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Babiš nasekal dluhy na naše hlavy, tato
vláda v tom pokračuje a obě vlády se hádají,
kdo je větší šmejd a gauner a kdo více stát,

tudíž nás, okradl.
"V budoucnu již nechci nabízet hotovost na

pobočkách, protože držení hotovosti s sebou
nese náklady," vysvětlil Stoy rozhodnutí.

6



Zastropovat ceny energií. Určit indikativní ceny 
energií. Řádně zdanit zisky energetických firem. 
Levně vyrobenou elektřinu u nás doma ponechat 
pro naše spotřebitele a teprve přebytek prodat na 
burzu či obchodníkům. Vystoupit z emisních 
povolenek. Důrazně přehodnotit přistoupení ke 
Green Dealu. Zajistit zemní plyn za přijatelné 
ceny, to je na bázi dlouhodobých kontraktů od 
producentů, nikoliv celé řady překupníků. 
Ponechat si podzemní zásobníky zemního plynu na
území ČR ve státních hmotných rezervách alespoň 
z 60 %. Souběžně se věnovat novým technologiím.
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Čeká nás největší pokles životní úrovně od roku 1993?
Tehdejší pokles nebyl spojen s destrukcí průmyslu, nedostatkem 

energií. 
Měli jsme své podniky, vodu, kanalizace, banky. 
Neměli jsme dluhy, …

  
Nejsou svobodná média, může být jen svobodný posluchač a 

svobodná diskuse.
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Co měl  p.Putin  a  RF udělat  jinak? A proč  "toto"  neudělal  "vyspělý"  Západ  dávno
předtím? RF nemá potřebu se rozšiřovat, tyto ambice má USA a NATO.

Posuzujme  události  v  historických  souvislostech. V  případě  Krymu  je  zamlčováno
referendum z 20. ledna 1991, několik měsíců před rozpadem SSSR, zda má být obnovena
Krymská autonomní sovětská socialistická republika. Šlo tehdy o administrativní „povýšení“
Krymu z „oblasti“ na „autonomní republiku“. Zúčastnilo se 81 procent oprávněných voličů,
94 procent z nich řeklo, že ano. Nejvyšší sovět Ukrajinské SSR příslušný zákon schválil
a Krym se s účinností od 19. června 1991 stal autonomní republikou v rámci Ukrajiny. 

Co jsme udělali v letech 2014-2022 pro občany a děti Donbasu, kteří již nejsou mezi
námi?

Co  pro  řešení  konfliktu  na  Dobasu  mezi  roky  2014  -  2022 dělal  p.  Zelenskyj,
Porošenko,  Fiala,  Černochová,  Rakušan,  Lipavský,  Němcová,  Pekarová,  ...?  S  jakým
výsledkem?

Můžeme zcela vyloučit, že USA na Ukrajině vyvíjely biologické zbraně? Jaké pro to
máme důkazy?

K  případné  analogii  se  "Sudetami"? ČR  byla  demokratická,  sudetské  Němce  jsme
nezabíjeli,  Sudety  jsme  8  let  neostřelovali.  Věci  hodnoťme  v  širších  souvislostech,
neposuzujme situaci jen na základě posledních "5ti minut".
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Podle nově uvolněných Pfizerových dokumentů
vyšlo najevo,

Pfizer při testech nepostupoval podle předepsaných směrnic a nedodržoval bezpečnostní, hygienické a jiné předpisy.
Zveřejněná 95% účinnost těchto očkování nebyla vůbec ničím podložena. Skutečná účinnost byla pouhých 0,84%.

Pfizer použil k testování mladé lidi, kteří většinou očkování nepotřebují a snadno se vypořádají se zápornými vedlejšími
vlivy injekce, namísto lidí starších, anebo těch, kteří mají jiné, přídavné nemoci.

1 223 testovaných z celkového počtu 42 086, zemřelo do 28 dnů po vpichu. To jsou 3% z celku, takže  úmrtnost na
Pfizerovy injekce je vyšší, než úmrtnost na chřipku, proti které byly navrženy.

19 582 testovaných mělo zdravotní následky, ze kterých se později léčili,  anebo se právě vyléčili.  11 361 se z těchto
následků nikdy nevyléčilo a 520 mělo trvalé následky. 

Když tato čísla sečteme dohromady a přidáme k nim 9 400 těch, o kterých se neví, jak dopadli, tak zjistíme že  nebyli
vůbec žádní, kteří by na tento vpich neměli škodlivou reakci.

Současný soud proti Pfizerovi v Americe, který si informace o testech vyžádal, vyústil v pokutu 2,3 miliard dolarů za
podvodnou propagaci jejich očkování. Pfizer se rovněž přiznal k podplácení lékařů a vládních činitelů v osmi zemích světa.

Průzkumem Covidu bylo zjištěno,  že  látka,  vydávaná za virus byla opravdu vyrobena v laboratoři a  že obsahala
úlomek DNA, který má stejnou sekvenci jako je ta, kterou Moderna patentovala tři roky před začátkem Covidu. Tehdy to
byla údajně součást jejich výzkumu rakoviny. Není přesně řečeno, jestli tento úlomek měl rakovinu léčit, či způsobovat.

Americké CDC (Centrum pro kontrolu nemocí) přiznává, že očkovaní mohou stále ještě dostat Covid, když přijdou do
styku s touto infekcí.  (Tak na co pak byla ta očkování?!)  Psychiatričtní pacienti dostanou Covid ještě snadněji. Není
známo, co je důvodem zvýšené infekčnosti psychiatrických pacientů – snad léky, které používají?

