
AMERICKÝ PRESIDENTSKÝ KANDIDÁT RON PAUL: MITTA ROMNEYHO NEPODPOŘÍME – 

JEŠTĚ PŘECE NEBYL ZVOLEN – SRDCE A MYSL LIDÍ PANU ROMNEYMU NEPATŘÍ – LETOS V 

SRPNU 2012 ROZPOUTÁME V TAMPĚ NA FLORIDĚ VELKOU DISKUSI O DALŠÍM 

SMĚŘOVÁNÍ CELÉ REPUBLIKÁNSKÉ STRANY 

Úvodní  poznámka:  Následující  text je překladem  rozhovoru  z  devatenáctého 

června 2012, který vedl Ron Paul1 (americký republikánský2 kongresman3 z Texasu4, lékař, 

křesťan a nejvýznamnější osobnost ze současné generace otců zakladatelů celého hnutí 

svobody5) s moderátorem televizní stanice CNN6 Wolfem Blitzerem7. V průběhu debaty 

Dr. Paul rezolutně několikrát odmítl podpořit  (na rozdíl  od svého syna Randa Paula8) 

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/CNN   
7 http://en.wikipedia.org/wiki/Wolf_Blitzer   
8 http://en.wikipedia.org/wiki/Rand_Paul  ; 7. června 2012 Rand neočekávaně podpořil ve vysílání televize Fox News 

republikánského kandidáta na presidenta Mitta Romneyho a to k velké nelibosti většiny příznivců hnutí svobody v 
USA i ve světě viz http://www.politico.com/blogs/burns-haberman/2012/06/rand-paul-endorses-romney-
125624.html; „Rand Paul made the move in an appearance on Fox News Channel’s “Hannity."“, cit. dle 
http://www.washingtonpost.com/blogs/election-2012/post/rand-paul-endorses-mitt-
romney/2012/06/07/gJQAKywTMV_blog.html; „ It was there Rand continued to defend the move, even while 
admitting to anticipating the onslaught of angry Ron Paul and many Rand Paul supporters that were sure to erupt 
in mass disappointment. A move that was guaranteed to force over half of the once-legendary Paul support to  
immediately cut all ties entirely. In fact, the change was so dramatic it would send many into tears over such a 
sudden and devastating turn of events. Rand defiantly vowed to move forward, however, toward establishment 
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Moderátor CNN Wolf Blitzer a kandidát na presidenta USA Ron Paul. 
Zdroj obrázku: http://www.youtube.com/watch?v=S9rM5lFJ4i4 



soupeře  Mitta  Romneyho9,  jenž  taktéž  usiloval  o  republikánskou  presidentskou 

nominaci10.  Dr.  Paul  se  dále  např.  vyjádřil  k  žalobě11 podané 11.  června  2012 svými 

příznivci12 takříkajíc na vlastní pěst bez jeho oficiální podpory u federálního soudu ve 

státě Kalifornie13 a to na vedení republikánské strany14 ve věci nedodržování vnitřních 

pravidel volebních procesů i  státních a federálních  zákonů v průběhu presidentských 

primárek15 GOPu16. Ron Paul se také věnoval otázce svého kandidátského projevu, který 

politics, using language on the show that aimed at convincing any remaining followers that he can have more 
influence on the inside, rather than following in his father's footsteps.“, cit. dle 
http://www.examiner.com/article/rand-paul-defends-decision    

9 http://en.wikipedia.org/wiki/Mitt_Romney   
10 http://en.wikipedia.org/wiki/Republican_Party_presidential_candidates,_2012   
11 „Supporters of Ron Paul have filed a lawsuit against the Republican National Committee and just about all the state 

