
AMERICKÝ PRESIDENTSKÝ KANDIDÁT RON PAUL: ČTVRTÝ ČERVENEC - SVÁTEK DNE 

NEZÁVISLOSTI PŘEDSTAVUJE DŮLEŽITÉ POSELSTVÍ - ODHODLANĚ POKRAČUJTE V 

NIKDY NEKONČÍCÍM IDEOVÉM BOJI ZA DOSAŽENÍ TRVALE-UDRŽITELNÉ OBČANSKÉ 

NEZÁVISLOSTI, SVOBODY A ZÁKLADNÍCH-PŘIROZENÝCH PRÁV VŮČI VŠEOBJÍMAJÍCÍ A 

VŠEVĚDOUCÍ STÁTNÍ MOCI.

Úvodní poznámka: Následující text je překladem prohlášení z 5. července 2012, 

které poskytl Ron Paul1 (americký republikánský2 kongresman3 z Texasu4, lékař, křesťan a 

nejvýznamnější osobnost ze současné generace otců zakladatelů celého hnutí svobody5) 

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   
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Dr. Ron Paul.  
Zdroj obrázku: Gage Skidmore 

http://www.flickr.com/photos/gageskidmore/6264238487/in/pool-1756718@N23/ 



široké  veřejnosti  prostřednictvím  svých  a  spřízněných  webových  stránek6 ve  věci 

důležitého  poselství  amerického svátku  Dne nezávislosti7.  Dr.  Ron  Paul  také  vysvětlil 

důvody, proč je pořád důležité, aby praví  vlastenci  nikdy neustali  v ideovém boji za 

dosažení občanské nezávislosti na úkor všudypřítomné státní moci.  

Ron Paul:  Každým rokem si  na svátek čtvrtého července8 připomínáme odkaz 

našich otců zakladatelů9 a ono vzácné dědictví právní svobody, které nám a budoucím 

americkým  generacím  vydobyli  naši  předci.  Bohužel  to  ale  také  vypadá,  že  se 

každoročně  od  těchto  našich  získaných  nezadatelných  práv10 stále  více  a  více 

vzdalujeme, nicméně pořád ještě máme naštěstí i tak co oslavovat.

Spojené  státy  byly  založeny  na  zásadách  svobody,  na  odmítnutí  arogantních 

vládců a nesnesitelného zdanění a na právu žít si svůj život tak, jak uznáme za vhodné. 

Naši nezávislost jsme si vybojovali11 po desetiletích, dokonce po celých staletích těžce 

trpěného  zneužívání  státní  moci,  kterého  se  na  svých  amerických  poddaných  bez 

skrupulí dopouštěli naši zkorumpovaní vládcové a jejich absolutistické vlády12. Otcové 

zakladatelé však věděli,  že můžeme najít  jako svobodné lidské bytosti  daleko lepší  

způsob života a ten také vybudovali zde na americkém kontinentu.

V nově vzniklých Spojených státech amerických13 byla posléze v Listině práv a  

svobod14 důrazně zakotvena základní občanská práva. V současnosti nám však naše vláda 

velmi tristně zasahuje do těchto našich tak těžce vybojovaných práv prostřednictvím  

nesčetných paragrafů obsažených v ohromném množství  dosud platných nebo nových  

zákonů. Jak dalece by však dnes byla celá situace horší, kdyby naši otcové zakladatelé  

přímo taxativně neučinili ze základních práv člověka nejvyšší zákon naší země? I když je  

6 http://paul.house.gov/index.php?option=com_content&task=view&id=1657&Itemid=69  ; 
http://libertycrier.com/politics/ron-paul-celebrating-the-fight-for-freedom-on-the-fourth/ 