Americká mega lékárna „Walgreens,“ dělala svůj vlastní výzkum výskytu covidové chřipky u očkovaných. Tento potvrdil,
že nejmenší procento výskytu nemoci je u neočkovaných. A ten nejvyšší výskyt je u těch, kteří byli očkováni třikrát.
Podle nich, ta nejrozšířenější varianta Covidu je omikron a předtím to byla delta. Jak to dokázali zjistit není jasné, když
uvážíme, že PCR testy jsou naprosto nefunkční.
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Mnozí si mohou myslet, že injekce samotné obsahují infekci. To je možné, ovšem rovněž je známo, že injekce proti Covidu
zničí imunitu očkovaného a s takto sníženou imunitou je možno dostat každou nemoc. Údajně mají třikrát očkovaní pouze
nějakých 10% své bývalé imunity.

Už to, že je 1 145% až 33 715% nárůst rakovin a jiných nemocí, včetně nejrůznějších infekcí ukazuje na to, že je něco
hodně v nepořádku.

Právník Todd Callender, který je ředitelem velké americké pojišťovny říká, že úmrtnost mezi očkovanými na nejrůznější
nemoci stoupá neuvěřitelným tempem. V Americe dochází k navýšení úmrtnosti na 84% (499 132 mrtvých v 2021) a vznik
nemocí je o 1 100% vyšší. Vzhledem k narůstající zhoubné účinnosti pokusné vakcíny je v r. 2022 očekáván 5 000% nárůst
úmrtí, což představuje 25 455 730 očkovaných pouze ve Spojených státech.

Takže  můžeme očekávat,  že  všichni  očkovaní  zemřou  do r.  2025.  To  je  rovněž  předpovídáno  na  internetové  stránce
deagel.com, jak již bylo psáno v jednom z předešlých článků.

Na příklad, od 1. ledna 2021 do 31. ledna 2022 zemřelo v Anglii celkem 784 132 očkovaných na nejrůznější nemoci,
zatím co neočkovaných zemřelo 103 234,  jak oznamuje nezávislá organizace „Kancelář národních statistik“ (Office for
National Statistics).

V období mezi březnem 2021 a březnem 2022 zkolapsovalo na celosvětovém sportovním poli více než 770 sportovců.
Většina z nich dostala srdeční mrtvici, i když jejich průměrný věk byl 23 let. Že neměli nic v nepořádku se srdcem dříve, je
víc než zjevné, protože kdyby to byl ten případ, tak by nedokázali sportovat.

Britský fotbalový a sportovní hlasatel Matt Le Tissier přiznává, že ještě nikdy nezažil něco podobného. On sám hrál fotbal
17 let a za celou tu dobu viděl pouze jednoho člověka, který měl potíže s dýcháním a držel se za srdce . To, co se dělo
vloni bylo prostě neuvěřitelné. Sportovci z nejrůznějších sportovních odvětví padali na zem, mnozí mrtví.

Dr. Vernon Coleman přidává svůj hlas a volá po potrestání lékařů, kteří tyto injekce lidem dávali.  Od lékařů čekáme
jakousi znalost a informovanost. V tomto případě lékaři sami nevěděli co je v těch injekcích (a neví to dodnes) a  přesto nám je
nutili, aniž by se namáhali pátrat po skutečných informacích. Také pacientům nevysvětlili o co jde, že jsou to pokusné injekce,
nikdo neví co způsobí, a hlavně: že nejsou to stejné, na co jsme byli dříve zvyklí.

Podle Dr. Colemana by měli být lékaři a zdravotní pracovníci, kteří nás očkovali souzeni jako váleční zločinci. Za zradu
nás všech byli odměňováni vysokými příplatky za každého očkovaného a tak se neváhali provinit proti přísaze, kterou kdysi
skládali a naočkovali nás těmi nejhoršími jedy, jaké je možno sehnat.
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Nynější vláda je evropsko-unijně svědomitá
a v tomto velice efektivní.

A to je pro nás do budoucna velice nebezpečné. Nejsou
stejně špatní jako Babiš – oni jsou mnohonásobně horší,
a co by si člověk před rokem myslel, že je téměř nemožné,
je dnes, bohužel, realita.
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USA nevedly válku pouze 16 let
za více než 200 let od založení země 

Mluvčí  čínského  ministerstva  zahraničí  Čao  Li-ťien,
s odvoláním  na  práce  a  studie  spisovatelů  a  univerzit  z  USA,
uvedl, že od konce druhé světové války se USA:
• pokusily svrhnout více než 50 zahraničních vlád
• zasahovaly do demokratických voleb v nejméně 30 zemích
• jen  od  roku 2001  si  války  a  vojenské  operace  vedené USA ve

jménu boje proti  terorismu vyžádaly životy více než 800 000 lidí
a z více než 20 milionů lidí se stali uprchlíci

USA  postavily  své  domácí  právo  nad  mezinárodní  právo
a mezinárodní  pravidla  a  svévolně  zavedly  nezákonné
jednostranné sankce.
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Jste-li hetero, máte v EU budoucnost?
Buďme v klidu, až bude díky EU z Evropy chalífát, tak muslimové

řadu „problémů“ „vyřeší“.
Je hrozbou Rusko, Čína, Ukrajina, EU nebo USA?
Když odešel SSSR, co nám zůstalo?
Jak jsme na tom byli s dluhy, soběstačností, vodou, kanalozacemo,

bankami, školstvím, počtem stomatologů, lékařů, ...?
Kolik podniků se vybudovalo od konce války do r. 1989?  Kolik od r.

