
AMERICKÝ SENÁTOR RAND PAUL: NAŠE DÍKY A VELKÝ OBDIV PATŘÍ ZAKLADATELI HNUTÍ 

SVOBODY-MÉMU OTCI RONU PAULOVI – V BLÍZKÉ BUDOUCNOSTI NÁS ČEKAJÍ 

OBROVSKÁ VÍTĚZSTVÍ – POJĎME SPOLEČNĚ PROSADIT AUDIT FEDU, POSLÉZE TAKÉ 

PENTAGONU A ZRUŠENÍ PONIŽUJÍCÍ TSA. KAŽDÝ Z VÁS MŮŽE POMOCI A KAŽDÝ Z VÁS 

JE DŮLEŽITÝ PRO NÁŠ SPOLEČNÝ ÚSPĚCH! 

Úvodní poznámka: Následující text je překladem projevu z 26. srpna 2012, který 

přednesl Rand Paul1 (americký republikánský2 senátor3 z Kentucky4, křesťan a významný 

1    http://en.wikipedia.org/wiki/Rand_paul 
2 http://en.wikipedia.org/wiki/GOP   
3 http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Senate   
4 http://en.wikipedia.org/wiki/Kentucky   
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Senátor Rand Paul v průběhu svého projevu 26. 8. 2012 na "We Are the Future Rally" v Tampě na 
Floridě.  
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představitel Kampaně za svobodu5) v rámci akce svého otce Dr. Rona Paula6 s názvem 

"We Are the Future Rally"7 v Tampě8 na Floridě9 za účasti  jedenácti  tisíc10 nadšených 

posluchačů  -  jeden  den  před  začátkem  Republikánské  národní  konvence11. 

Prostřednictvím Internetu12 se  posléze  Randovo  poselství  dostalo  k  široké  veřejnosti. 

Vyslovil v něm velké uznání svému otci za úspěšné prosazování myšlenek svobody po 

dobu několika-ti minulých dekád. Rand Paul také načrtl blízkou budoucnost své práce v 

Senátu,  kde  bude nutné  prosadit  zákon13 o  auditu FEDu14,  který  již  úspěšně  prošel15 

Sněmovnou reprezentantů16. Další krok podle něj spočívá v přípravě nové legislativy o 

detailním  auditu  Pentagonu17 a  ve  schválení  zrušení  federální  agentury  TSA18,  která 

proslula svými některými excesy mj. při ponižování amerických občanů19. Senátor Paul 

5 http://en.wikipedia.org/wiki/Ron_Paul's_Campaign_for_Liberty   
6 Americký presidentský kandidát z roku 2012 a republikánský kongresman z Texasu, lékař, křesťan, nejvýznamnější 

osobnost ze současné generace otců zakladatelů celého hnutí svobody – viz http://en.wikipedia.org/wiki/Ron_paul
7 Akce Rona Paula s názvem „My jsme budoucnost“ republikánské strany („We are the Future Rally“) proběhla 26. 8. 

2012 v multifunkční hale „University of South Florida Sun Dome“ v Tampě na Floridě.
8 http://en.wikipedia.org/wiki/Tampa,_Florida   
9 http://en.wikipedia.org/wiki/Florida   
10 http://www.usnews.com/news/blogs/washington-whispers/2012/08/27/ron-paul-rally-draws-11000-high-emotion   
11 Konvence se konala taktéž v Tampě na Floridě ve dnech 27. - 30. 8. 2012 - 

http://en.wikipedia.org/wiki/2012_Republican_National_Convention .
12 Např. http://ronpaulflix.com/2012/08/ron-paul-speech-we-are-the-future-rally-tamp-sun-dome-aug-26-2012/; 

http://www.youtube.com/watch?v=eVIO-anP8Ac  
13 Viz návrh zákona „S.202“, tzv. „Federal Reserve Transparency Act of 2011“: http://thomas.loc.gov/cgi-

bin/bdquery/z?d112:s.202:; http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c112:S.202: 
14 http://en.wikipedia.org/wiki/Fed   
15 25. července 2012 – viz http://www.govtrack.us/congress/bills/112/hr459 - byl schválen tzv. zákon o auditu FEDu 

