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Úvodní poznámka:  Následující text je překladem projevu z 25. července 2012, 

který přednesl Ron Paul1 (americký republikánský2 kongresman3 z Texasu4, lékař, křesťan 

a  nejvýznamnější  osobnost  ze  současné  generace  otců  zakladatelů  celého  hnutí 

svobody5) studentům „Americké katolické university“ („Catholic University of America“)6 

ve  spolupráci  s  organizací  „Mladí  Američané  za  svobodu“  („Young  Americans  for 

Liberty“)7 ve  Washingtonu,  D.C.8.  Dr.  Ron  Paul  adresoval  svá  slova  prostřednictvím 

Internetu9 také široké veřejnosti.  Vyzdvihl úspěchy celého hnutí svobody v posledním 

období  let  2007-2008  až  2012  a  především  zdůraznil  velký  posun  v  americkém  a 

celosvětovém veřejném mínění, které se již konečně zcela zřetelně přiklonilo na stranu 

myšlenek  svobody.  Tento  úspěch  byl  také  korunován  schválením  zákona10 o  úplném 

auditu FEDu11 v  americké Sněmovně reprezentantů  dne 25.  července  2012.  Ron Paul 

vyzval k neúnavnému pokračování v pokojném revolučním procesu, který bude podle něj 

v blízké budoucnosti vítězně završen nejprve dílčími změnami v jednotlivých zemích až 

dojde  k  vytvoření  celého-nového  ekonomicko-společenského  systému,  který  bude 

založen  na  opravdové  svobodě  a  odpovědnosti  jednotlivce,  rodiny,  na  lokálních 

společenstvích  bez  vměšování,  diktátu  a  jiných  autoritářských  nebo  až  totalitních 

pokusech státu o vládu nad lidskými životy.  

*

1    http://en.wikipedia.org/wiki/Ron_paul 
2 http://en.wikipedia.org/wiki/GOP   
3 http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_House_of_Representatives   
4 http://en.wikipedia.org/wiki/Texas   
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Campaign_for_Liberty   
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_university_of_america   
7 http://en.wikipedia.org/wiki/Young_Americans_for_Liberty   
8 http://en.wikipedia.org/wiki/Washington,_D.C  . 
9 http://ronpaulflix.com/2012/07/ron-paul-lesson-from-colorado-shows-govt-cannot-protect-us-from-all-harm/  ; 

http://paul.house.gov/index.php?option=com_content&view=article&id=1994:security-and-self-
goverance&catid=64:2012-texas-straight-talk&Itemid=69 

10 Tzv. „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. 

11 http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_System   
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Ron Paul: (Potlesk). Velice vám děkuji. Jsem potěšen, že zde mohu být dnes s  

vámi. Když k vám každý rok přijíždím, tak mne zde vítá stále více a více mladých lidí.  

Evidentně se tedy ve studentských kampusech tento rok ideálům svobody navýsost daří.  

Byl jsem tomu opravdu velmi, velmi rád. Zajisté také tady Jeff12 si zaslouží naše velké 

díky za svou práci ve vaší organizaci13, kterou obětavě dělá pro naše společné myšlenky 

svobody. Byl jsem fascinován tím - a každý to ví, že mladí lidé jsou čím dále tím více 

otevřenější  ideálům svobody.  Jsem takovým vývojem opravdu velice potěšen. Děkuji  

vám za to. (Potlesk) 

Vaše  organizace  „Mladých  Američanů  za  svobodu“  vůbec  vykonala  jako  celek 

mnoho úžasné práce a projevila velkou snahu o prosazení našich cílů: každopádně se to 

vyplatilo. Naše činnost se tak nesmazatelně zapsala do srdcí současné generace. Mj. 

díky vám se bude celé naše hnutí rozrůstat také v budoucnu. Já se o to budu osobně i  

nadále zasazovat. Domnívám se: již příští rok budu mít konečně daleko více času na  

všechny rozličné aktivity našeho hnutí za svobodu, jelikož můj plánovací kalendář bude 

konečně „jen můj“14. (smích) Již se totiž nebudu muset účastnit práce ve Sněmovně 

reprezentantů a tak mi odpadne celá řada povinností, díky kterým jsem musel být v  

daném konkrétním čase na jistých místech. 

No ale každopádně nynější legislativní proces, na němž se podílím, doposud  stále 

není  u  konce.  Ve  Sněmovně  reprezentantů  nás  čeká  ještě  hodně  práce  a  jistě  jste 

všichni zaznamenali informaci, že zrovna dneska jsme tam měli takové malé hlasovací  

představení15. (Potlesk – nadšení – skandování: „Konec FEDu, konec FEDu“) Vždycky jsem 

zdůrazňoval, že když bude FED auditován, tak se konečně dozvíme, co tam celé ty roky 

12 Jeff Frazee, výkonný ředitel organizace „Young Americans for Liberty“ (YAL) – viz 
http://en.wikipedia.org/wiki/Young_Americans_for_Liberty 

13 „Mladí Američané za svobodu“ („Young Americans for Liberty“) - 
http://en.wikipedia.org/wiki/Young_Americans_for_Liberty 