parties, claiming that they gave Mr. Romney inappropriate assistance during the primaries and harassed Paul 
supporters, including the use of violence and intimidation, AP reported. The alleged threats of violence in the 
complaint include dressing security type people in dark clothing searching out supporters of a Candidate 
Defendants do not approve of to harass and intimidate said Delegates from voting their conscience. Mr. Paul´s 
campaign has said it doesn’t support the lawsuit, but he gave some encouragement to his followers, telling CNN that  
they had been pushed around and that the Republican Party didn’t follow the rules in every instance. The suit is 
seeking clarification from a federal court in California over whether delegates at the national convention can vote 
for any candidate of their choice, even if those delegates were won by Mr. Romney. The suit also alleges that the 
RNC violates federal law by requiring them to sign pledges to back a certain candidate, restricting delegates voting 
options and illegally limiting their vote, the National Journal reported. The RNC, which dismissed the suit as 
frivolous, still intends to plan a legal strategy in response. We view the suit as completely frivolous but one to which 
a serious response must be made, RNC Chief Legal Counsel John Phillippe Jr. told CNN.“, cit. dle 
http://www.ronpaul.tv/ron-paul/ron-paul-supporters-sue-rnc-for-helping-romney.php; „It’s the fate of these Paul 
delegates and how the Republican National Committee (RNC) rules will be applied to them once the gavel sounds in  
Tampa that is at the heart of a lawsuit filed June 11 in a California federal court by a group of lawyers loyal to Ron 
Paul and determined to see his contingency treated fairly by the RNC. In what has been described as “revolt against  
Romney,” the law firm of Gilbert & Marlowe in Santa Ana, California filed a complaint in the U.S. District Court  
for the Central District of California asking the court to decide: whether Plaintiffs are free to vote their conscience 
on the first and all ballots at the Federal Election known as the Republican National Convention or whether 
Plaintiffs are bound to vote for a particular candidate as instructed by Defendants' State Party Bylaws, or State 
Laws, or the preference of political operatives. Named as defendants in the lawsuit are the chairmen of every state’s  
Republican Party, as well as the state party itself. In all, a total of over 143 delegates (presumably national 
delegates, otherwise the federal court would have no jurisdiction) have joined or have asked to join as co-plaintiffs  
in the suit. Among other complaints, the lawsuit alleges that the RNC violated its own rules and applicable federal  
voting statutes by: Certifying “unlawful slates of Delegates that were not elected in accordance with the US Statues 
and US Supreme Court Decisions cited, nor in accordance with the proper Bylaws of Defendants;” Engaging “in a 
scheme to intimidate and harass Delegates who were supporting a Candidate that Defendants did not approve of;”  
Forcing delegates to “sign affidavits under penalty of perjury with the threat of criminal prosecution for perjury as 
well as financial penalties and fines if the Delegate fails to vote as instructed by Defendants rather than vote the 
Delegate's conscience as mandated by the US Statutes and US Supreme Court;” Denying “a quorum or to 
manipulate Delegates supporting a particular Candidate to be deprived of a fair election as a Delegate;” Using 
“threats of violence including dressing security type people in dark clothing searching out supporters of a 
Candidate Defendants do not approve of to harass and intimidate said Delegates from voting their conscience;”  
Unlawfully using “State Bylaws and in some cases State Laws to harass and intimidate Delegates from voting their  
conscience;” and Altering “the voting ballot results to fraudulently reflect an outcome that is inconsistent with the 
actual voting ballot results for the purpose of certifying a fraudulently selected slate of Delegates to support the 
Candidate of Defendants choice rather than the Delegates properly elected.”“, cit. dle 
http://www.thenewamerican.com/usnews/politics/item/11747-delegates-committed-to-ron-paul-file-federal-lawsuit-

®© L. P. 2012, 24. června - Mgr. Radek Přepiora: AMERICKÝ PRESIDENTSKÝ KANDIDÁT RON PAUL: MITTA 
ROMNEYHO NEPODPOŘÍME – JEŠTĚ PŘECE NEBYL ZVOLEN – SRDCE A MYSL LIDÍ PANU ROMNEYMU NEPATŘÍ – 

LETOS V SRPNU 2012 ROZPOUTÁME V TAMPĚ NA FLORIDĚ VELKOU DISKUSI O DALŠÍM SMĚŘOVÁNÍ CELÉ 
REPUBLIKÁNSKÉ STRANY, SKY-Production, Česká republika, Ostrava



by mohl přednést na letošní Republikánské národní konvenci17 v Tampě18 na Floridě19. 

Očekává  zde  velkou  diskusi  o  dalším  směřování  celé  republikánské  strany.  Zároveň 

požádal všechny své volitele, příznivce i odpůrce a republikánský establishment o slušné-

gentlemanské chování a o dodržování pravidel20 RNC21. Vyjádřil navíc svůj nesouhlas s 

politikou americké vlády, která podporuje finančně a vojensky mimo jiné státy např. 

Egypt22 s jediným výsledkem: rostoucí nejistota, posílení vlivu Al-Káidy23 a kritický dopad 

na americký federální rozpočet.     