„H.R. 459: Federal Reserve Transparency Act of 2012“ - viz http://www.govtrack.us/congress/bills/112/hr459; 
zákon ještě ovšem musel projít hlasováním v Senátu a nakonec také podpisem presidenta USA. Každopádně i tak 
šlo o dosavadní největší legislativní úspěch Rona Paula v celé jeho politické kariéře; americký systém počítá s tím, 
že každá z obou komor Kongresu může navrhnout svou vlastní verzi daných zákonů – tedy i auditu FEDu a posléze, 
pokud budou obě dvě verze prohlasovány, sejde se ještě tzv. Organizační výbor („Conference Committee“), který 
vytvoří z obou schválených verzí zákona jednotnou podobu, o které se musí opět v obou komorách hlasovat. Teprve 
pak jde daná legislativa na stůl k podpisu presidentovi USA a ten může opět celý zákon vrátit zpět k novému 
projednávání svým vetem - viz http://usgovinfo.about.com/od/uscongress/a/legprocess.htm. 

16 http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_House_of_Representatives   
17 http://en.wikipedia.org/wiki/The_Pentagon   
18 http://en.wikipedia.org/wiki/Transportation_Security_Administration   
19 http://en.wikipedia.org/wiki/Transportation_Security_Administration#Incidents  ; „August 29, 2012. On departing the 

RNC in Tampa yesterday, Ron Paul, his wife and grand-daughter were subjected to harassment by the TSA at a 
small airport in Clearwater, Florida. Eight TSA goons told the Paul entourage they would need to be screened 
before they would be allowed to leave because Mitt Romney might be nearby. The insinuation was obvious — Paul 
and his family pose a threat to the GOP presidential candidate. After a protracted examination of Ron Paul’s 
credentials, the agents demanded they be allowed to check the airplane for explosives. The incident ended after Ron 
Paul’s wife, Carol, who has a pacemaker, refused to be screened by the TSA and an aide started taking video.“, cit. 
dle http://www.infowars.com/tsa-harasses-ron-paul-and-his-wife-in-florida/; „Ron, Carol, and one of their 
granddaughters left the GOP snake pit yesterday afternoon, but the State was not yet through with them. At the little 
airport in Clearwater, 8 TSA agents descended on them and ordered them not to board their private plane. First, the 
pilots, the airplane, and the passengers would have to be screened in great detail, because Romney might be nearby. 
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vyzval veřejnost k masivní Emailové akci směrované na šéfa senátní většiny20 Harryho 

Reida21, aby byly vytvořeny lepší podmínky pro úspěšné ovlivnění výsledného hlasování v 

celém Kongresu22. Neopomněl zdůraznit: Garantuji vám, že v nedaleké budoucnosti nás 

společně čekají obrovská vítězství!     

*

Carol Paulová23: Právě teď se mi dostalo velké cti, že vám mohu představit naše 

prostřední  dítě24:  senátora,  doktora  Randa  Paula,  (nadšení,  potlesk  diváků)  který 

vystoupí jako předřečník svého otce. (nadšení, potlesk) Ještě bych vám ráda řekla … 

(diváci skandují: „Paul 16“25). 

Senátor Rand Paul: Děkuji. Děkuji. Mami: Můžeme?

Carol Paulová: Ještě bych chtěla říct jednu věc ...

Senátor Rand Paul: Děkuji.

Carol Paulová: Co to lidé volají?

Senátor Rand Paul: „Paul 16“.

Carol Paulová: OK.

After a long examination of the pilots and their credentials, the agents said they had to check the plane for 
explosives. One of the pilots noted that the plane, full of gas, was already a bomb. Then Carol Paul, who has a heart  
pacemaker, refused to be screened, and an aide started taking video of the whole rotten proceeding. At that point,  
the TSA backed down and let them through.“, cit. dle http://lewrockwell.com/rockwell/ron-paul-leaves-
convention197.html   

20 http://en.wikipedia.org/wiki/Party_leaders_of_the_United_States_Senate   
21 http://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Reid   
22 http://en.wikipedia.org/wiki/Congress_of_the_United_States   
23 Maminka senátora Randa Paula – viz http://en.wikipedia.org/wiki/Ron_paul 
24 Rand Paul je třetí dítě z celkem pěti potomků Rona a Carol Paulových: „They have five children, who were baptized 