14 Ron Paul již nechtěl v roce 2012 znovu kandidovat do Sněmovny reprezentantů USA - viz „“Big news! I have 
decided not to seek reelection for my House seat in 2012 and will focus all of my energy winning the presidency,” 
Paul said.“, cit. dle http://www.csmonitor.com/USA/Politics/The-Vote/2011/0712/Ron-Paul-says-he-s-all-in-for-the-
presidency-won-t-run-again-for-Congress  

15 Viz výsledky hlasování ve věci zákona o úplném auditu FEDu: http://www.govtrack.us/congress/bills/112/hr459 
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dělali. Ovšem je před námi ještě několik překážek a jednou z nich je Senát16, ve kterém 

musíme náš zákon o auditu FEDu prohlasovat. Když se mne dnes novináři  ptali, zda  

budou senátoři pro náš zákon hlasovat, tak jsem na to odpověděl, že to opravdu nevím, 

ale co vím docela jistě: když pro něj hlasovat budou, tak hlasování zajisté vyhrajeme, 

protože  lidé  v  Americe  již  mají  mj.  díky  vaší  podpoře  a  skrze  práci  Kampaně  za  

svobodu17 jasné povědomí o tom, co to FED je a co dělá. Vědí, že FED představuje  

opravdu  velký  problém.  Pokud  se  náš  zákon  dostane  až  do  Senátu  a  dojde  k  jeho  

spravedlivému  projednávání,  tak  jsem  přesvědčen:  většina  senátorů  by  pro  něj  v  

současnosti svou ruku zvedla. Získávání hlasů jednotlivých senátorů bude sice ještě běh 

na dlouhou trať, ale já jsem přesvědčen, že na tom budeme společně s vámi usilovně  

pracovat. To je nyní náš hlavní úkol. Zřejmě se pak budeme muset také umět vyrovnat  

se  všemi  záležitostmi  kolem  naší  měnové  politiky18,  která  pak  bude  představovat 

stěžejní bod našich myšlenek a proto jí také musíme velice dobře rozumět, znát celou 

problematiku, mít vždy připravené ty správné argumenty. 

Dnešní hlasování o auditu FEDu bylo nakonec o něco složitější, než jsem původně 

předpokládal.  Trochu  jsem  se  ho  obával,  jelikož  dosažení  2/3  všech  hlasů19 po 

předchozím  pozastavení  projednávání  původní  verze  zákona20 ve  Sněmovně 

reprezentantů  bývá  vždy  složitější,  ale  nakonec  to  všechno  dobře  dopadlo.  Všichni  

republikáni21 - až tedy na jednoho - hlasovali pro náš zákon. Demokraté22 se vlastně 

rozdělili  na  dvě  poloviny.  Osmdesát  devět  z  nich  hlasovalo  pro  a  97  proti  našemu 

zákonu: takže jde o velice hezký výsledek. 

16 http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Senate   
17 http://en.wikipedia.org/wiki/Campaign_for_Liberty   
18 http://en.wikipedia.org/wiki/Monetary_policy   
19 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  

20 http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_Transparency_Act  ; http://www.govtrack.us/congress/bills/112/hr459  
21 http://en.wikipedia.org/wiki/GOP   
22 http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Party_(United_States)  
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Vždycky jsem argumentoval tím, že problematika peněz a FEDu není tématem,  

které by si mohli přivlastnit buď jen republikáni nebo demokraté. Jde o otázku svobody  

a  ta  je  celospolečenskou  záležitostí.  Měli  bychom  přeci  být  vždycky  schopni  najít  

některá  společná  témata,  na  kterých  se  budeme umět  shodnout.  Jedním z  nich  by 

mohla být třeba právě individuální svoboda. A já si myslím, že na příkladu dnešního 

hlasování jsme jasně dokázali: umíme nalézt společnou řeč a v případě auditu FEDu šlo 

o  takové  oboustranně přijatelné  téma.  No  a  sami  demokraté  nakonec  vše  přežili  s 

jistým klidem, ačkoliv to jistě museli nést celkem těžce, jelikož původně proti našemu 

zákonu docela silně brojili. Vždyť jen si vzpomeňte: Demokratický lídr pan Hoyer23 se 

proti auditu FEDu jasně vymezil a původní verzi naší legislativy také shodil ze stolu.  

Demokraté  dokonce  vyvinuli  všemožný  tlak,  aby  nás  zostudili  v  očích  veřejnosti  a 

mysleli si, že tak pomůžou FEDu. Jenže nakonec jim to nevyšlo. A jasně se také ukázalo:  

velice důležitá byla neúnavná práce tvrdého jádra našich zastánců. 