1989? Kolik jich zaniklo?
Když odejdeme my z EU, co nám zůstane?
Hrozbou jsme pouze my sami sobě. Hrozbou je naše netečnost,

nezájem, lhostejnost  a hlavně naše pohodlnost.  Něco začneme
podnikat, když z toho máme užitek nebo ze strachu. To už ale
často bývá pozdě.
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Nemec vojde do baru a objedná si pivo.
Barman hovorí: "100 eur!" Nemec je v šoku. Napríklad 100 eur? Prečo 100 eur?

Včera to bolo len 10 eur.
No, dnes je to už 100, krčí plecami barman.

- Čo to do čerta? - zvolá Nemec.

„No pozri,“ vysvetľuje barman. - 10 eur za samotné pivo. Poplatok 10 eur na pomoc
Ukrajine.  20 eur  na podporu krajín,  ktoré  uvalili  sankcie  na Rusko a  ktoré  nie  sú
členmi  Európskej  únie.  10  eur  na  pomoc  Spojenému  kráľovstvu  pri  úspešnej
implementácii protiruských sankcií. 10 eur do balkánskych krajín na nákup drahšieho
uhlia. A ďalších 40 eur na dotácie plynu pre chudobné krajiny EÚ na podporu sankcií.

Nemec stíchne a mlčky dá 100 eur barmanovi.

Barman vezme peniaze, vloží ich do pokladne a vráti 10 eur drobných.

Nemec sa zmätene pýta: "Počkaj, povedal si, že som ti dlžný sto, dal som ti sto.
Prečo mi vraciaš mojich 10 eur?"

Barman odpovedá: "Vidíš, kvôli všetkým týmto udalostiam nám došlo pivo."
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Krym anektován RF nebyl!!! (přesvědčte mne prosím, že se mýlím)
Česká  předsedkyně  parlamentu  a  ministr  vnitra  zneuctili  památku  80.

výročí  hrdinského  atentátu  československých  parašutistů  na  Reinharda
Heydricha!  Z  úst  ministra  zazněla  banderovská  zdravice  „Slava  Ukraini“,
kterou oddíly UPA řvaly do tváří českým ženám a dětem při jejich vraždění
na Volyni v roce 1943. 

Je Polsko právní stát? Polský premiér pro britskou televizi narovinu prohlásil,
že si přeje odstranit Vladimira Putina!

Lidé podle Ovčáčka nepopulární kroky nakonec v budoucnu dost možná
ocení. Jak to ocení 14.000 mrtvých (400 dětí) na Donbasu?

Vondra  jako  zkušený  diplomat  si  za  třicet  let  po  konci  studené  války
pamatuje  lecjaký  vojenský  střet  ve  světě. Kde  se  projevila  jeho  zkušenost
v letech 2014-2022? Kolik lidí jeho diplomacie pomohla zachránit?

Zhruba pětina pracovní síly je u nás placená státem. Na daních a dalších
příjmech stát  v  roce 2021 vybral  34,9 % celého HDP a tyto podíly  v čase stále
bobtnají.  Inflační  koruny  se  přidělují  těm,  kdo  jsou  se  systém  konformní
a kolaborují s ním.
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Probíhá genocida - „vymírání dětí“, … (2.6.2022)
https://zvedavec.news/komentare/2022/06/9180-vazeni-pratele-omlouvame-se-za-oznameni-genocidy-naomi-wolfova-o-duverne-zprave-spolecnosti-pfizer.htm

Společnost  Pfizer  (i  FDA)  věděla  již  v  prosinci  2020,  že  vakcíny  MRNA  nefungují -  že  jejich  účinnost  „slábne“
a představují „selhání vakcíny“. Jedním z vedlejších účinků očkování, jak věděli již měsíc po masovém nasazení v roce
2020, byl „COVID“.

Společnost Pfizer v květnu 2021 věděla, že  týden po injekci MRNA bylo poškozeno srdce 35 nezletilých, ale FDA
stejně o měsíc později zavedla EUA (oprávnění k nouzovému použití) pro dospívající, a rodiče dostali od americké vlády
tiskovou zprávu o poškození srdce až v srpnu 2021, poté, co byly očkovány tisíce dospívajících.

Společnost  Pfizer  (i  FDA)  věděla,  že  v  rozporu  s  ujišťováním  vysoce  placených  mluvčích  a  podplacených  lékařů
nanočástice MRNA, spike bílkoviny a  lipidy nezůstávají v místě vpichu do deltového svalu, ale během 48 hodin se
dostávají do krevního oběhu, odkud se usazují v játrech, slezině, nadledvinách, lymfatických uzlinách, a pokud
jste žena, tak i ve vaječnících.

Společnost Pfizer (i FDA) věděla, že vakcína Moderna obsahuje 100 mcg MRNA, lipidové nanočástice a protein spike,
což je více než trojnásobek 30 mcg dávky vakcíny Pfizer pro dospělé.

Společnost Pfizer zkreslila účastníky studie tak, že téměř  tři čtvrtiny tvořily ženy - tedy osoby, které jsou méně
náchylné k poškození srdce. Společnost Pfizer ztratila záznamy o tom, co se stalo se stovkami účastníků studie.

V interních studiích se vyskytlo  více než 42 000 nežádoucích příhod a více než 1 200 osob zemřelo. Čtyři z nich
zemřeli v den, kdy jim byla injekce aplikována.