Episcopalian: Ronald, Lori, Randal, Robert, and Joy. Paul's son Randal is the junior United States senator from the 
state of Kentucky. Raised a Lutheran, Paul later became a Baptist.“, cit. dle http://en.wikipedia.org/wiki/Ron_paul 

25 „Paul '16, meaning 2016. /.../ Paul delegates assured me that doesn't mean re-elect Rand Paul to the Senate in four  
years. It means Rand Paul for president.“, cit. dle http://www.npr.org/2012/08/27/160131221/ron-paul-still-rallying-
support-at-gop-convention 
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Senátor Rand Paul: Děkuji vám. (potlesk) Děkuji vám. (potlesk) A to ještě máte 

lidi fakt štěstí, že jsme sem dnes za vámi na pódium před chvíli přivedli jen půlku naší  

rodiny Paulů. Pokud bychom vám měli představit celou naší famílii, tak bychom tu byli  

ještě další hodinu. Chtěl bych vám všem spíše poděkovat jednak za vaši podporu mému 

otci a pak také za vaši neúnavnou snahu o prosazení našich společných ideálů svobody a  

za to, že jste nedopustili, aby naše základní principy upadly v zapomnění. (potlesk)

Je zde mezi vámi někdo (ironicky), kdo si přeje zrušení TSA? (jásot a potlesk na  

znamení souhlasu) Víte, když jsem se na to ptal ve Washingtonu26, tak mi řekli: Na co si  

to  vlastně  pane  pořád  stěžujete?  Můžete  přeci  jít  na  libovolné  americké  veřejně  

přístupné letiště a pokud nemáte ani zdravotní pojištění, tak zde dostanete zdarma 

(ironicky)  masáž  vašich  prsou  (smích),  můžete  zde  dostat  zdarma  dokonce 

mamografickou prohlídku27 a pokud zmíníte, že máte něco společného s revolucí Rona 

Paula28, tak k tomu všemu dostanete ještě zdarma i kolonoskopii29. (smích a potlesk 

obecenstva)  Celý  problém s  touhle  TSA ovšem spočívá  v  tom,  že  někteří  z  nás  by 

opravdu raději chtěli, aby nám naše lékaře nepředepisovalo (ironicky) něco takového 

jako reklama z krabice na Pizza Hut30. (potlesk) Nedávno mne v mém senátním výboru31 

navštívil ředitel32 TSA a rezolutně prohlásil, že jeho zaměstnanci opravdu musí osahávat 

všechny ty malé děti na letištích. No a tak jsem mu ukázal fotku šestileté holčičky z 

Bowling Green33 z Kentucky, na které byl zachycen agent TSA, jak má své ruce zasunuté 

v kalhotkách tohohle malého dítěte. (Diváci hučí na znamení nesouhlasu s praktikami 

TSA.)  Ředitel  TSA  mi  ve  vší  své  serióznosti  naprosto  otevřeně  sdělil,  že  např.  v  

Kandaháru34 jsou  běžně  používány  pro  účely  bombových  atentátů  malé-osmileté 

dívenky. Já jsem mu na to samozřejmě odvětil, že tahle holčička z fotografie ale zajisté  

není z Kandaháru, nýbrž z Bowling Green v Kentucky. (potlesk)

26 http://en.wikipedia.org/wiki/Washington,_D.C  . 
27 http://en.wikipedia.org/wiki/Mammogram   
28 http://en.wikipedia.org/wiki/Ron_Paul_Revolution   
29 http://en.wikipedia.org/wiki/Colonoscopy   
30 http://en.wikipedia.org/wiki/Pizza_Hut  ; 
31 http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Senate_Committee_on_Homeland_Security_and_Governmental_Affairs   
32 http://en.wikipedia.org/wiki/John_S._Pistole   
33 http://en.wikipedia.org/wiki/Bowling_Green,_Kentucky   
34 http://en.wikipedia.org/wiki/Kandahar   
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Jeden  profesor  z  Harvardu35 

jménem Noah Feldman36 napsal: 