Dnes  jsme  v  situaci,  kdy  už  vlády  musí  konečně  plně  reflektovat  náladu  ve 

společnosti. A věřte mi, že vás, mladou generaci, která má již vzhledem ke svobodě 

vypěstovány  jisté  návyky  a  přístupy:  si  již  nemůže  vláda  dovolit  jen  tak  nadále  

přehlížet. Nalézáme se totiž v takovém přechodném období. Bude to ale ještě chtít 

delší čas: než plně uspějeme. A my jsme zatím dokázali prosadit ty správné ideály na 

mnoha významných místech.  Je  to  velmi  důležité.  Naše  myšlenky  svobody se  velmi  

rozšířily. Dřívější minorita se stala majoritou: máme ve společnosti i v politice opravdu 

silné zastoupení. A náš národ také konečně přišel na to, že pokud je něco někde špatně,  

tak se to děje v naší nedobré vládě, která nad námi panuje již po tak dlouhou dobu a to  

ať už jde o demokraty nebo republikány. Konečně jste však nyní také vy sami svědky a  

účastníky velkého názorového posunu v celé společnosti. Mnoho lidí sice může být z  

vývoje situace poněkud frustrováno, že se o něco snažíme už tak dlouho a že se nám to  

zatím nepodařilo plně prosadit, ale dovolte mi, abych vám k tomu řekl následující:  

Nejprve muselo proběhnout v posledních pěti letech mnoho změn a teprve nyní se také  

23 http://en.wikipedia.org/wiki/Steny_Hoyer   
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konečně mění celková nálada ve společnosti. Vůbec tedy nebuďte frustrovaní, jelikož 

naše  ideály  se  staly  mainstreamovým  názorem  amerického  i  světového  veřejného 

mínění.  Na  počátku  to  byly  jen  malé  skupinky,  které  pomaličku  propagovaly  ideje  

svobody a ty se velmi rychle šířily. Najednou po letech vidíte: jak nás začala konečně 

podporovat  většina  společnosti.  Vždyť  už  dokonce  existují  průzkumy  veřejného 

mínění24, které ukazují, že si většina Američanů přeje, aby se naše vojenské jednotky 

konečně stáhly ze zahraničí domů. Před pár lety naprosto nemyslitelná věc. (potlesk)  

Někteří  vám budou stále stejně pořád říkat:  No  ale Kongres  ještě  neuznává takové 

názory jako máte vy a většina Američanů. Dosud zkrátka nenastal ten správný okamžik, 

nicméně už i v Kongresu jsou malé skupinky lidí, kteří rozumí všem našim myšlenkám,  

neustále se jimi podrobně zabývají, studují je, znají naše ideály a principy. Podobně 

jako kdysi  vy nesou teď zase oni  náš prapor dále.  Jejich úkolem je,  aby naše teze 

zpracovali  do  takové  formy,  aby  byly  pochopitelné  a  přijatelné  pro  většinu  členů 

Kongresu. No a pak se to také odrazí na činnosti naší vlády. Víte: v Kongresu to zkrátka 

není tak jednoduché, jako když o něčem pouze prostou většinou hlasuje vláda. Proces  

schvalování  jednotlivých  zákonů  umí  totiž  být  v  Kongresu  někdy  opravdu  pěkně 

frustrující.  Stejně  bychom  si  ale  měli  neustále  pamatovat,  že  dokonce  i  v  takové  

diktatuře, když už většina lidí odmítne dále podporovat svou vládu, tak také postupně  

dojde ke svržení diktátorského režimu. Známe mnoho takových případů z historie již z  

dob různých panovníků a králů: vždycky se postupně daná situace změnila k lepšímu. My 

se nyní nacházíme na pomyslné vývojové linii v takovém středu celého procesu a dobrou  

zprávou je: pohybujeme se nyní již daleko více rychleji k našemu cíli. Vždyť jen si stačí  

uvědomit, že za dobu posledních pěti let se od roků 2007-2008 věci daly opravdu velice  

rychle do pohybu. Všeobecné povědomí lidí např. o monetární politice nebo o FEDu se 

úžasným způsobem změnilo k lepšímu a nyní již se dokonce veřejné mínění posouvá tak,  

že  jej  nezajímají  naše  války  v  zámoří,  které  ještě  před  nedávnem  Američané 

ohromujícím způsobem podporovali a stáli přitom vždycky seřazeni jako jeden muž v  

24 http://www.nytimes.com/2012/03/27/world/asia/support-for-afghan-war-falls-in-us-poll-finds.html?_r=1  ; 
http://www.rasmussenreports.com/public_content/politics/general_politics/may_2012/51_think_u_s_should_withdra
w_all_troops_from_europe  
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případě  každého  nového  útoku  za  našim  presidentem.  Dnes  zde  ale  máme  většinu  

Američanů, kteří již chtějí něco naprosto jiného. Přesně v téhle oblasti jsme udělali náš 

největší pokrok. A to je přesně to, co nám pomáháte dělat vy-mladí lidé skrze váš vliv 

na společnost v různých povoláních např. jako učitelé, spisovatelé, nebo mladí politici a 

vůbec všude v jakékoliv profesi: šíření našich ideálů v nejrůznějších vrstvách společnosti  

je  pro  náš  společný  úspěch  naprosto  rozhodující.  Představuje  to  přesně  pole  naší  

působnosti, která mne naplňuje největším optimismem. Vidím to také zde v sále vaší  

katolické univerzity, kde se vás shromáždilo několik set, nicméně já jsem se v naší zemi 

osobně setkal s tisícovkami a desítkami tisíc našich nadšených podporovatelů. Jeff25 k 

tomu nedávno zpracoval takový souhrn důležitých dat. Já si všechna ta čísla sice přesně  

nepamatuji, ale v rámci naší kampaně jsme navštívili více než 33 kampusů a bylo tam 

přes  120.000 mladých lidí,  kteří  nás  přišli  nadšeně  podpořit.  Přesně tohle pro mne 

představuje jasný důkaz, že v naší zemi opravdu probíhá revoluce. (potlesk) A vy mladí  