Nežádoucí příhody uvedené v interních dokumentech společnosti Pfizer se zcela liší od těch, které jsou uváděny
na  webových  stránkách  CDC  nebo  oznamovány  zkorumpovanými  lékaři  a  lékařskými  organizacemi
a nemocnicemi. Patří  mezi ně obrovské sloupce bolestí  kloubů,  svalů (myalgie),  masy neurologických účinků včetně
roztroušené  sklerózy,  Guillainova  syndromu  a  Bellovy  obrny,  encefalie,  všech  možných  iterací  srážlivosti  krve,
trombocytopenie ve velkém rozsahu, mrtvice, krvácení a mnoha druhů prasklin membrán v celém lidském těle.
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Mezi nežádoucí účinky, o kterých společnost Pfizer a FDA věděly, ale vy ne, patří problémy s puchýři, vyrážky, pásový
opar  a  herpetické  stavy  (skutečně  řada  puchýřovitých  stavů,  které  podivně  předznamenávají  příznaky  opičích
neštovic).

Sportovci, vysokoškolští studenti a teenageři kolabují na fotbalových a jiných hřištích. Lékaři lomí rukama a kroutí
hlavou. Společnost BioNTech upozornila burzovní Komisi pro cenné papíry na vedlejší účinky, kterými mohou být
mdloby tak prudké, že si můžete ublížit. Nás na to ale neupozornili.

Dobrovolníci  se zavrtali  hluboko do zpráv o těhotenství  v dokumentech společnosti Pfizer a zjistili,  že ujištění,  že
vakcína je „bezpečná a účinná“ pro těhotné ženy, bylo založeno na studii na 44 francouzských krysách, které byly
sledovány 42 dní (vědci, kteří studii vedli, jsou akcionáři nebo zaměstnanci společnosti BioNTech).

Dobrovolníci zjistili, že  těhotné ženy byly sice vyloučeny z interních studií, a tedy i z EUA, na jehož základě byly
všechny těhotné ženy ujištěny, že vakcína je „bezpečná a účinná“, nicméně během studie otěhotnělo přibližně 270 žen.
Více než 230 z nich se nějakým způsobem ztratilo ze statistik. Ale z 36 těhotných žen, jejichž výsledky byly sledovány -
28 o své děti přišlo.

Dobrovolníci zjistili, že dítě zemřelo po kojení od očkované kojící matky a byl u něj zjištěn zánět jater.
V kanadském Ontariu zemřelo v roce 2021 86 dětí oproti základním čtyřem nebo pěti. Šlo o tak závažné úmrtí dětí, že

statečný poslanec předložil tuto záležitost parlamentu.
Čtyři z očkovaných kojících žen uváděly „modrozelené“ mateřské mléko.
V izraelské nemocnici RamBam v Haifě bylo zaznamenáno o 34 % více spontánních potratů a porodů mrtvého plodu

u očkovaných žen než u neočkovaných.

Je poškozována reprodukce. Jsou poškozovány děti a plody, což věděli ve společnosti Pfizer
a v FDA všichni, kteří tyto dokumenty četli. Děje se to ve velkém měřítku a nekončí to.

Nyní to víte i Vy.
Považujete mlčení a vyhýbání se diskusi za nejlepší způsob, jak se tomuto zlu postavit?
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Ombudsmanka Ukrajiny Ludmila Denisova,  ochránkyně lidských práv, byla
odvolána z funkce. Její tvrzení o hromadných znásilněních ukrajinských žen, dětí
a mužů ruskými vojáky, se ukázala jako nedoložitelná.

Pokus zatáhnout do konfliktu co nejvíce zemí vede k zásobování Zelenského
zbraněmi i penězi. Zbrojní průmysl jásá, státy se zbavují starší techniky a bude
moct začít další kolo zbrojení.

Zdá se, že každý z členů „naší“ vlády má za úkol škodit České republice v
určité sféře, aby poté dohromady nadělali co nejvyšší a nevratné škody. Ostatní
členové vlády škodí lokálně ve svých resortech.

Kdo bude chtít umírat za Fialovy ideály a touhy Adamové Pekarové? Jak by
dopadla  případná mobilizace?  Kdo myslíte,  by  byl  mezi  prvními  oběťmi  války
s RF?

CZ.NIC „hrdinně“ bojuje proti „dezinformačním“ webům jejich blokováním,
proč  nebojuje  proti  podvodným  e-shopům,  které  se  skrývají  pod  doménou
s koncovkou .cz?
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Věřit nebo nevěřit? 

Yulia  Pajewska  ("Tyra")  byla
zadržena  příslušníky  Lidových
milicí  DNR a čeká jí  TRIBUNAL!
Snažila  se  uprchnout  ze  závodu
Azovstal v Mariupolu ve vozidle
zdravotnické  služby.  Tvrdila,  že

je matkou dětí,  které s ní byly v autě, a že je
zraněná. Samy děti však přiznaly, že zastřelila
jejich  rodiče  a  vyhrožovala  jim,  že  je  zabije,
pokud ji udají.
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Co je referendum?
Referendum (z latinského referendus, které znamená „věc, o níž má být podána

zpráva“), někdy též plebiscit. 

Česky  také  všelidové  hlasování.  Jedná  se  o  rozhodnutí  občanů  v  otázkách
zákonodárných, výkonných nebo o významném kroku v politice dané země.

Podávaných zpráv je spousta. Jen nikdo nenaslouchá. 
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Pro běžného Ukrajince už není
jen jeden viník – Putin

Už jich mají víc:

• generální štáb

• prezidentskou kancelář

• samotného prezidenta

• oligarchy

• různé druhy zrádců – jedni nechtějí bojovat holýma rukama, ti druzí
chtějí bojovat za každou cenu (do posledníhu Ukrajince).

Koho podporujeme?
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Jestli náš Západ něco neumí, tak je to
ukončení občanské války.