Příště  až  vás  zaměstnanci  TSA 

požádají,  abyste  zvedli  vaše 

ruce  nad  hlavu  ve  stylu:  Hej  

zlatíčko,  zvedni  laskavě ty své 

ruce jen tak trochu nad hlavu,  

vážně  opravdu  ne  moc,  jen 

trošičku výše nad svou hlavu a 

když  tam  pak  budete  takhle 

naprosto  bezbranně  stát  po 

dobu  celých  těch  sedmi 

dlouhých sekund v této poloze 

vzdávajícího  se  člověka  s 

rukama nad hlavou37, tak pokud 

to budete dělat už podruhé, pak se sami sebe zeptejte, zda je zrovna tohle pozice 

svobodného  člověka.  (Lidé  provolávají  nesouhlas  s  činností  TSA,  tleskají  Paulovu 

projevu.) 

Právě jsme dosáhli začátku našich velkých vítězství, nicméně ty  opravdu velké 

úspěchy nás teprve čekají. Již máme na svém kontě mohutné úspěchy ve Sněmovně 

reprezentantů, když jsme tam protlačili zákon o auditu FEDu. (nadšení, potlesk) A náš 

hlavní dík za to patří jistému kongresmanovi z Texasu38, který zajistil, že pro tento 

zákon hlasovali všichni republikáni39 a navíc stovka demokratů. (potlesk) Ačkoliv se nás 

snaží mnoho novinových a televizních zpráv přesvědčit, že zákon o auditu FEDu je  

již mrtvý, jelikož prý nemá šanci,  aby prošel  Senátem, tak já vám tady a teď  

35 http://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_Law_School   
36 http://en.wikipedia.org/wiki/Noah_Feldman   
37 Viz poloha lidského těla při skenování pomocí tělesných skenerů na letištích: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Body_scanner 
38 Hlavní zásluhu na prosazení zákona měl otec Randa Paula: Ron Paul; http://en.wikipedia.org/wiki/Texas 
39 Legislativní proces vyžadoval, aby zákon obdržel 2/3 hlasů všech přítomných kongresmanů a nikoliv - jak je 

obvyklé - pouze nadpoloviční většinu hlasů. Nakonec hlasovalo pro 327 přítomných zákonodárců (238 republikánů 
a 89 demokratů) a 98 bylo proti (97 demokratů a 1 republikán) - viz 
http://www.govtrack.us/congress/bills/112/hr459; http://clerk.house.gov/evs/2012/roll513.xml  

®© L. P. 2012, 30. srpna - Mgr. Radek Přepiora: AMERICKÝ SENÁTOR RAND PAUL: NAŠE DÍKY A VELKÝ OBDIV 
PATŘÍ ZAKLADATELI HNUTÍ SVOBODY-MÉMU OTCI RONU PAULOVI – V BLÍZKÉ BUDOUCNOSTI NÁS ČEKAJÍ 

OBROVSKÁ VÍTĚZSTVÍ – POJĎME SPOLEČNĚ PROSADIT AUDIT FEDU, POSLÉZE TAKÉ PENTAGONU A ZRUŠENÍ 
PONIŽUJÍCÍ TSA. KAŽDÝ Z VÁS MŮŽE POMOCI A KAŽDÝ Z VÁS JE DŮLEŽITÝ PRO NÁŠ SPOLEČNÝ ÚSPĚCH!, 

SKY-Production, Česká republika, Ostrava

Senátor Rand Paul v průběhu svého projevu 26. 8. 2012 
na "We Are the Future Rally" v Tampě na Floridě  

napodobuje pozici cestujícího, kterého na letišti právě  
skenuje TSA. 

Zdroj obrázku: by Gage Skidmore - 
http://www.flickr.com/photos/gageskidmore/7879366142/i

n/set-72157631286468454/ 



říkám: Není to pravda! Ke dnešnímu dni již máme 29 senátorů40, kteří jej podporují. Já 

osobně jsem o tom dvakrát mluvil  s  Harry Reidem a on mne ujistil,  že v minulosti  

vždycky hlasoval pro audit FEDu: Dělal to tak více než 20 let. (smích) No - nesmějte se.  

Vždyť my jsme v této věci dokonce našli a zveřejnili na YouTube41 dnes již široce známá 

videa42. Od roku 1987 Harry Reid neustále prosazoval názor o nutnosti auditování FEDu.  