jste přesně v centru všeho dění. Vy vedete náš ideový boj a instruujete lidi, aby věděli  

o našich myšlenkách např. právě pomocí vaší organizace „Mladí Američané za svobodu“,  

která je již dnes velmi dobře známá. Tady se také jasně ukazuje: Jeff26 pracuje sice 

potichu, ale velmi výkonně. Sice nevystupuje každý večer v televizi, nicméně je již v  

politických kruzích velice dobře známou osobností. Má pověst efektivního propagátora a 

to všechno díky vaší organizaci.  Takže přesně takové skupiny jako je ta vaše dokáží  

uspět  všude  tam,  kde  se  objeví.  A vy  si  již  velice  dobře  uvědomujete,  že  nejste  

zodpovědní  jenom  za  sebe,  což  je  samozřejmě  ta  nejdůležitější  zodpovědnost,  a 

dokonce že nezodpovídáte jen za vaše přátele a za vaši rodinu, nýbrž za mnoho lidí,  

které  potkáváte  každý den ve vašem životě  -  třeba ty  stovky  studentů  na dnešním 

meetingu a já jsem si skoro jistý, že na většinu z nich máte emailový kontakt nebo je 

máte ve svých přátelích na Facebooku: již jen tím velice ovlivňujete ostatní lidi. A tady 

já také vidím náš společný-další obrovský potenciál růstu. Jakmile se budete stále více  

a více angažovat, tak zjistíte, jak raketově kolem vás všechno najednou roste a jak se 

25 Jeff Frazee, výkonný ředitel organizace „Young Americans for Liberty“ (YAL) – viz 
http://en.wikipedia.org/wiki/Young_Americans_for_Liberty 

26 Jeff Frazee, výkonný ředitel organizace „Young Americans for Liberty“ (YAL) – viz 
http://en.wikipedia.org/wiki/Young_Americans_for_Liberty 
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zvětšuje váš vliv. Ve společnosti totiž existuje obrovská poptávka po opravdu čestných 

odpovědích na základní otázky současnosti a to je právě to, v co já vkládám velkou  

důvěru, že právě naše pohledy na svět se ukáží být těmi správnými. Já se sice někdy  

pokorně domnívám: nejsem ta správná osoba, abych druhým říkal, co mají dělat. Přesto 

je již nad slunce jasné: naše idea je správná a za tím si rozhodně stojím. Myšlenka 

svobody je ta správná idea pro váš osobní život a vy máte právo žít si jej po svém: Bůh 

vám dal  život,  přirozená  práva27,  vaše  tělo  a  všichni  byste  také  měli  mít  možnost 

vychutnat si úspěch vaší práce a s tím je samozřejmě neoddělitelně spojena filosofie  

svobody, svobodného trhu, krytých peněz28 a smluvních vztahů. Již v minulosti byl sice 

tento ideál některými národy částečně pochopen, ale nikdy až tak dobře, jako je tomu 

nyní.  Někteří  dávní  filosofové o tom dlouhé roky pouze snili.  Dnes víme,  že dílčím 

způsobem se zatím zřejmě vše nejlépe povedlo v praxi zrealizovat v naší zemi, kde jsme 

si opravdu užívali plodů svobody, kde jsme dosáhli největší prosperity, kterou kdy jaký 

národ poznal a měli jsme zde tu největší střední třídu29 na Zemi. Jenže to je již hudba 

dávné minulosti. V současnosti vidíte sami na svém příkladě, jakým problémům musíte 

ve svém životě čelit a které signalizují konečné stádium celého našeho starého systému, 

který se již až příliš vzdálil od původní dobré filosofie svobody a  příliš se soustředil 

jen na materiální benefity, přičemž zcela zapomněl na svobodu samotnou. Situace 

dospěla až tak daleko, že jsme se ocitli ve stádiu státního přerozdělování bohatství30, 

což způsobilo, že už vlastně není ani z čeho brát a většinu našich hmotných statků jsme  

již stejně přerozdělili. Vždyť současní mladí lidé opouštějí naše vysoké školy pouze s 

dluhy a to navíc bez naděje na dobrou práci. Vůbec všichni dnes a denně kolem sebe  

vidíme: náš svět je plný obrovských dluhů. Vždycky je nám pak zároveň předhazováno  

záchranné lano v podobě Keynesiánství. Všichni však již ale přitom jasně víme, že my 

musíme dosavadní systém změnit, že už nemůžeme žít podle starých pravidel, kdy stále  

více utrácíme a o to více si půjčujeme, no a když už nemáme peníze, tak si je zkrátka  

natiskneme. Tenhle přístup je už mrtvý a nebo skoro před kolapsem. Vaší úlohou nyní  

27 http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_rights   
28 http://en.wikipedia.org/wiki/Sound_money   
29 http://en.wikipedia.org/wiki/Middle_class   
30 http://en.wikipedia.org/wiki/Redistribution_of_wealth   
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je, abychom tenhle starý systém nahradili systémem novým, založeným právě na naší  

filosofii svobody. (potlesk) 