Neuměli to ani v Iráku, ani v Afghanistánu, ani ve Vietnamu, ani v Kambodži,
ani v Barmě, ani kdekoliv v Africe a vlastně ani na Balkáně.

Pokud někde války skončily, tak rozhodně ne díky důrazu na lidská práva, ale
prostě to rozhodl ten silnější.

Kamkoliv Západ vlezl, tam je nenáviděn až za hrob.

Ukažte  mi  jedinou  zemi  po  americké  intervenci,  která  si  příchod
Američanů pochvaluje.

Ukažte mi jedinou zemi, kde se po amerických pořádcích žije
lépe než před nimi.
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Co se stane, když je ideologie nadřazena
kritickému myšlení?

K moci se dostanou ideologové, kariéristi, cenzoři.

Jaké jsou metody jejich práce?

Rozdělovat a panovat.

Co je výsledkem jejich práce? 
Rozdělená nespravedlivá společnost.
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Jak ukončit „speciální operaci“ na Ukrajině?
• Začněme RF i Ukrajinu respektovat. Doba koloniálních velmocí a kolonií končí.

• Spolupracujme  s  RF  a  Ukrajinou  bez  sankcí,  restrikcí,  dotací,  regulací,  jako  rovný
s rovnými na společných pro všechny prospěšných projektech.

◦ Důvodem konfliktů je diskriminace, zvýhodňování, ...

◦ Spolupráce, výhodná pro všechny, rizikům konfliktů brání.

• Chovejme se k oligarchům stejně, bez ohledu zda jsou z RF, UA, EU, USA, …

• Vystupme z NATO. Jedná se o nedůvěryhodný, útočný pakt.

• BezpečnoArgumentem na sebeurčení Ukrajiny, zda má být v EU nebo NATO je, že toto
sebeurčení m

Těžká doba možná utužuje charakter, ale především jej odhaluje. Mělo by nám být již
zřejmé, jaký charakter mají lidé, kteří nám vládli, vládnou a vládnout chystají. Kdo
bohatne a kdo chudne.

Naše  ústavní  činitele,  kteří  podporují  válku,  postavme  před  soud  za  podporu
nenávisti proti skupině lidí.
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Morálka!?
Morálka je regulátorem lidského chování  a soubor mravních norem vyjadřující

aktuální stav společnosti – co společnost myslí, že je dobré nebo špatné.

Podstatným bodem morálky je nikomu neškodit – co nechceš, aby činili  tobě,
nečiň jiným.

Za morální se považuje jednání, které se shoduje s naším svědomím, za etické
pak takové, které směřuje k dobru.

Podle názoru „jistých“ politiků je morálním dodržování smluv.

Je dodržování nemorálních smluv morální?
Je zisk, vznikající z něčí závislosti nebo povinnosti, morální?
Je podnikáním, vydělávat na něčí závislosti nebo povinnosti?
Jednáme my morálně, pokud se nemorálnímu jednání nepostavíme?
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Co je špatné?

• Referendum a připojení Krymu k RF. Speciální operace na Ukrajině. 
• Obnova SSSR.
• Ruští oligarchové.
• Závislost na energiích z RF.

Co je správné?

• Budování základen NATO po celém světě. „Naše“ vojenské mise, podpora barevných 
revolucí. 

• Budování EU Sojuzu.
• „Naši“ oligarchové.
• Závislost na energiích USA.
• Udržení hegemonie (vládnutí) dolaru.
• Privatizace zisků a znárodňování ztrát.
• Podpora růstu bohatství oligarchů a korporací na úkor občanů.
• Vydělávání na něčí závislosti nebo povinnosti.
• Manipulace s cenami podporovaná EU.
• Růst zisků a bohatství „někoho“ z práce těch, co chudnou.
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Indianská území (červená) v roce 1850 a v roce 1990.
… a bez referenda, na rozdíl od Krymu.
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Usilují „Černochová“, „Fiala“,
„Lipavský“, „Jurečka“ a další aktivisté
o vyvolání válečného konfliktu s RF?

Z civilistů se rázem stanou vojáci v záloze.
Branný zákon pro tyto případy počítá s lidmi

od 18 do 60 let, a to, což pravděpodobně
většina lidí netuší, bez rozdílu pohlaví!
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Ruská sborná přece jenom dorazila na finále mistrovství světa v ledním hokeji…
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Evoluce vývoje titulků v britském
deníku The Telegraph

24. února: "Putinova krvavá vláda skončila"

3. dubna: "Rusko prohrává se Západem ve vlastní hře" 

21. dubna: "Putinova válka selhala, ale mohlo to být ještě 
horší".

5. května: "Ponížené Rusko prohrává epochální bitvu".

12. května: "Porážka Putina nás bude stát vysokou cenu".

26. května: "Putin se chystá dosáhnout šokujícího vítězství"
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Stávající „demokracie“ není nic moc.
Dokážete si ale představit demokracii, tvořenou

„Sorosi“, „Gatesy“, „Schwaby“, … ?

Všemi těmi elitáři s jejich soukromými tryskáči, která
nám chce vládnout prostřednictvím „Fialů“,

„Rakušanů“, „Lipavských“, „Jurečků“, „Vystrčilů“,
„Válků“, „Vojtěchů“, „Prymulů“, „Arenbergerů“,
„Hořejších“, „Kubků“, „Flegrů“, „Němcových“,

„Pekarových“, „Hřibů“,... ?
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Mnoho občanů stále věří, že politici to s nimi myslí dobře.

Politika  ale  není  o  zájmech  lidu,  ale  až  příliš  často  jen  o  těch
zájmech, které jsou ve skutečnosti užitečné výhradně pro politiky,
lobbisty a našeptávače.

