ (Source: Glenn Beck Show, 
10. 8. 2010.) Realita: k prvnímu září 2010 již stihl FED monetarizovat americké dluhy za 
1,4 trilionu dolarů (v české dlouhé škále: 1.400.000.000.000 bilionu dolarů ‐ tedy více 
než je celý současný český státní dluh). (Source: Glenn Beck Show, 1. 9. 2010.) 
Jednotlivé fyzické osoby si svůj dluh bohužel monetarizovat nemohou: to se to těm 
státům ale žije přátelé!  

 
  Ekonom Paul Craig Roberts (http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Craig_Roberts) 
upozorňuje jako někdejší člen Reaganovy administrativy 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Reagan_Administration) na to, že někteří lidé 
v bankovním sektoru: „Tak dlouho, jak budou vytvářet tuto krizi, tak dlouho ji mohou 
prodlužovat.“ Potřebují totiž zvětšit hodnotu dolaru a toho dosáhnou tím, že zaútočí 
finančně na měnu nějakého státu v rámci většího celku (třeba v EU), který pak uvedou 
do finančních problémů. Typickým příkladem byl nedávný „útok“ na Řecko, Irsko, 
Pobaltské státy atd. Centrální banky se pak zbavovaly eura jako rezervní měny a 
hodnota dolaru začala stoupat, banky opět přecházely na rezervy v dolarech. Je to 
vyvážená hra pro multi‐miliardáře a občané by si na ní měli dát velký pozor, neboť 
těmto elitářům o lidi ve skutečnosti vůbec nejde. (Source: Alex Jones Show, 17. 8. 
2010.)  

 
• Obama posílil FBI (http://en.wikipedia.org/wiki/FBI). Nyní ovšem nad rámec obvyklého 

rozdělení moci ve svobodné republice a zastupitelské demokracii. Teď již stačí pouhé 
podezření z napojení na tzv. teroristy nebo zachycený „nejasný email“, textová zpráva 
aj. k tomu, aby mohla americká vláda od minuty zastavit činnost jakékoliv firmy, 
instituce, sdružení nebo fyzické osoby a to „bez soudního příkazu; bez jakéhokoliv 
soudce“. (Source: Glenn Beck Show, 29. 7. 2010.) 

 
• Zveřejnění kopií originálů dokumentů o vedení války v Afghánistánu 

(http://wikileaks.org/wiki/Afghan_War_Diary,_2004‐2010) na webu WikiLeaks 
(http://en.wikipedia.org/wiki/WikiLeaks) podnítilo celosvětovou diskusi o chování části 
spojeneckých vojáků a jejich velitelů. Podle šéf‐editora WikiLeaks Juliana Assangeho 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Julian_Assange) existují v Afghánistánu např. speciální 
„černé listiny“ lidí určených k fyzické likvidaci, kam může být zapsán na základě udání 
každý ‐ bohužel také zcela nevinný ‐ obyvatel Afghánistánu. Speciální americké 
jednotky pak postupně všechny osoby z takové listiny likvidují. Místní lidé si mohou 
tímto způsobem vyřídit navzájem účty. Assange: „Je to čistě korupční proces.“ Na 
listinu se měl dokonce dostat „bratr od 



Karzáího“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Hamid_Karzai) pokud by snad chtěl být příliš 
nezávislý. (Source: Freedom Watch, 31. 7. 2010.) 

 
• Web WikiLeaks zveřejnil originál analýzy CIA (http://file.wikileaks.org/file/us‐cia‐

redcell‐exporter‐of‐terrorism‐2010.pdf) o možném vnímání USA jako exportéra 
terorismu do jiných zemí. Může to mít v budoucnu negativní dopad na ochotu 
amerických spojenců ke spolupráci. 

 
• V Česku žádná krize nebyla. Zdejší banky navýšily své zisky; svůj kapitál pak nejméně o 

100 miliard korun. (Source: http://www.ct24.cz/ekonomika/93625‐ceske‐banky‐
zvysily‐behem‐krize‐kapital‐o‐100‐miliard/.) 

 
• Evropská Unie nepřipustí bankrot žádného ze svých členů. Připustí však krachy malých 

firem nebo fyzických osob. Spravedlnost? Nikoliv: konexe, postavení, budování nové 
evropské šlechty. (Source: http://www.ct24.cz/ekonomika/93602‐trichet‐eu‐
nepripusti‐bankrot‐svych‐clenu/.) 

 
• EU plánuje návrat ke konceptu zavedení celoevropské daně. Má prý málo peněz na 

přerozdělování. Občané se tak mohou těšit na další ožebračování a společně 
s plánovanou globální daní nezbývá než citovat německou kancléřku Merkelovou 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Angela_Merkel): „Chceme, aby tenhle systém převzal 
celý svět.“ (Source: Radiožurnál, 25. 6. 2010; http://www.euportal.cz/Articles/6502‐
potrebujeme‐eurodan‐ne‐.aspx.) 

 
• President Obama zažívá problémy se svou reformou zdravotnictví. Konzervativní a 

svobodomyslné americké státy ji nechtějí přijmout a připravují celou řadu žalob. Aby 
tyto kroky Obama ztížil, začal veřejně prohlašovat, že finanční odvody na zdravotní 
pojištění jsou povinnou daní, kterou má skutečně právo stanovovat federální vláda. 
President tím však porušil již poněkolikáté své sliby v rámci prosazení svého a díky 
politické taktice.  