Jsem naprosto přesvědčen: jeden z mnoha nejlepších argumentů pro šíření našich 

myšlenek svobody představuje schopnost spojovat lidi.  Vždyť již jen sama myšlenka 

svobody  dokáže  dát  dohromady  nejrůznější  osoby  často  z  naprosto  nesmiřitelných 

politických a světonázorových táborů. Proto mne tak velice těší,  že když mluvíme o  

principech kryté měny a FEDu, tak se na tomto tématu dokáží shodnout lidé z celého 

politického spektra. Například demokrat Denis Kucinich31 přednesl v Kongresu jeden z 

nejsilnějších projevů na obhajobu našeho zákona o auditování, kontrole a dohledu nad 

FEDem,  který  jsem  za  ty  roky  v  politice  vůbec  kdy  slyšel.  Právě  na  nesčetných 

podobných případech se jasně ukazuje, že ačkoliv jsme všichni tolik rozdílní a často  

jsme se spojili v rámci našeho hnutí za svobodu z opravdu rozličných důvodů, tak ta 

základní a nejdůležitější témata nás vždycky dají dohromady a při jejich prosazování  

dokážeme  společně  postupovat  velice  efektivně.  Jsou  přeci  mezi  námi  lidé  s  

konzervativním  životním  stylem  a  také  s  jiným  životním  stylem.  Jsou  mezi  námi 

dokonce lidé z různých náboženství. Máme zde fanoušky různých druhů filmové zábavy 

nebo toho, co čteme. A všem se nelíbí snaha státu rozhodovat za nás o našich životech.  

Někteří lidé z vlády nám totiž namlouvají, že přeci my sami již nemusíme dělat vůbec  

žádná  důležitá  rozhodnutí,  jelikož  vláda  bude  stejně  všechno  regulovat,  bude  nám 

všechno diktovat. Právě tahle vládní filosofie nám chce třeba vnutit všeobecný-velký-

monolitický-státní-federální-monopolní  systém školství  a kultury.  Je to jeden z těch  

zcela zřetelných případů, kdy se naše vláda jasně mýlí. Přeci každý člověk si dělá ve  

svém životě svá rozhodnutí sám ve spolupráci s  dalšími jednotlivci,  se svými rodiči,  

rodinou a ti všichni pak za to nesou zodpovědnost. Ale právě proto je tolik důležité, 

abychom sami mezi sebou navzájem nebojovali, protože je přeci přirozené, že někdo  

chce svou svobodu prosazovat jedním způsobem a druhý zase jiným, ale všichni chceme 

naši svobodu: to je opravdu důležité a na tom se dokážeme shodnout. Jenže vždycky je 

31 http://en.wikipedia.org/wiki/Denis_Kucinich   
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zde spousta lidí,  kterým se to nelíbí,  kteří  nám říkají:  potřebujete být daleko více 

regulováni, potřebujete být svázáni daleko větším množstvím zákonů, abyste náhodou 

nemohli dělat některé špatné věci a aby se možná nezačaly projevovat některé vaše pro  

někoho  snad  špatné  zvyky  a  proto  bychom  prý  měli  prosadit  ještě  větší  míru 

autoritářských  zákonů  a  nařízení.  Tenhle  špatný  přístup  se  objevoval  dokonce  i  v  

případě  některých  republikánských  kandidátů  na  amerického  presidenta  v  letošních 

primárkách32.  Zase  další  lidé  nám  říkali:  no  ano,  jenže  stejně  svobodný  trh, 

kapitalismus a krytá měna: no to přeci hrozí tím, že by se někdo mohl stát opravdu 

bohatým  člověkem.  To  nesmíme  dopustit.  Je  snad  tedy  podle  těchto  lidí  špatné  

vypracovat se ke svému bohatství férovým způsobem? Odpovídám na to jasně: Nikoliv,  

ale co je ne-fér, tak to jsou bohatí lidé, kteří  se  ke svým penězům dostali  tak, že 

dostali  podporu  od  vlády  nebo  od  FEDu,  protože  tím  měli  přístup  k  nejrůznějším 

benefitům, o kterých si ti ostatní mohli nechat tak akorát jen zdát. S takovou cestou k  

bohatství my v hnutí svobody nesouhlasíme. Pokud si to uvědomíte, tak pak by se měli  

lidé zcela přirozeně dávat dohromady na základě jednoho společného úkolu a to sice:  

aby měli vládu, která bude chránit naše svobody a nikoliv aby nám stát řídil ekonomiku,  

přerozděloval bohatství, nikoliv aby vám vláda nařizovala, jak máte žít své svobodné  

životy a jak být dobrými lidmi, protože to je přesně váš vlastní životní úkol a nikoliv  

starost vlády. Měli bychom bránit vládě v jejich pokusech o řízení světa. Každopádně by  

měla vláda nejprve začít sama u sebe, udělat si pořádek ve vlastní zemi a nevyhrožovat  

všem  lidem  s  jiným  názorem  na  naší  planetě,  že  s  nimi  zatočí,  pokud  ji  snad  

neposlechnou. To je přesně ta cesta, která nás posune směrem k míru, prosperitě a my 

také budeme stále více a více přirozeně rozumět tomu: o čem ta svoboda vlastně je.  