7 http://en.wikipedia.org/wiki/Independence_Day_(United_States)  
8 http://en.wikipedia.org/wiki/Independence_Day_(United_States)  
9 http://en.wikipedia.org/wiki/Founding_Fathers_of_the_United_States   
10 http://en.wikipedia.org/wiki/Unalienable_rights   
11 http://en.wikipedia.org/wiki/American_independence   
12 http://en.wikipedia.org/wiki/Absolutism_(European_history)  
13 http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_of_America   
14 http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Bill_of_Rights   
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pravda, že mnohé aspekty těchto práv již byly nově definovány a rozmělněny,  a že 

tento neblahý trend bude pravděpodobně nadále pokračovat, tak přesto můžeme ještě i  

dnes vzdávat hold velké moudrosti našich otců zakladatelů a faktu, že my Američané  

stále považujeme ve svých srdcích tato naše práva a svobody za nevyčíslitelné národní  

bohatství.

 

Americká  tradice  individuální  svobody  a  občanské  soběstačnosti  má  v  naší  

společnosti  pořád  velmi  hluboké  základy  a  to  i  přes  rostoucí  tendence  k  dalšímu 

posilování  role  všeobjímajícího  státu  a  vlády,  která  prý  musí  vědět  a  řídit  každou 

důležitou věc neb nepodstatnou záležitost v našich doposud svobodných životech. Je 

smutné sledovat, jak se naše vláda také snaží zcela nahradit přirozenou roli dobrovolně 

poskytované  životní  jistoty  a  ochrany,  které  byly  v  lidských  dějinách  po  tisíciletí  

výsadním polem působnosti rodiny a charitativních organizací. Obzvláště znepokojující  

je  rétorika  těch  moderních  společenských  zájmových  skupin,  které  vláda  využívá 

jakožto prostředníka k posílení své politiky budování sítě vzájemné-občanské závislosti  

na  státu  a  jeho  institucích:  právě  prostřednictvím všeobecné  zdravotní  péče,  která 

zcela  popírá  tak  důležitou  lásku  k  bližnímu  nebo  dobrovolné  sebeobětování,  které 

vychází  nikoliv  z  přikázání  zákona,  nýbrž  z  lidského  svědomí.  Tento  neblahý  vývoj  

nepřispívá  ke  zlepšení  kvality  života  Američanů,  ale  doslova  obohacuje  vládní 

byrokracii, která ve velkém ovládá všechny finanční toky nenasytného sociálního státu.  

Naštěstí  v  lidech  pořád  žije  ona  mohutná  síla  odporu  vůči  jakékoliv  vynucované 

celoživotní závislosti na naší vládě a bezpodmínečné poslušnosti vůči státní moci. Tento  

vypěstovaný  duch  urputné  svobodomyslnosti  je  poctou  pro  naše  otce  zakladatele  a  

právem si zaslouží, abychom jej oslavovali.

Většina našich otců zakladatelů věřila ve stabilní,  reálnými hodnotami krytou 

měnu15 a to z velké míry právě proto, že dobře věděla: takové peníze dovolují občanům 

udržovat přirozeným způsobem pod kontrolou svou vlastní vládu. Přece vlády, které si  

nedokáží  vytvářet  libovolné  měnové  zásoby  a  volně  manipulovat  s  poskytováním 

finančního kreditu: pak nejsou ani schopné financovat své lehkovážné dobyvačné války.  

15 http://en.wikipedia.org/wiki/Sound_money   
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Místo různých zahraničních dobrodružství a touhy po hledání nebo zničení neznámých 

(smyšlených nebo reálných)  monster: jsou tak vlády spoutány ve svých rozhodnutích 

finančními limity, což jim dovoluje vést pouze spravedlivé obranné války, ve kterých už 

jsou  lidé  ochotni  bojovat  a  dokonce  je  i  financovat.  Dnes,  navzdory  veškerým 

ekonomickým bouřím způsobeným nestabilní  a  ničím nekrytou  měnou16 a  vojenským 

intervencionismem:  máme  stále  pádný  důvod  k  oslavám.  Tento  důvod  představuje 

úspěšný  požadavek  na  audit  Federálního  rezervního  systému17 a  to  je  docela 

povzbuzující zpráva. Pravda o FEDu18 nás posune o další krok blíže ke stabilní, kryté 

měně a především ke světovému míru.