Wolf Blitzer: „Velice vám děkuji  kongresmane, že jste mezi  nás přišel.  Právě 

můžeme na televizních obrazovkách vidět tisíce a tisíce lidí, kteří se shromáždili na  

egyptském náměstí Tahrír24 a jak víte, vláda Spojených států25 a Kongres26 schválili pro 

Egypt každoroční  příspěvek27 1,3 bilionů28 dolarů včetně vojenské pomoci.  Jak tento 

krok hodnotíte. Jaká je vaše bezprostřední reakce?“ 

Dr. Ron Paul: „No podívejte se jen na ten chaos a jak jim to trvalo dlouho, než se  

vše usadilo. Když se tak nad celou záležitostí zamýšlím, tak bych řekl, že všechny ty  

against-rnc-seeking-right-to-vote-their-conscience  
12 Oficiálně šlo o skupinu amerických občanů zastupovaných prestižní právní společností Gilbert & Marlowe 

(http://www.gilbertandmarlowe.com) z města Santa Anna v Kalifornii 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Santa_Ana,_California) - viz 
http://www.thenewamerican.com/usnews/politics/item/11747-delegates-committed-to-ron-paul-file-federal-lawsuit-
against-rnc-seeking-right-to-vote-their-conscience; http://www.youtube.com/watch?v=7KfvaxMj0YQ 

13 http://en.wikipedia.org/wiki/California  ; 
http://en.wikipedia.org/wiki/U.S._District_Court_for_the_Central_District_of_California 

14 http://en.wikipedia.org/wiki/Republican_National_Committee   
15 http://en.wikipedia.org/wiki/Republican_Party_presidential_primaries,_2012   
16 Zkratka pro republikánskou stranu - viz http://en.wikipedia.org/wiki/GOP 
17 http://en.wikipedia.org/wiki/2012_Republican_National_Convention   
18 http://en.wikipedia.org/wiki/Tampa,_Florida   
19 http://en.wikipedia.org/wiki/Florida   
20 http://www.gop.com/images/legal/2008_RULES_Adopted.pdf   
21 Zkratka pro Republikánský národní výbor (http://en.wikipedia.org/wiki/Republican_National_Committee), který je 

federálním zastřešujícím orgánem pro jednotlivé státní organizace GOPu. Stejnou zkratku - RNC - má také 
Republikánská národní konvence (http://en.wikipedia.org/wiki/2012_Republican_National_Convention) 

22 http://en.wikipedia.org/wiki/Egypt   
23 http://en.wikipedia.org/wiki/Al_Kaida   
24 http://en.wikipedia.org/wiki/Tahrir_Square   
25 http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_government_of_the_United_States   
26 http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Congress   
27 http://www.nytimes.com/2012/03/24/world/middleeast/once-imperiled-united-states-aid-to-egypt-is-restored.html?  

_r=1; http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5309.htm  
28 Číslo v původní krátké škále - http://en.wikipedia.org/wiki/Long_and_short_scales 
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peníze investované do Egypta již od roku 1978-197929 na podporu zdejšího diktátora30 

byly ve skutečnosti finance vyhozené oknem a to je také jeden z důvodů, proč se my  

tady doma v USA nacházíme v dluzích. To víte, jakmile nás už přestal diktátor bavit, tak  

jsme začali povzbuzovat rebelii31. A podívejte se, kam až to dospělo. Al-Káida dosáhla v 

Egyptě  silnějšího  postavení  než  kdykoliv  předtím.  Tohle  všechno  podporuje  můj  

argument: Měli  bychom se především starat o naše věci tady doma a neplést  se do 

vnitřních záležitostí různých národů. Dle mého názoru: Pokud tak nečiníme, tak to pak  

dopadá velmi tristně a všude vzniká chaos a vůbec to nevypadá, že by měla nastat  

nějaká opravdu zásadní změna k lepšímu z hlediska té vojenské diktatury a nebo jiné  

formy diktatury, které jsme již tak velice dlouho v minulosti pomáhali.“

Wolf Blitzer: „Pokud senátore hovoříte o výrazném posílení  Al-Káidy v Egyptě, 

tak máte zřejmě na mysli vliv Muslimského bratrstva32 a nikoliv přímo Al-Káidy, jelikož 

jak vidno kandidát33 Muslimského bratrstva vyhrál egyptské presidentské volby.34“

Dr.  Ron  Paul: „Nemyslím  si  to.  Al-Káida  se  na  tom  podílí  také.  Muslimské  

bratrstvo sice někdy dostává špatnou nálepku a pravdou také je, že není srovnatelné s  