(Potlesk) 

Jednu otázku mi lidé v poslední době kladou velice často: Jak dlouho ještě vydrží  

náš systém fungovat ve starých kolejích tak jako doposud a jak dlouho to ještě zvládne 

stále před sebou tlačit všechnu tu dluhovou zátěž? Zatím na to není možné dát přesnou  

32 http://en.wikipedia.org/wiki/Republican_Party_presidential_primaries,_2012   
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odpověď. V „Rakouské ekonomické škole“33 nás učí, že se můžeme podívat na trendy a 

ekonomická pravidla: můžeme pak udělat projekce, co by se mohlo stát, ale zatím nám 

to nejde bohužel zařadit přesně na časovou osu. Co se týče přesného času, kdy by k 

tomu mohlo dojít, tak to je stále velká neznámá. Jsou však k tomu přesto již dnes jisté 

indície, některé sice falešné, ale některé přesto důvodné. Stačí si  jen uvědomit, že  

někdy máme ještě stále důvěru v náš dolar, protože byl v minulosti stejně tak dobrý 

jako zlato. Dnes to ale již neplatí. Dolar už dávno není stejně kvalitním platidlem jako  

zlato. Dolar v těchto dnech bohužel nemá příliš velkou cenu, ale kupodivu lidé z celého 

světa v něj pořád vkládají svou důvěru. Jak dlouho bude ještě tato důvěra světového 

veřejného  mínění  trvat,  tak  po  tak  dlouhou  dobu  budeme  stále  tisknout  dolary  a  

budeme jimi pomáhat financovat kohokoliv na naší planetě. Jenže věřte mi: každičký 

den se tak blížíme stále více a více ke kolapsu celého systému, protože predikce je  

taková, že trh to prostě donekonečna nesnese. Však to vidíte sami na sobě. Když vám 

bylo 10 – 12 let a někdo by vám už tehdy dal kousek papíru a řekl by vám: Podívej,  

tohle jsou peníze a tvrdil by vám, že je to 10 nebo 100 dolarů, tak vy byste se jistě už 

tehdy nenechali napálit. Jenže přesně tohle dneska dělá FED a tvrdí vám: všechno bude 

v pořádku. (smích, potlesk) Většina lidí na to stejně časem přijde. (potlesk) Takže ten 

časový  horizont  je  pořád velkou neznámou.  Někdy  dokonce  i  ekonomové „Rakouské 

školy“  přijdou  s  predikcemi:  ve  skutečnosti  ke  zhroucení  starého  systému  nikdy 

nedojde, nicméně já bych spíše řekl: no - možná se to ještě nestalo. Každopádně základ  

spočívá v tom, že pokud bude celý systém stále navzájem tak silně propojen, jako je 

tomu nyní, ale nebude mít posléze již svůj základ v dolaru, tak již jen díky selskému 

rozumu se to celé musí pohnout rychleji ke svému konci. Vždy zde samozřejmě existuje  

problém  s  přesností  výzkumu  všech  dat  a  se  správným  porozuměním  pro  dané 

ekonomické procesy. Tedy pokud to bude pokračovat jako doposud, tak stejně jednou 

dojde  ke  ztrátě  důvěry  světového  veřejného  mínění  v  dolar  a  to  bude  přesně  ten  

moment, kdy nastane opravdová, ale opravdová globální krize. Nyní jsou všichni vděční  

za to zpoždění, které nastalo, protože vy mladí, kteří právě dostudujete a dostanete se 

33 http://en.wikipedia.org/wiki/Austrian_economics   
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ze školy do života a budete se snažit uspět, tak se budete muset naučit postarat se sami  

o  sebe.  Pak  teprve  budete  schopni  řešit  problémy  celého  světa.  A právě  proto  se 

budeme muset znovu naučit být velmi zainteresováni na našem rodinném životě a na  

životě našich malých lidských společenství a s naší narůstající angažovaností bude také 

růst počet lidí, které zaujmou naše myšlenky a přitáhneme tak k nám další a další lidi.  

Je  to  také  důležité  proto,  abychom  pomohli  našim  bližním,  jelikož  pokud  přijde 

opravdová krize a my budeme mít v našem národě pouze 1% lidí,  kteří budou jasně 

vědět,  co  je  nyní  správné  učinit,  tak  pak  bohužel  většina  národa  jako  obvykle  již  

tolikrát v dějinách řekne, že máme slabou vládu, která by s tím měla něco dělat, ale to  

správné řešení je přitom ve skutečnosti přesně opačné. V průběhu posledních šedesáti  

let se naši oponenti pořád snažili léčit každou krizí tím, že posílili moc vlády. Jenže  

tohle už nefunguje a oni už naštěstí vyčerpali svoje střelivo. Lidé pochopili, že takhle 

to dál nejde. Takže pokud máme ještě čas k dobru, než přijde opravdová krize, tak to  

berme jako  požehnání  a  využijme to,  abychom informovali  naše  bližní  o  budoucích 

událostech tak, abychom jim ulehčili ten těžký přechod do nového systému. Musíme 

stále pilně pracovat, abychom lidem vysvětlili všechny otázky našeho hnutí svobody, aby  

měli víru v přechod na nový systém. Vím, že mnoho z vás se již řadu let velmi aktivně  

zapojuje a pracuje v našem hnutí svobody. Vidím zde tolik nových mladých lidí. Každý 

den mne také mnoho mladých navštěvuje přímo v mé kanceláři.  Někdy jde dokonce 

ještě o lidi v pubertě, další chodí na střední nebo jako vy na vysokou školu a já mám z  

toho vždycky velkou radost. Vzpomínám si, že když jsem byl v jejich věku, bylo mi 14-