Teď si prostě jenom není jistý, jestli tento svůj názor ještě stále zastává. Můžeme s tím  

však něco udělat. Když se v září vrátím do Senátu, tak se zde hned budeme s mými  

kolegy snažit prosadit právě hlasování o auditu FEDu. Harry Reid je totiž jediná osoba,  

která může toto naše hlasování umožnit. On k tomu disponuje veškerými pravomocemi. 

Pokud by každý z vás zde v této místnosti přesvědčil dalších sto lidí43 a všichni by pak 

poslali  Email  Harrymu  Reidovi,  ve  kterém  by  prohlásili,  že  chtějí,  aby  v  Senátu  

proběhlo hlasování o auditu FEDu, tak já si stále myslím, že to společně dokážeme.  

Takže to je přesně to, co musíme udělat. (nadšení, potlesk, diváci  volají:  „End the 

FED“) Navíc jednou ze skvělých věcí, která se nám podařila díky schválení zákona o  

auditu FEDu ve Sněmovně reprezentantů, je to, že většina Američanů nás konečně bere  

vážně a jasně slyší vaše volání: „End the FED“. Na obzoru je už ale také další velký cíl:  

Protože  si  tak moc přejeme dosáhnout  auditu FEDu, tak  už jsme začali  hovořit  o 

dalším kroku a tím je: Audit Pentagonu. (nadšení, potlesk)

Díky hurikánu Isaac44 si  vůbec nejsem jistý, že se tohle moje dnešní poselství  

dostane až na letošní Republikánskou národní konvenci, ale jsem si naprosto jistý, že 

tam přednesu svůj projev45 a jednou z hlavních myšlenek, které jim tam sdělím, bude 

následující  poselství:  Republikáni  si  už  musí  konečně  uvědomit,  že  ne  každý  dolar  

40 http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d112:s.202  :  ; americký Senát má 100 členů.
41 http://en.wikipedia.org/wiki/Youtube   
42 Již od roku 2007 byl šéfem většiny zastupitelů demokratické strany 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Party_(United_States)) v americkém Senátu Harry Mason Reid viz 
http://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Reid; ještě v den schválení zákona o auditu FEDu v dolní komoře Kongresu 
Reid prohlásil, že letos (2012) již nepočítá s tím, že by snad tuto legislativu v Senátu podpořil viz „ Senate Majority  
Leader Harry Reid (D-Nev.) has said the Senate will not consider the bill, effectively killing its chances of becoming 
law.“, cit. dle  http://www.politico.com/news/stories/0712/78974.html; Reid přitom patřil již např. podle videa z 
roku 1995 k nadšeným propagátorům auditu FEDu a v minulosti také pravidelně s tímto cílem navrhoval patřičnou 
legislativu - viz http://dailycaller.com/2012/07/26/flashback-harry-reid-wanted-to-audit-the-fed-in-1995-video/; 
http://www.businessinsider.com/ron-paul-audit-the-fed-senate-harry-reid-video-2012-7     

43 11.000 X 100 = 1.100.000 Emailů
44 http://en.wikipedia.org/wiki/Hurricane_Isaac   
45 http://www.c-span.org/RNC/Events/Rand-Paul-at-the-2012-Republican-Convention/C3731654/   
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představuje za všech okolností dobře utracený dolar a to hlavně v oblasti naší národní  

obrany; musíme se v tomto směru také zaměřit na zastavení dalšího plýtvání penězi  

daňových poplatníků a to doslova na všech našich ministerstvech. (potlesk) 

Mnoho  z  vás  se  výrazným  způsobem  podílelo  v  letech  200846 a  201247 na 

presidentských kampaních mého otce. Byla to naprosto úžasná jízda, na kterou nikdo z  

nás nikdy nezapomeneme. Já si budu hlavně pamatovat na tři věci. Představují naprosto 

skvělý potenciál také do budoucna. No a bylo to vůbec poprvé, kdy se o nich začalo  

takto vážně mluvit na vysoké-národní úrovni.  