Al-Káidou, nicméně fakticky je nyní v Egyptě vliv Al-Káidy podle mých informací daleko 

silnější,  než  tomu  bylo  před  povstáním  egyptského  lidu  proti  režimu  presidenta 

29 "An important pillar of the bilateral relationship remains U.S. security and economic assistance to Egypt, which 
expanded significantly in the wake of the Egyptian-Israeli Peace Treaty in 1979. U.S. military aid to Egypt totals 
over $1.3 billion annually. In addition, the U.S. Agency for International Development (USAID) has provided over 
$28 billion in economic and development assistance to Egypt since 1975. Early assistance focused on 
infrastructure, health, food supply, and agriculture. The Commodity Import Program, through which USAID 
provided hundreds of millions of dollars in financing to enable the Egyptian private sector to import U.S. goods 
between 1986 and 2008, was one of the largest and most popular USAID programs. Current programs focus on 
trade and investment; utilities; education; healthier, planned families; natural resources; democracy and 
governance; and other programs supported by the Middle East Partnership Initiative (MEPI). U.S. military 
cooperation has helped Egypt modernize its armed forces and strengthen regional security and stability. Under 
Foreign Military Financing (FMF) programs, the United States has provided F-4 jet aircraft, F-16 jet fighters, M-
60A3 and M1A1 tanks, armored personnel carriers, Apache helicopters, antiaircraft missile batteries, aerial  
surveillance aircraft, and other equipment. The United States and Egypt also participate in combined military  
exercises, including deployments of U.S. troops to Egypt. Every other year, Egypt hosts Operation Bright Star, a 
multilateral military exercise with the U.S., and the largest military exercise in the region. Units of the U.S. 6th 
Fleet are regular visitors to Egyptian ports.“, cit. dle http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5309.htm  

30 http://en.wikipedia.org/wiki/Mubarak   
31 http://en.wikipedia.org/wiki/2011_Egyptian_revolution   
32 http://en.wikipedia.org/wiki/Muslim_Brotherhood_in_Egypt   
33 http://en.wikipedia.org/wiki/Mohammed_Morsi   
34 http://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_presidential_election,_2012   
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Mubaraka35.“

Wolf Blitzer: „Rád bych si to tedy ještě jednou ujasnil. Vy opravdu tvrdíte, že Al-

Káida, tedy že Al-Káida má nyní opravdu v Egyptě signifikantní postavení? Rozuměl jsem 

tomu správně?“

Dr. Ron Paul: „Řekl jsem Vám, že tam rozhodně její vliv patrný je, no a jak 

konkrétně se projevuje jeho síla: Když se podíváme na ty davy lidí v ulicích, tak z nich  

může  být  někdo  členem  Muslimského  bratrstva  nebo  pravděpodobně  jakékoliv  jiné 

organizace: zřejmě ano. Právě kvůli tomu chaosu se otevírají dveře pro působení  Al-

Káidy. Je to stejná věc jako v Iráku36.  Když jsme tam nebyli, tak tam  Al-Káida také 

nebyla. No a dnes již se Al-Káida přesouvá z Iráku do Sýrie37. Domnívám se, že všechny 

naše v dobré víře uskutečněné kroky a všechny naše podobným způsobem investované 

peníze prostě zmizely v nenávratnu a ve svých důsledcích vedou k problémům, jako je 

tenhle v Egyptě a přispívají k americkému finančnímu bankrotu.“

Wolf Blitzer:  „Dnes jste pronesl  jeden ze svých velmi důležitých projevů38 se 

vztahem k Sýrii a varoval jste presidenta Obamu39, aby v podstatě proti Sýrii nepodnikal 

žádné akce vzhledem k situaci,  jaká tam panuje,  rozhodně tedy ne žádné vojenské 

operace.  Řekněte  našim divákům zde v  USA a  po  celém světě:  Jak  jste  to  vlastně  

myslel?“

Dr. Ron Paul: „Já jsem pouze ´zkopíroval´ tzv. Bolenův dodatek40,  který se již 

datuje z dob Nikaraguy41 a bojů Kontras42. Tehdy se Bolenovi podařilo prosadit zákon,  