15 let, tak jsem ještě neměl o monetární politice ani tušení. (Potlesk). Když jsem totiž 

byl já sám teenager, tak po pravdě řečeno mne taková témata vůbec nezajímala. A 

dokonce i když jsem potom studoval na univerzitě, tak mne to také moc nezajímalo a 

spíše byl středem mého života sport, studium medicíny, ale to právě ukazuje: jak moc 

se od těch dob ve společnosti změnily podmínky. Domnívám se, že problém, který je zde 

naprosto evidentní a který tolik z vás chce do detailu prozkoumat, znát jeho řešení, je  

to, co s tím celým kolabujícím systémem máme vlastně dělat. Je to tak, že kdysi k 

tomuto tématu nebylo ani dostatek informací. Třeba v mém případě se mne mnoho lidí  
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neustále ptalo: Jak to vlastně myslím z hlediska té ekonomie a snažili se úporně najít 

pravdivé odpovědi na všechny své otázky a nebo vůbec jen na základní podněty, které  

naše hnutí svobody ve společnosti vyvolávalo. Vždyť před lety mezi námi ještě bylo tak 

málo plně informovaných lidí a ještě méně bylo těch, kteří věděli alespoň něco, ale  

postupně  se  nám podařilo  v  národě  vybudovat  o  našich  myšlenkách  celkem  slušné  

povědomí  a  posléze  také  i  konečně  tolik  potřebnou  vzdělanost  v  ekonomických  

otázkách,  ale  nyní  by  již  pro  takovou  neinformovanost  -  jako  tomu  bylo  kdysi  -  

absolutně nebyla žádná omluva. Všechny údaje jsou již venku a každý má možnost si je  

naprosto běžně obstarat. Za těch pár let se nám podařilo veřejnosti zpřístupnit  velké 

svazky  knih  a  ohromné  množství  svobodně  šířených  informací  se  vztahem  k  našim 

ideálům. Když si  jen tak vzpomenu, jak jsem ještě před pěti  až šesti  lety přednesl  

nějaký  ten  projev  a  hned  se  stal  doslova  trhákem,  protože  se  všichni  divili,  že  

nehovořím třeba o medicíně nebo o něčem takovém (smích, potlesk) A já jsem se tak 

posléze brzy naučil, co mám říkat a jak to mám udělat, aby se ty správné informace  

velice rychle roznesly mezi lidmi. Dnes již si mohu libovat: Je to prostě skvělé. Jen se 

podívejte na vás  samotné, jak jste se zapojili  do našeho hnutí a  jak pomáháte při  

rozšiřování dobrých a potřebných informací. Nejvíce důležité na tom je to, že jsou to  

všechno  věci,  které  jsou  nejdůležitější  pro  vás  samé  a  také  to,  abyste  jim  dobře  

rozuměli. Mnoho lidí se mne ještě stále ptá: Kongresmane - co bych měl já sám nyní  

dělat? A já věřím: vy dobře znáte mou odpověď: No – dělejte to, co sám uznáte za  

vhodné. (smích, potlesk) V našem hnutí svobody totiž existuje mnoho lidí s různými 

názory  a  řada  našich  skupin  si  hledá  své  vlastní  cesty  jak  prosazovat  naše  ideály:  

někteří  lidé  chtějí  jít  do  politiky  a  někteří  z  nich  dokonce přijdou až za  mnou do  

kanceláře v Kongresu a ptají se mne na to, jak se mají do té politiky vlastně dostat a  

jak  se  stát  třeba  senátorem.  Já  jim  popravdě  řeknu,  aby  na  to  raději  zapomněli.  

(smích) Tohle by přeci nemělo patřit k vašim primárním cílům. Tohle by mělo být až 

vašim druhotným úkolem. Prvořadou je výborná příprava a porozumění všem otázkám.  

Musíme být také vždy připraveni komukoliv odpovědět na jeho vlastní dotazy a to je  

nyní tím nejlepším, co můžete ať tak nebo onak udělat. 
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Víte: Cítím se být velmi požehnaným člověkem, že jsem žil v časech, kdy jsem 

mohl  vykonávat  svou  profesi:  pohyboval  jsem  se  hodně  jak  v  politice,  tak  také  v 

medicíně a ještě navíc jsem byl schopen podílet se na celém politickém procesu a mohl 

jsem také přispět k celkovému vzdělání naší lidské společnosti. 

Pro účinné působení ve velké politice je totiž důležité docílit nejprve úspěchu ve 

vašem povolání, které vás uživí tak, abyste se mohli sami o sebe postarat. Pamatujte si  

ale také, že pokud tak dobré podmínky nemáte, ale nabídnete odpovědi na důležité 

otázky, které si společnost klade, tak dříve nebo později se najde někdo, kdo vašich  

schopností využije a nabídne vám šanci. Další  důležitou věcí je váš styl, jakým vaše 

informace sdělujete a jaký k tomu zvolíte přístup, protože ještě pořád platí, že můžete 

mít pravdu třeba ve sto deseti procentech, ale pokud se necháte nachytat a nebudete 

se umět správně chovat, nebo budete druhým říkat, že oni ve skutečnosti vůbec nevědí, 

o čem mluví, že jenom vy a jenom vy máte pravdu, tak mi věřte, že takový přístup vám 

úspěch nepřinese a jeho výsledkem bude pouze velká negativita a nakonec prohrajete.  