Moje první vzpomínka – a vryla se mi již navždy do paměti - se týká obliby Rona 

Paula. Je to totiž něco, co by měli republikáni dobře poslouchat a pochopit, když se 

stále udiveně ptají, proč mají všichni ti mladí lidé a vůbec celý Internet tak rádi Rona  

Paula. Republikáni si zkrátka myslí: Ron Paul je tzv. „cool“ (skvělý). Jako jeho dítě vám 

můžu jednoznačně říci, že to rozhodně není proto, že by byl „cool“ (nyní ve významu:  

studený - pro navození legrace). (smích diváků) Jsou to ve skutečnosti ideály svobody, 

které jsou „cool“ (skvělé).  A zavzpomínám si  v této souvislosti  na jeden moment,  

který si myslím, že byl opravdu „cool“ (skvělý). Byla to doba, když Dr. Paul konečně 

veřejně všem lidem jasně sdělil:  Pokud čtete Biblická48-Ježíšova49-Blahoslavenství50 a 

Kázání  na  hoře51,  tak  tam nikde  nenajdete  Požehnání52 pro   všechny  ty  válečné 

štváče. (nadšení, potlesk) To dobré, co z těch dvou presidentských kampaní nakonec  

vzešlo,  tak  to  byl  kandidát,  který  řekl  něco,  co  předtím  nebylo  možné  v  hlavních  

sdělovacích prostředcích53 běžně ani vyslovit, že totiž bychom měli mít malou-ústavou 

omezenou vládu54 a nikoliv obrovský moloch s mnoha ministerstvy. Důležitou součástí  

tohoto poselství bylo: Především opatrnost před naší  účastí  na jakémkoliv válečném 

konfliktu;  stop  stále  stejně-zbrklé  zahraniční  politice;  raději  spíše  vše  důkladně 

46 http://en.wikipedia.org/wiki/Ron_Paul_presidential_campaign,_2008   
47 http://en.wikipedia.org/wiki/Ron_Paul_presidential_campaign,_2012   
48 http://en.wikipedia.org/wiki/Bible   
49 http://en.wikipedia.org/wiki/Jesus   
50 http://en.wikipedia.org/wiki/Beatitudes   
51 http://en.wikipedia.org/wiki/Sermon_on_the_mount   
52 http://en.wikipedia.org/wiki/Blessings   
53 http://en.wikipedia.org/wiki/Mainstream_media   
54 http://en.wikipedia.org/wiki/Small_government   
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zvažujme. 

Dalším momentem, který mnoho lidí posléze nazvalo „zrodem Rona Paula“, byla  

situace, když můj otec hovořil o našich speciálních zahraničních akcích55. Pokud by o 

tom nezačal  mluvit,  tak  by  to  zřejmě  doposud  zůstalo  velké  tabu  naší  mediální  a  

politické scény. (potlesk) A přitom stále pořád tolik lidí nedokáže pochopit, že je velmi 

důležité o všech těch akcích otevřeně hovořit. Oni si zkrátka ale myslí, že přesně tohle  

přeci chtějí naši nepřátelé, jenže když se snažíte pochopit vaše nepřátele a to, proč na  

vás útočí, tak tím ještě neschvalujete jejich činy. Tím také přeci neschvalujete vůbec 

žádné  útoky.  Vy  se  zkrátka  pouze  snažíte  pochopit,  co  oni  říkají  a  proč  se  na  vás  

rozhodli zaútočit. (potlesk) 

Posledním momentem, který bych chtěl zmínit - a že jich byly stovky, ale tenhle 

je opravdu můj oblíbený -  je také jeden z presidentské kampaně roku 2008.  Tehdy 

probíhala diskuse o válce v Iráku56 a Ron Paul řekl:  Víte co, stejně jako jsme tam 