35 http://en.wikipedia.org/wiki/Mubarak   
36 http://en.wikipedia.org/wiki/Irak   
37 http://en.wikipedia.org/wiki/Syria   
38 http://www.dailypaul.com/241072/6-19-floor-speech-on-syria-by-dr-paul   
39 http://en.wikipedia.org/wiki/Obama   
40 "The Boland Amendment was the name given to three U.S. legislative amendments between 1982 and 1984, all  

aimed at limiting U.S. government assistance to the Contras in Nicaragua.“ „The amendment outlawed U.S. 
assistance to the Contras for the purpose of overthrowing the Nicaraguan government, while allowing assistance 
for other purposes. Beyond restricting overt U.S. support of the Contras, the most significant effect of the Boland 
Amendment was the Iran-Contra Affair, during which the Reagan Administration illegally circumvented the 
Amendment in order to continue supplying arms to the Contras, behind the back of Congress.“, cit. dle 
http://en.wikipedia.org/wiki/Bolen_Amendment; http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Patrick_Boland 

41 http://en.wikipedia.org/wiki/Nicaragua   
42 http://en.wikipedia.org/wiki/Contras   
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který  pouze  zopakoval  již  existující  ustanovení  americké  Ústavy,  že  se  zkrátka  

nemůžete jen tak rozhodnout a jít otevřeně podporovat nějaké rebely v cizí zemi a také 

tento dodatek zakazoval naší vládě, aby se na něčem takovém přímo podílela. Přesně  

toho jsem chtěl  dosáhnout.  Pokud se tedy již  naše  vláda  chce  míchat  do nějakého 

zahraničního konfliktu, pak nechť tak učiní čestně jak se patří a to pomocí řádného  

vyhlášení války a já vám mohu garantovat, že se o to strhne bitva v Kongresu a k tomu  

nepotřebujeme  schválení  skrze  NATO43 nebo  OSN44,  ale  pokud  bychom  již  někomu 

vyhlašovali válku, pak nechť jde o transparentní krok před zraky nás všech a naší Ústavy  

a nikoliv tak jako se to dělalo doposud, kdy se snažíme obcházet zmíněný čestný postup  

a  využíváme  různé  situace  v  mezinárodní  politice  jako  cestu  k  podnikání  našich  

válečných výprav po celém světě.“

Wolf Blitzer: „Vy se tedy senátore obáváte toho, že je Obamova administrativa 

připravena podniknout vůči Sýrii v blízké budoucnosti nějakou formu válečné akce?“

Dr.  Ron  Paul: „Minulý  týden  Pentagon45 vyhlásil,  že  už  má  takové  plány 

připraveny46 a to před měsícem ještě oficiálně tvrdil47, že nic z toho není pravda a 

najednou ten minulý týden už zase veřejnosti sdělili opak, že plány na válečnou operaci  

v Sýrii připraveny jsou a nyní vidíme, že neokonzervativci48 jsou z takového vývoje velmi 

rozradostněni, potěšeni, protože přesně tohle chtěli.“

Wolf Blitzer: „Občané podporující presidentskou kandidaturu Rona Paula se soudí  

s  vedením  republikánské  strany49 a  obviňují  RNC  z  neoprávněného  napomáhání  

Romneymu  v  průběhu  boje  o  republikánskou  presidentskou  nominaci.  A  napadají  

pravidla, která říkají, že velká část republikánských delegátů musí hlasovat na Národní 

republikánské konvenci pro toho presidentského kandidáta, kterého jim určily výsledky 

jejich místních státních voleb50. V dnešním interním prohlášení, které se naší televizi  

43 http://en.wikipedia.org/wiki/NATO   
44 http://en.wikipedia.org/wiki/Un   
45 http://en.wikipedia.org/wiki/Pentagon   
46 http://security.blogs.cnn.com/2012/06/14/u-s-military-completes-planning-for-syria/   
47 http://rt.com/usa/news/pentagon-syria-us-forces-923/   
48 http://en.wikipedia.org/wiki/Neoconservatism   
49 http://en.wikipedia.org/wiki/Republican_National_Committee   
50 Je to proti jejich politickému přesvědčení.
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podařilo získat: RNC nazývá tuto žalobu jako ´neopodstatněnou´51. Ron Paul se již sice 

přestal  do  presidentské  nominační  kampaně  aktivně  zapojovat,  ale  jeho  zvolení  

delegáti  ještě  stále  doufají  v  to,  že  se  jim podaří  ovlivnit  Republikánskou  národní 

konvenci na konci srpna v Tampě.“ „Jaká je vaše reakce na tuto žalobu kongresmane?“