Když už ale za vámi lidé přijdou - v  průběhu minulých let se to ovšem stávalo jen  

opravdu výjimečně - a konečně až teď v současnosti již chodí velmi často: tak když už 

tedy k tomu opravdu dojde a oni vám položí své dotazy a zeptají se vás na váš poctivý 

názor,  tak  právě  v  tom momentu  budete  vědět,  že  jste  se  velmi  výrazně  posunuli  

kupředu a že jste dělali celou tu dlouhou dobu kus dobré práce a tak je necháte, aby 

vám položili  své otázky. Když už to udělají, tak pak vás budou konečně poslouchat. 

Jenže vy víte, že než k tomu došlo, tak jste si museli prožít mnoho křiku, nátlaku,  

nespravedlností  atd.  Vy  již  ale  dobře  víte:  vaše  pokorná  metoda  přesvědčování  je 

nakonec  stejně  ta  nejlepší  a  nejúčinnější.  Funguje  nejlépe,  jestliže  ji  praktikujete  

osobně z očí do očí a když je navíc založená na duchovních hodnotách: funguje to také  

ve  světě.  My  bychom  měli  totiž  lidi  přesvědčovat  v  klidu  a  míru  a  to  taktéž  na 

mezinárodní úrovni.  Měli  bychom se je snažit  diplomaticky nadchnout pro myšlenky  

našeho hnutí svobody a předně bychom také my sami měli dávat lidem dobré příklady z 

našeho vlastního života. To je přesně ta cesta, díky které můžeme změnit svět. Vaše  
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skupina „Mladí Američané za svobodu“ včetně mnoha dalších stovek tisíc mladých lidí  

nyní vstupuje do řad naší revoluce a já v ní opravdu věřím. Opravdová revoluce se již  

blíží a my změníme tuhle zemi a můžeme změnit k lepšímu dokonce celý svět, protože 

naše ideály nejsou jenom zde v USA a nejsou pouze přítomny v republikánské straně, 

ale rozšiřují se po celé Zemi. 

Rád bych vám všem poděkoval za vaši dosavadní práci, za vaše nasazení pro naši  

věc svobody a rád bych vás také povzbudil, abyste v našem společném úsilí i  nadále 

vytrvali. Děkuji vám velice za pozornost. (potlesk) 

Zdroj: http://vimeo.com/46406138; http://www.dailypaul.com/246286/video-drs-ron-

and-rand-paul-speak-young-americans-4-liberty-conf-catholic-univ-of-america-july-25-

2012 

Summary 

U.S. PRESIDENTIAL CANDIDATE RON PAUL AND HIS SPEECH ADDRESSED TO STUDENTS OF 

„CATHOLIC UNIVERSITY OF AMERICA“ IN WASHINGTON, D.C. AFTER THE SUCCESSFUL 

PASSING „AUDIT THE FED“ BILL IN THE LOWER HOUSE OF CONGRESS: THE IDEAS OF 

FREEDOM, FINALLY, AFTER YEARS OF OUR COMMON HARD WORK STARTS TO BE THE 

MAINSTREAM OPINION AND NOT ONLY IN THE U.S., BUT MAINLY AROUND THE WORLD - IT'S 

TIME FOR A PEACEFUL-REVOLUTION, WHICH EVENTUALLY RESULTS IN AN OVERALL 

CHANGE OF THE CURRENT ECONOMIC AND SOCIAL SYSTEM – NOW IT IS A GOOD TIME FOR 

GOOD PREPARATIONS - WITH OUR KNOWLEDGE AND THE RIGHT PRESCRIPTIONS WE WILL 

BE ABLE TO ADDRESS THE BRAND NEW FUTURE SITUATIONS, THEN WE CAN VERY 

EFFECTIVELY ASSIST TO OUR FELLOW-NEIGHBOURS IN PERSONAL-FAMILY GROUND AND ON 

THE LOCAL LEVELS OF OUR SOCIETY.
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The following text (translated into Czech language) represents Ron Paul´s speech 

from July 25, 2012 addressed to students of “Catholic University of America”, “Young 

Americans  for  Liberty”  and  to  general  public  via  Internet.  Dr.  Paul  highlighted  the 

success of the freedom movement in the last years from 2007-2008 and he in particular 

emphasized the  great  shift  in  American  and world  public  opinion,  which  has  finally 

clearly moved to the side of freedom. This success was also possible by passing the bill 

"Audit  the  Fed"  in  the  U.S.  House  of  Representatives  on  July  25,  2012.  Ron  Paul 

described a peace-revolutionary process, which according to him, will be in the near 

future crowned via partial great changes in our world and it create the whole new-

economic-social  system, based on the true freedom and responsibility of individuals, 

families and local communities without interference, dictation and other authoritarian 

or totalitarian attempts of State and Government. (Ron Paul is U.S. Congressman from 

Texas,  doctor,  an  Christian  and  best-known  personality  in  hierarchy  of  the  founding 

fathers of the freedom movement.) 
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