55 http://en.wikipedia.org/wiki/Blowback_(intelligence  )  ; http://en.wikipedia.org/wiki/Covert_operation; „"Well," he 
said, "I think the party has lost its way, because the conservative wing of the Republican Party always advocated a 
noninterventionist foreign policy. Senator Robert Taft didn't even want to be in NATO. George Bush won the election 
in the year 2000 campaigning on a humble foreign policy –no nation-building, no policing of the world. 
Republicans were elected to end the Korean War. The Republicans were elected to end the Vietnam War. There's a 
strong tradition of being anti-war in the Republican party. It is the constitutional position. It is the advice of the 
Founders to follow a non-interventionist foreign policy, stay out of entangling alliances, be friends with countries,  
negotiate and talk with them and trade with them." He was then asked if 9-11 changed anything. He responded that 
US foreign policy was a "major contributing factor. Have you ever read the reasons they attacked us? They attacked 
us because we've been over there; we've been bombing Iraq for 10 years. We've been in the Middle East –I think 
Reagan was right. We don't understand the irrationality of Middle Eastern politics. So right now we're building an 
embassy in Iraq that's bigger than the Vatican. We're building 14 permanent bases. What would we say here if China 
was doing this in our country or in the Gulf of Mexico? We would be objecting. We need to look at what we do from 
the perspective of what would happen if somebody else did it to us. " And then out of the blue, he was asked whether 
we invited the attacks. "I'm suggesting that we listen to the people who attacked us and the reason they did it, and 
they are delighted that we're over there because Osama bin Laden has said, 'I am glad you're over on our sand 
because we can target you so much easier.' They have already now since that time –have killed 3,400 of our men, 
and I don't think it was necessary. /.../ "I believe very sincerely that the CIA is correct when they teach and talk 
about blowback. When we went into Iran in 1953 and installed the shah, yes, there was blowback. A reaction to that 
was the taking of our hostages and that persists. And if we ignore that, we ignore that at our own risk. If we think 
that we can do what we want around the world and not incite hatred, then we have a problem. They don't come here 
to attack us because we're rich and we're free. They come and they attack us because we're over there. I mean, what 
would we think if we were –if other foreign countries were doing that to us?" Wow, he broke the great taboo in 
American political life! Why this should be a taboo at all is unclear, but there it is. But now that it is finally out in  
the open, this shocking theory that the terrorists were not merely freedom-hating madmen but perhaps had some 
actual motive for their crime, let's think a bit more about it.", cit. dle http://mises.org/daily/2588; 
http://www.youtube.com/watch?v=AD7dnFDdwu0 

56 http://en.wikipedia.org/wiki/Irak_War   
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vpochodovali, tak stejně tak můžeme také odpochodovat57. (nadšení, potlesk)        

Nyní  bych  rád předal  slovo  muži,  který  je  mým hrdinou a  největší  osobností  

celého hnutí svobody naší doby: Můj otec - Ron Paul. (nadšení)   

Zdroj: http://ronpaulflix.com/2012/08/ron-paul-speech-we-are-the-future-rally-tamp-

sun-dome-aug-26-2012/; http://www.youtube.com/watch?v=eVIO-anP8Ac  

Summary 

U.S. SENATOR RAND PAUL: OUR THANKS AND ADMIRATION GOES TO THE FOUNDER OF 

FREEDOM MOVEMENT AND MY FATHER RON PAUL - IN THE NEAR FUTURE WE WILL ACHIEVE 

HUGE VICTORIES - LET'S ENFORCE AUDIT THE FED, THEN ALSO THE PENTAGON AND THE 

ABOLITION OF HUMILIATING TSA. EACH OF YOU CAN HELP AND EVERYONE OF YOU IS ALSO 

VERY IMPORTANT FOR OUR MUTUAL SUCCESS!

The following text (translated into Czech language) represents U.S. Senator Rand Paul

´s speech from August 26, 2012 (Rand Paul is a christian and also an important person of the 

Campaign for Liberty). He addressed over eleven thousands of enthusiastic listeners at the 

Action of his father Dr. Ron Paul titled "We Are the Future Rally" in Tampa, Florida - one day 

before the start of the Republican national Convention. Rand´s message then echoed via 

Internet to general public. He expressed a great tribute to his father for the successful 

promotion of Liberty in several past decades. Rand Paul also explained his plan for the near 

future - for his work in the Senate, where it will be necessary to enforce the law “Audit the 

FED”. (This bill already successfully passed in the House). According to him, the next step is 

the preparation of new legislation on the detailed audit of Pentagon and repeal the federal 

agency TSA. Senator Paul then invited the public for a massive Email action directed to the 

Senate  Majority  Leader  Harry  Reid.  Via  that  action  he  would  like  to  create  a  better 

conditions for successful influencing of voting process in the U.S. Congress. Rand pointed 

out: I guarantee you big wins in the near future!

57 http://www.youtube.com/watch?v=AD7dnFDdwu0  ; http://www.lewrockwell.com/paul/paul382.html  
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