Dr. Ron Paul: „Zatím jsem o tom mnoho neslyšel a rozhodně něco takového není  

součástí naší kampaně, nicméně máme za sebou z minulosti opravdu takové zkušenosti,  

kdy  se  nám  zdálo,  jako  by  s  námi  bylo  v  celém  volebním  procesu  nespravedlivě  

zacházeno,  ale  nikoliv  nějak extrémně  a  mne  by  každopádně tyto  všechny  události 

nemotivovaly k tomu, abych v této záležitosti podával žalobu. Ale přesto bych rád řekl,  

že v časech, když jsme byli tlačeni do kouta, tak to bylo proto, že ta druhá strana  

nerespektovala pravidla hry a například nám uzavírala konvence a pokoušela se nám 

také jinými způsoby zabránit v našem volebním úspěchu, ale já osobně bych kvůli tomu 

žalobu na nikoho nepodával.“ 

Wolf Blitzer: „Nedělá vám to tedy problémy být spojován s částí vašich zastánců,  

kteří tuto žalobu podali ?“

Dr. Ron Paul: „Pokud shromáždili dostatek legitimních argumentů a již oznámili,  

že to chtějí udělat, tak já jim teď nebudu říkat, aby to nedělali. Jestliže by se mne 

zeptali na radu, tak bych jim řekl, aby to raději nečinili, každopádně já jsem je k tomu 

nenabádal.  Někdy  to  ale  zkrátka  lidé  takhle  dělají.“  „Nechtěl  bych,  aby  se  lidé 

zapojovali do nečestných bojů, aby dělali kravál a všechno rozbíjeli a rozvraceli, jenže  

víte: Musím jim taky současně vštěpovat do hlav, že se nesmí nechat zatlačit do kouta;  

přeci pokud druhá strana nejedná podle pravidel, tak je třeba se proti tomu postavit. 

Domnívám se, že ve většině případů kde jsme vyhráli jednotlivá hlasování, tak jsme to 

byli  my,  kteří  dodržovali  přesně  pravidla  hry  a  druhá  strana  to  tak  zkrátka  někdy 

nedělala.“ 

Wolf Blitzer:  „Nicméně já se domnívám, že jste se již sám se sebou smířil  s  

faktem, že pan Romney získá letošní republikánskou presidentskou nominaci.“

51 http://politicalticker.blogs.cnn.com/2012/06/19/rnc-calls-frivolous-lawsuit-by-ron-paul-supporters/   
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Dr. Ron Paul:  „No, vypadá to, že již na to má delegáty, to ano, ale nemá pod  

kontrolou srdce a mysl lidí. A právě v tom to je, že kvůli tomu stále existuje velké 

množství delegátů, kteří se sice zavázali hlasovat pro pana Romneyho, nicméně ideově 

a hodnotově jsou ve skutečnosti našimi silnými spojenci a ti budou hlasitě zastupovat 

naše názory v platformě republikánské strany a oni jasně řeknou všem kolem: hej, my  

už nepotřebujeme další válku, ano, my potřebujeme auditovat FED52, ano, musíme začít 

opravdově šetřit na straně vládních výdajů. Takže na letošní konvenci v Tampě budeme 

mít daleko větší zastání než jak se to může zatím zdát jen podle počtu jednotlivých  

delegátů: My tam totiž budeme mít z mnoha stran obrovskou podporu, tedy pro naši  

myšlenku svobody a pro to, na čem jsme tolik let pracovali.“

Wolf Blitzer:  „Váš syn - senátor Rand Paul - podpořil Romneyho jako kandidáta  

na funkci presidenta USA. Vy ale ještě osobně k takovému kroku nejste připraven. Nebo 

se mýlím?“

Dr. Ron Paul: „Ne. Nejsem k tomu připraven. Něco takového nehrozí.“ 

Wolf Blitzer: „Řekl jste, že něco takového nehrozí, ale co vám ještě stále brání?  

Musíte si přeci přiznat, že Romney získal 1144 delegátů, kteří mu již zaručují vítězství.“

Dr. Ron Paul:  „Ti  pro něho ale ještě přeci teprve musí  na konvenci hlasovat. 