 
  „In order to protect the new national health care law from legal challenges, the Obama 

administration has been forced to argue that the individual mandate represents a tax ‐‐ even though 

Obama himself argued the exact opposite while campaigning to pass the legislation. Late last night, 

the Obama Department of Justice filed a motion to dismiss the Florida‐based lawsuit against the health 

care law, arguing that the court lacks jurisdiction and that the State of Florida and fellow plaintiffs 

haven't presented a claim for which the court can grant relief. To bolster its case, the DOJ cited the Anti‐

Injunction Act, which restricts courts from interfering with the government's ability to collect taxes. The 

Act, according to a DOJ memo supporting the motion to dismiss, says that "no suit for the purpose of 

restraining the assessment or collection of any tax shall be maintained in any court by any person, 

whether or not such person is the person against whom such tax was assessed." The memo goes on to 

say that it makes no difference whether the disputed payment it is called a "tax" or "penalty," because 

either way, it's "assessed and collected in the same manner" by the Internal Revenue Service. But this is a 

characterization that Democrats, and specifically Obama, angrily denounced during the health care 



debate. Most prominently, in an interview with ABC's George Stephanopoulos, Obama argued that the 

mandate was "absolutely not a tax increase," and he dug into his view even after being confronted with 

a dictionary definition:  

 

OBAMA: George, the fact that you looked up Merriam's Dictionary, the definition of tax increase, 

indicates to me that you're stretching a little bit right now. Otherwise, you wouldn't have gone to the 

dictionary to check on the definition. I mean what...  

 

STEPHANOPOULOS: Well, no, but...  

 

OBAMA: ...what you're saying is...  

 

STEPHANOPOULOS: I wanted to check for myself. But your critics say it is a tax increase.  

 

OBAMA: My critics say everything is a tax increase. My critics say that I'm taking over every sector of the 

economy. You know that. Look, we can have a legitimate debate about whether or not we're going to 

have an individual mandate or not, but...  

 

STEPHANOPOULOS: But you reject that it's a tax increase?  

 

OBAMA: I absolutely reject that notion. At the time Obama made that statement, the Senate Finance 

Committee had just released its own health care bill, which clearly referred to the mandate penalty as an 

"excise tax." But in later versions, the word "tax" was stripped, because it had become too much of a 

political liability for Democrats. The final version that Obama signed did not describe the mandate as a 

tax, and used the Commerce Clause ‐‐ not federal taxing power ‐‐ as the Constitutional justification for 

the mandate. ""This is an about face from what is laid out in the law," said Karen Harned of the National 

Federation of Independent Business, which joined the Florida lawsuit against ObamaCare. "In the text of 

the healthcare law, the findings for passing an individual mandate specifically rely on the effects of 

individuals on the national economy and interstate commerce. Nowhere in the findings is the mandate 

referred to as a tax. The Justice Department is now calling it a tax to try and convince the court not to 

rule on whether or not Congress exceeded their authority under the Commerce Clause by legislating that 

all citizens must purchase private health insurance or face a penalty." Put another way, the 

administration is now arguing in federal court that Obama signed a massive middle‐class tax increase, in 

violation of his campaign pledge.“ (Source: http://spectator.org/blog/2010/06/17/obama‐admin‐

argues‐in‐court‐th.) 

 
  V České republice (říjen) a také v Americe (listopad) se kvapem blíží další velmi důležité 
volby. Prosím všechny občany, aby se důkladně zamysleli nad tím, komu dají své hlasy a aby 
již nedůvěřovali znovu lidem, kteří nedrží své slovo (například chtějí zvyšovat daně a ničit 
vaše svobodné životy) a aby se také rozpomenuli na minulé dobré skutky, které stály za tím 
nebo oním vámi voleným zastupitelem v minulosti. Jak se to zpívá v krásné české písničce: 
Neodhazuj staré známé pro nové. Když bych měl parafrázovat Glenna Becka: Najděte si toho 
politika nebo to dané téma, kterému opravdu věříte, ale odpovězte si přitom na otázku: proč 
v něj věříte a ne, že mu věříte proto: někdo to od vás očekává. Najděte si tu stranu, ve 



kterou opravdu ze srdce věříte: pak naleznete odpověď na otázku: kdo ve skutečnosti jste. 
Nedívejte se na to, co vám říkají ostatní. Neřiďte se pouze tím, co vám vnucuje rodina, že 
existuje pouze jediná správná cesta. Pokud se však uvnitř vás sami bojíte, tak to nejste 
opravdu vy a tato vaše volba nejspíše není ta správná. Tohle musíte překonat. Staňte se sami 
lídry a posly dobra, míru. Neexistuje nic takového jako tzv. kolektivní volba a z ní plynoucí 
spása. Doporučení pro letošní volby v České republice tedy zní: tam, kde kandiduje Strana 
svobodných občanů (http://en.wikipedia.org/wiki/Party_of_Free_Citizens) volme svobodně 
Svobodné. Všude jinde ODS (http://en.wikipedia.org/wiki/Civic_Democratic_Party): ovšem 
nechme opět zaznít preferenční hlasy :). A našim americkým přátelům přejeme tady z Česka 
2. listopadu 2010 obměnu Senátu 
(http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Senate_elections,_2010) těmi správnými lidmi 
a drtivou porážku špatných idejí, ať již pocházejí z kteréhokoliv spektra. God Bless :).  
 
  Srdečně Vás zdraví, štěstí a Boží Požehnání Vám všem přeje Váš Mgr. Radek Přepiora :).  
 

 

 