Politici  hledali  a  nalezli  východisko,  jak  prosadit  své  zájmy
přenesením rozhodování na nadnárodní organizace.

Nové  zákony  nebo  předpisy,  které  by  politici  doma  nikdy
neprosadili  svými  vlastními  parlamenty,  aniž  by  vyvolali  hněv
voličů, jsou delegovány na Evropský parlament a Evropskou komisi.

Politici si mohou umýt ruce a tvrdit, že oni jsou nevinní, že na
to nemají žádný vliv na národní úrovni, protože je to „bohužel“
požadavek EU.
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Cenzuru zavádí režim, který potřebuje lhát,
protože potřebuje zakrýt, že škodí občanům.

Platný Trestní zákoník jasně definuje verbální trestné
činy  jako  je  pomluva  nebo  šíření  poplašné  zprávy,
a další. 

Definujme  další  trestné  činy,  například  za
vyjadřování  vlastních  názorů  na  očkování  nebo
zahraniční  politiku  vlády.  Aspoň  bude  konečně
jasno,  že  jde  o  vládu  směřující  mílovými  kroky
k totalitě.
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Je nejvyšší čas se probudit!
Politika a elity globálního zázemí bezostyšně zneužívají

rezignaci občanů pro své cíle.

Bývalý předseda Evropské komise  Jean-Claude Juncker
otevřeně a zcela nestydatě prozradil, když řekl:

„Rozhodneme se pro něco, pak to dáme na veřejnost
a nějakou dobu počkáme, co se stane. Pokud nedojde
k velkému křiku a nepokojům, protože většina lidí ani
nechápe,  o  čem  bylo  rozhodnuto,  pak  budeme
pokračovat  –  krok  za  krokem,  dokud  nebude  cesty
zpět.“
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Odpor vůči tyranii

Obecně existují čtyři možné přístupy odporu vůči moci:

• Pasivní  odpor,  který  spočívá  v  tom,  že  se  neuposlechnou
nespravedlivé zákony. Ten je povinný v případě špatných zákonů.

• Aktivní  právní odpor,  který spočívá v tom,  že se  legitimními
prostředky (zákonem povolenými i nepovolenými) požaduje, aby byl
zákon revidován. Ten je dovolený.

• Aktivní  ozbrojený  odpor,  nebo  spravedlivá  revolta,  která
spočívá v odporu vůči zákonu, který je prosazován silou.

• Vzbouření, které staví jednu skupinu proti druhé. To není nikdy
dovolené.
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Podmínky pro spravedlivou revoltu
Tyto podmínky jsou podobné jako podmínky pro spravedlivou válku, konkrétně

1)  spravedlivá  příčina,  2)  jistá  politická  legitimita,  která  kompenzuje  autoritu
vlády, 3) správný úmysl.

• Spravedlivá příčina existuje pouze jediná: naléhavá potřeba obecného dobra.

• Legitimita  závisí  na  obecném  dobru  a  na  souhlasu  dotčených  mas
(přinejmenším ve velmi velkém počtu), jinak řečeno na velké většině občanů.

• Správný úmysl:

◦ Nepřekročit důvod, který revoltu ospravedlňuje. Je nutné se vždy obávat, že
kromě zabezpečení obecného dobra zde budou specifické nebo nesouvisející cíle,
které do věci vnesou zmatek a nakonec poškodí obecné dobro.

◦ Neživit revoltu a její stoupence pocity, které jsou samy o sobě zlé, jako je
nenávist,  závist  nebo  chamtivost.  Občanské  války  jsou  často  nejnelítostnější  a
způsobují neomluvitelnou nenávist.
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Kolik žen na obrázku vidíte?
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PĚTIKOLKA MINIMÁLNĚ JEDNU NATO ZÁKLADNU MUSÍ V PRŮBĚHU SVÉHO
PŮSOBENÍ STIHNOUT! A lze předpokládat, že to bude brzo, aby se využila ještě
Ukrajina a možnost vyhlásit stav nouze... a dost dlouho před volbami, aby se lidi
opět "uklidnili".  A další volby již budou pod dohledem "spřátelených" vojsk. Takže
odkaz zo Slovenska: "Drahí bratia Češi, my sme si nepomohli žiadnymi protestami,
ani vy si nijak nepomôžete!" Demokracie zašla na úbytě…

• Petice  nic  nezmůže.  Ta  jen  umožní  perzekuci  těch,  kteří  nesouhlasí
a podepsali je. Vidle! Ty tohle řeší. A také občanský odpor k vládním nařízením.
Vláda a stát, který nechrání svoje občany nesmí být jimi podporován. Ani daněmi.

• Prožíváme  hospodářskou  krizi,  ceny  v  obchodech  se  každý  měsíc  zvyšují,
některých  potravin  je  nedostatek,  na  našich  ulicích  je  stále  častěji  slyšet
ukrajinština,  na  budovách  visí  ukrajinské  vlajky,  z  našich  daní  se  Ukrajině
poskytují půjčky, které Ukrajina nikdy nesplatí.

Naše  vláda  nám  řekla,  že  z  Ukrajiny  uděláme  Evropu,  ale  proč  udělala
z Evropy Ukrajinu?
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Sice  nevíme,  jak  postavili  Egypťané  pyramidy,  ale  určitě  společnost
neřídili „osobnosti“ kvalit Fialy, Drahoše, Němcové, Pekarové, …

• Potřebujeme pojišťovnu, která by nás pojistila proti následkům rozhodnutí
naší vlády.