(smích) Domnívám se, že pro nás je nyní legitimní pokračovat v debatě, já vím, že naši  

nepřátelé si nepřejí vidět na konvenci vůbec žádnou diskusi a chtěli by, aby celá ta  

Romneyho volba proběhla jako po másle podle předem připraveného scénáře. A víte co,  

vždyť já jsem přece taky pomohl zaplatit za tuhle konvenci, stejně tak jako mnoho 

jiných  daňových  poplatníků  pomohlo  zaplatit  republikánům  něco  přes  18  miliónů 

dolarů53 a Obama dostal stejné peníze od daňových poplatníků proto, abychom mohli  

52 http://en.wikipedia.org/wiki/FED   
53 http://www.youtube.com/watch?v=ztOVw239ldw  ; “6/22/12 11:02 AM EDT. A bipartisan push to eliminate millions 

of federal dollars earmarked to each party’s conventions was overwhelmingly approved by the Senate on Thursday, 
handing a win to critics who say taxpayer money shouldn’t be spent on orchestrated presidential nominating 
coronations at a time of severe budget constraints. By a 95-4 vote, the bill was adopted by the Senate as an 
amendment to the farm bill, a rare show of bipartisanship on an issue involving campaign finance. The bill,  
proposed by Sens. Tom Coburn (R-Okla.) and Mark Udall (D-Colo.), would prevent future conventions from 
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mít zkrátka tyhle naše dvě velké párty54.  Měli bychom se tedy již jen z toho důvodu 

postavit  k  celé  záležitosti  opravdu  seriozně  a  mít  v  republikánské  straně  možnost  

diskutovat o tom, co nás rozděluje. Když jsem se já naposledy účastnil konvence, kde se 

dopředu nevědělo, jak to dopadne, kdo bude nominován, tak to bylo roku 197655, když 

soupeřil kandidát Reagan56 s kandidátem Fordem57.  Tohle by přece mělo vždycky něco 

signalizovat  o  situaci,  v  jaké  se  jako  politická  strana  takřka  bez  ochoty  k  diskusi  

nacházíme a nyní by se to konečně mělo po letech změnit k lepšímu a faktor svobodné  

diskuse by se měl opět stát středobodem našich konvencí. Měli bychom vést otevřené 

debaty a rozhodnout o tom, které hodnoty jako strana ještě vůbec zastáváme.“ 

Wolf Blitzer: „Jste připraven říci, že Mitt Romney již vyhrál nominaci spravedlivě 

a čestně?“

Dr. Ron Paul: „Co že to měl vyhrát?“

Wolf Blitzer:  „Jestli už vyhrál republikánskou nominaci. Vyhrál už Mitt Romney 

republikánskou nominaci na presidenta USA spravedlivě a čestně?“

Dr. Ron Paul: „Já nemám důvod říci, že by podváděl, to ne. Všechno co vím, je 

receiving federal dollars through the Presidential Election Campaign Fund, a program that is bankrolled by about 
33 million taxpayers who each year voluntarily check a box on their tax forms directing $3 to the fund. That 
amounts to $18.3 million this year for each party’s convention. The money can be spent on any number of things, 
from staff salaries to catering costs to fancy decorations. The bill is intended to prevent taxpayer money from being 
used in future presidential elections for anything other than security at the conventions. It would not affect this  
year’s conventions. But in an attempt to pressure the party conventions to return their funds this year, the measure 
says any reimbursed money would be used for deficit reduction purposes. “Ninety-nine percent of the American 
public has no idea when they check the box that we’re going to take actual American taxpayer dollars and subsidize 
party conventions for candidates who have already been decided,” Coburn told his colleagues. “If we can’t do this,  
this little simple thing of leading by example, then our country is doomed because that means the very significant 
problems in front of us we can’t solve either.”, cit. dle http://www.politico.com/news/stories/0612/77701.html  "June 
19, 2012. TAMPA With just over two months to go before the Republican National Convention arrives in Tampa, the 
local host committee has raised about 80 percent of the $55 million it needs to stage the event, committee president  
Ken Jones said Tuesday.“, cit. dle http://www2.tbo.com/news/breaking-news/2012/jun/19/local-host-committee-
still-shy-of-goal-for-rnc-fun-ar-418043/ 

54 Paul nazývá slovem „párty“ obě dvě presidentské konvence republikánů 
(http://en.wikipedia.org/wiki/2012_Republican_National_Convention) a demokratů 
(http://en.wikipedia.org/wiki/2012_Democratic_National_Convention), které bývaly z části financovány mj. z peněz 
daňových poplatníků viz např. zvláštní federální fond 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Presidential_Election_Campaign_Fund)