Rozsáhlé  veřejné  protesty  proti  záchraně  velkých  bankovních  institucí  a  vůči  

skrytému rozšiřování vládní moci pod hlavičkou zákonů na ochranu životního prostředí  

(tzv. „Cap-and-Trade)19 dokazují, že duch lidské svobody stále žije. Součástí našich oslav  

Dne nezávislosti by měla tedy být znovuobnovená víra v pokračování našeho dobrého 

boje za občanskou svobodu. Tak dlouho, jak se nám bude neustále snažit naše vláda 

sebrat poslední zbytky našich svobod, tak po celou tuhle těžkou dobu je třeba, aby 

všichni  vlastenci  odhodlaně pokračovali  v  zápasech  této pokračující  ideové  války  za 

dosažení trvale-udržitelné občanské nezávislosti.

16 http://en.wikipedia.org/wiki/Fiat_money   
17 http://en.wikipedia.org/wiki/Fed   
18 http://en.wikipedia.org/wiki/Fed  ; částečný audit FEDu viz "The Federal Reserve released thousands of pages of 

secret loan documents under court order, almost three years after Bloomberg LP first requested details of the central  
bank’s unprecedented support to banks during the financial crisis. The records reveal for the first time the names of 
financial institutions that borrowed directly from the central bank through the so-called discount window. The Fed 
provided the documents after the U.S. Supreme Court this month rejected a banking industry group’s attempt to 
shield them from public view. “This is an enormous breakthrough in the public interest,” said Walker Todd, a former 
Cleveland Fed attorney who has written research on the Fed lending facility. “They have long wanted to keep the 
discount window confidential. They have always felt strongly about this. They don’t want to tell the public who they 
are lending to.” The central bank has never revealed identities of borrowers since the discount window began 
lending in 1914. The Dodd-Frank law exempted the facility last year when it required the Fed to release details of 
emergency programs that extended $3.3 trillion to financial institutions to stem the credit crisis. While Congress 
mandated disclosure of discount-window loans made after July 21, 2010 with a two-year delay, the records released 
today represent the only public source of details on discount- window lending during the crisis.“, cit. dle 
http://www.bloomberg.com/news/2011-03-31/federal-reserve-releases-discount-window-loan-records-under-court-
order.html; Ron Paul např. také úspěšně prosazoval v červnu 2012 novou verzi zákona o úplném auditu FEDu. viz 
„H.R. 459“ (http://www.govtrack.us/congress/bills/112/hr459), http://paul.house.gov/index.php?
option=com_content&task=view&id=1986&Itemid=28  

19 http://en.wikipedia.org/wiki/Cap_and_trade   
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Zdroj: http://paul.house.gov/index.php?

option=com_content&task=view&id=1657&Itemid=69; 

http://libertycrier.com/politics/ron-paul-celebrating-the-fight-for-freedom-on-the-

fourth/

Summary 

U.S. PRESIDENTIAL CANDIDATE RON PAUL: JULY 4 – THE INDEPENDENCE DAY REPRESENTS 

AN IMPORTANT LEGACY - WE MUST CONTINUE THE NEVER-ENDING IDEOLOGICAL 

STRUGGLE FOR ACHIEVING A SUSTAINABLE CIVIL-INDEPENDENCE, FREEDOM AND 

FUNDAMENTAL-NATURAL RIGHTS AGAINST EMBRACING AND ALL-KNOWING STATE POWER.

The following text (translated into Czech language) represents Ron Paul´s statement from 

July 5, 2012 directed to the general public via his websites concerning an important message of 

U.S. Independence Day. Dr. Ron Paul also explained the reasons why it is still so crucial that the 

true patriots should never stop struggling in the ideological fight to achieve civil independence 

from the ubiquitous state power. (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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