• „Ta  naše  boudička  česká,  ta  je  tak  hezká,  tak  hezká….“,  bude  si  moci
notovat  pan  profesor  Fiala,  jenž  s  pětikoaličním  slepencem  dokázal
v rekordním historicky neuvěřitelně krátkém čase totálně zlikvidovat beztak
churavějící  zákonnost,  rozcupovat  Ústavu  a  přivést  Český  národ  k další
dlouhodobé bezvýznamnosti.

Evropa  není  vhodným  místem  pro  svobodomyslné  lidi.  Ti,  kdo  si  to
uvědomí,  pak  hledají,  kam  uniknout.  Je  jisté,  že  emigrace  původního
obyvatelstva nejen z Německa, ale i ze Švédska, Francie, Rakouska, Belgie
či  Španělska,  bude pokračovat.  Tito Evropané pak budou velmi rychle
nahrazeni muslimy, což je důvod, proč bude islamizace Evropy mnohem
rychlejší, než se tvrdí.
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Vláda nechce, aby český člověk nahlašoval a udával dezinformátory, vláda 
chce, aby český člověk udával ty, co si nemyslí co si podle vlády myslet mají.

• Inspiraci zřejmě našla v říšském výnosu ze září 1939, kterým se na území Protektorátu
Čechy a Morava zavedla tzv. oznamovací povinnost, kdy občané Protektorátu měli úřadovnám
Gestapa  oznamovat,  pokud  se  někdo  slovem  nebo  písmem  vyjádřil  proti  Říši  nebo
Protektorátu, nebo proti válečnému úsilí Říše.

• Vláda nechce, aby český člověk nahlašoval a udával dezinformátory, vláda chce, aby český
člověk udával ty, co si nemyslí co si podle vlády myslet mají.

• Je jedno co je pravda a co lež, zde platí jednoduchá poučka, která vás možná ochrání i před
trestním stíháním:

• Cokoliv pozitivního směrem k Ukrajině a Ukrajincům co jsou u nás, je PRAVDA. Cokoliv
negativního směrem k Ukrajině a Ukrajincům co jsou u nás, je LEŽ a musí se to hlásit.

• Cokoliv pozitivního směrem k Rusku a Rusům co jsou kdekoliv ve světě, je LEŽ a musí se
to  hlásit.  Cokoliv  negativního  směrem  k  Rusku  a  Rusům  co  jsou  kdekoliv  ve  světě,  je
PRAVDA.

• Vláda se nesnaží hájit pravdu bez ohledu na to, jaká je, nýbrž již specifikovanou a předem
určenou pravdu, které je třeba dosáhnout i za cenu toho, že se jí bude přizpůsobovat realita.

• Udej souseda, posílíš mír!

Když se tímto budete řídit, nemusíte se bát.
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Válka na Ukrajině nevypukla 24. února 2022 ruskou invazí, ale zuří tam již od roku
2014. Oficiálně  to  uvedl  a  potvrdil  ukrajinský  prezident  Volodymyr  Zelenský,  který
v rozhovoru  pro  CNN  uvedl,  že  na  Donbasu  bojuje  na  44  000  nejlepších  ukrajinských
vojáků ve Velké válce  již  od roku 2014.  Toto  není  tvrzení  Aeronetu,  to  je  přímo výrok
ukrajinského prezidenta. A tím je to dané. Ukrajina se přiznala, že válčí na Donbasu již od
roku 2014 a válčí tam 44 000 profesionálních ukrajinských vojáků.

• Novinár Max Blumenthal v americkej publikácii „The Grayzone“ rozhorčene upozorňuje
verejnosť na mučenie a vraždy,  ktoré SBU rozbehla hneď po Majdane,  pričom zdôrazňuje
nespočetné množstvo obetí, ktoré zomreli v kobkách ukrajinských špeciálnych služieb.

• Okrem toho sa Kyjev neštíti ani výziev na genocídu ruských detí,  brutálneho mučenia
vojnových zajatcov a ničenie civilistov kolaborujúcich s Ruskom.

• Situácia  sa  bude  len  zhoršovať  realizáciou  úplnej  beztrestnosti  zločineckou  „elitou“
Kyjeva.

Kolektívny Západ, rovnako ako oficiálny Kyjev, preukazujú absolútnu ignoranciu
k obludnému  a  brutálnemu  bezpráviu  páchanému  ukrajinskými  nacistami  voči
civilnému obyvateľstvu a ruským vojnovým zajatcom.
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Rusko na území Ukrajiny nebojuje len s banderovskou beštiou, ale s celou
prehnitou  Európou  a  Spojenými  štátmi  postriekanými  krvou. Nemecký
kancelár  Olaf  Scholz  nedávno kričal,  že  „Rusko by  nemalo vyhrať  na Ukrajine“.
Olafov starý otec Fritz von Scholz, generálporučík jednotiek SS, tiež raz povedal, že
„Rusi by nemali vyhrať“.

Vláda má spravovat zemi, ne ideologicky školit občany. Nabádání k donášení je
projev vlády, která se občanů bojí. Svobodomyslné vlády toto nečiní

Českým  národním  zájmům  neodpovídá  ani  porážka  Ruska,  ani  porážka
Ukrajiny. Naším cílem by měl být takový mír, v němž se všechny státy cítí
bezpečně. K tomuto úkolu však česká vláda, ale ani Evropská unie jako celek,
nedorostly.  Momentálně to vypadá, že se čeští  ministři  i  eurokomisaři cítí  jako
v hollywoodském seriálu a předhánějí se v gestech. Je cítit pramalá odpovědnost
jak  k  občanům  zemí  unie,  tak  i  za  budoucnost.  A  neodpustím  si  ještě  jednu
poznámku:  Rozumím  tomu,  když  někdo  fandí  Ukrajině  jako  napadenému
státu.  Ale  toto fandění  by v  žádném případě nemělo přerůstat  do úrovně
etnické nenávisti.
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Plánování se nestaví na technologiích, jemuž se finanční složka
plánu  přizpůsobuje,  naopak  rozhodování  stojí  na  finančních
plánech.