55 http://en.wikipedia.org/wiki/1976_Republican_National_Convention   
56 http://en.wikipedia.org/wiki/Reagan   
57 http://en.wikipedia.org/wiki/Gerald_Ford   
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to, že jsou v naší straně z dějin jisté dobře známé frakce58, ve kterých jistí lidé dělají 

jisté věci, aby strana vypadala lépe, než to ve skutečnosti je, ale pokud bych měl říci,  

že Romney udělal osobně něco ne-fér: tak to ne. To nemohu říct.“

Wolf Blitzer: „Byl jste v osobním fyzickém kontaktu s Romneym nebo s jeho lidmi  

a jednal jste s nimi o vaší roli na konvenci?“

Dr. Ron Paul: „Nikoliv já osobně, možná s nimi měli nějaká nepřímá jednání lidé  

z mého štábu59, ale ne, já vůbec neočekávám, že by se při tom stalo něco přelomového, 

protože  to  bychom  museli  mít  více  delegátů,  abychom  mohli  říci,  že  bychom  na 

konvenci  rádi  měli  náš  vlastní  prostor  pro  naše  projevy  atd.  Ještě  nebylo  nic  

dohodnuto.  Romneyho  lidé  nás  zatím  neodmítli.  Nezaslali  jsme  jim  ani  žádný  náš  

požadavek; potřebujeme ještě trochu více času na formulaci všeho, co bychom chtěli.“

Wolf Blitzer: „Mnoho z nás to bude kongresmane sledovat. Pokud dostanete pro 

váš projev na Republikánské národní konvenci  v  Tampě jeden z hlavních televizních  

vysílacích časů, tak to bude opravdu významné, domnívám se, že souhlasíte?“

Dr. Ron Paul:  „Myslím si to. Zřejmě bych velmi rád využil takové příležitosti,  

pokud bych zde mohl pronést svou řeč.“

Wolf Blitzer: „Jako obvykle vám kongresmane velice děkuji, že jste se k nám 

připojil. Děkuji.“

Dr. Ron Paul: „Děkuji vám.“

Zdroj: CNN, 19. června 2012, http://ronpaulflix.com/2012/06/ron-paul-addressing-syria-

grassroots-legal-action-on-cnn-june-19-2012/; 

http://cnn.com/video/?/video/bestoftv/2012/06/19/exp-tsr-ron-paul-romney-intv.cnn; 

http://www.infowars.com/ron-paul-theres-no-way-im-endorsing-romney/

58 http://en.wikipedia.org/wiki/Factions_in_the_Republican_Party_(United_States)  
59 http://en.wikipedia.org/wiki/Ron_Paul_presidential_campaign,_2012   
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Summary

U.S. PRESIDENTIAL CANDIDATE RON PAUL: WE WILL NOT SUPPORT MITT ROMNEY – 

DELEGATES OF THE REPUBLICAN NATIONAL CONVENTION DIDN'T VOTE FOR HIM: YET - 

HEARTS AND MINDS OF THE PEOPLE DO NOT BELONG TO MR. ROMNEY - THIS YEAR WE 

WILL START IN AUGUST 2012 IN TAMPA, FLORIDA A GREAT DISCUSSION ON THE FUTURE 

DIRECTION OF THE ENTIRE REPUBLICAN PARTY

The following text is a translation of an interview addressed to the general public 

by Mr. Ron Paul on June 19, 2012 via TV channel CNN concerning the explanation of his 

future  steps  as  republican  presidential  candidate.  Dr.  Paul  flatly-repeatedly  refused 

during the debate with moderator Wolf Blitzer to support (unlike his son Rand Paul) his 

rival Mr. Mitt Romney. Paul also spoke about the lawsuit from June 11-2012 prepared by 

his  supporters  against  RNC  leadership  and  he  also  addressed  the  question  of  his 

presidential nomination speech on this year's convention in Tampa, Florida. He expects 

the great  discussion on the future direction of  the entire  Republican Party. Mr.  Paul 

asked all of his electors-fans and opponents, and the entire Republican establishment for 

mutual, decent behavior during times of Republican National Convention in Tampa. Dr. 

Paul also disagreed with the policy of the U.S. government that supports financially and 

militarily Egypt with a single result: growing uncertainty, strengthen the influence of al-

Qaeda and the critical impact on the U.S. federal budget. (Ron Paul is U.S. Congressman 

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

founding fathers of the freedom movement.) 
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