• Plánování  založeném  na  financích  veškerá  rozhodnutí  zakládá  na
optimalizaci peněz, čili na tom, jak manipulovat penězi k dosažení finančních cílů
tak, abychom se vešli do rozpočtu. Plánování založeném na technologiích tvorbu
rozhodnutí  zakládá  na  využití  technologií  tak,  aby  bylo  efektivnější  než
u konkurentů,  aby se  tak dosáhlo skutečné konkurenční  výhody na trhu či  na
bojišti.

• Rozhodování  Číny vychází  z  tvrdé reality:  z  reálného kapitálu,  technologií,
zboží, infrastruktur, z reálných lidských potřeb a přání, z reálného života, čemuž
musí  sloužit  hodnotové  pomůcky  jako  peníze,  a  ne  naopak,  aby  se  realita
podřizovala  jen  tak  z  ničeho  centrální  bankou  vytisknutým  bankovkám
a všelijakým  těm  „ušlechtilým  hodnotám“  ve  jménu  kterých  se  provádí
humanitární bombardování, naprosto odtrženým od reality lidských životů.
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Vláda zná jediný způsob, jak ekonomiku ovlivňovat:

Přerozděluje. Jedněm bere, druhým dává. Komu může brát: Jedině těm,
kdo umí něco vydělat.

• Co vymyslí vláda, pokud se z něčeho stane nedostatkové zboží? Zavede
příděly.

• V USA i jinde v jejich sféře vlivu ekonomika upadá ke korporativismu
pod vládou privilegovaných oligopolů.

• Finanční sektor musí sloužit reálné ekonomice,  která musí mít vždy
navrch, ne ji dusit. 

V rozhodování společností i země jako takové, musí mít navrch ti, co
přináší nové technologie a inovace, nikoliv finančníci. Hypertrofovaný
bankovní sektor Západu ekonomiky dusí, tržní ekonomika se zvrhává
do  bankovního  feudalismu.  I  úspěšné  technologického  společnosti
jsou v úpadku, když je vedou jejich účetní.
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Vládní web  hlásá:
• Rusko bez vyhlášení války napadlo sousední Ukrajinu. Jako by Spojené státy

třeba Iráku v roce 2003 vyhlásily válku?

• Rusko napadlo Ukrajinu ‚bezdůvodně‘. George Friedman, přitom tvrdí, že Rusko
k tomu mělo geopolitické důvody.

• Poprvé od roku 1939 jeden evropský stát napadl druhý, Evropa je svědkem
bezprecedentní  ruské  agrese. Rusko  bezdůvodně  a  bez  vyhlášení  války  napadlo
sousední  Ukrajinu.  Tuto  agresi  nesmíme tolerovat  a  nesmíme ji  pomáhat.  Šířením
ruských dezinformací pomáháte agresorovi. Dezinformace a lži jsou zbraně namířené
proti nám všem. Postavte se na stranu Česka. Bojujte proti ruským lžím.

Jak hodnotit, když 11 evropských zemí zaútočilo pod vlajkou NATO v roce 1999
na  Srbsko?  Belgie,  Dánsko,  Francie,  Itálie,  Kanada,  Německo,  Nizozemsko,
Norsko, Portugalsko, Španělsko, Velká Británie + Turecko a USA? Tehdejší český
prezident, Václav Havel, označil tuto agresi za “humanitární bombardování” a za
toto schvalování války a útoku na Srbsko jej žádný státní zástupce v ČR nestíhal.
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Evropané budou kolonizováni a zapřaženi do splácení
amerických dluhů

• USA chtějí poškodit Evropu i Rusko jednou ranou a využívají
hlouposti a úplatnosti představitelů Evropských zemí.

• V  roce  2015  prohlásil  hlavní  stratég  USA  G.  Friedmann,  že
„Evropané jsou tak hloupí,  a neakceschopní,  že až jim budeme
ničit jejich ekonomiku oni nám v tom budou ještě pomáhat.“

•  Američané  se  plánování  vyvolat  válku  na  Ukrajině  nijak
netají už od roku 2014.

Po  dvou  letech  není  jasné  o  co  šlo  v  případě  Covidu
a důsledků očkování.  Po dvou dnech bylo jasné že Ukrajina
nepodporuje nacismus a Ruská federace je agresor“.
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Demokrati jsou Fiala, Rakušan, Hamáček, Pekarová, Jourová, … 

• Babiš je estébák. Jarek Nohavica udavač.
• Zakažme kritické myšlení.
• Za  vyhovující  propagandu  se  povyšuje  a  z  takových  učitelů  se  stávají

ředitelé. Za odlišný nevyhovující názor se vyhazuje z práce, hotelů, …
• Evropská unie je demokratická.
• Podle Bruselu jsou Euvropané extrémisti. Batalion AZOV jim však nevadí.
• Americký  miliardář,  investor  a  obchodník  Warren  Edward  Buffett  má

připraveno několik miliard dolarů na levný nákup krachujících evropských
firem.
Evropské  firmy  bez  levných  ruských  energií  a  surovin  začnou  brzy
krachovat,  což  umožní  americkým  investorům  tyto  firmy  koupit  za
zlomek jejich ceny.  Až budou v  amerických rukách,  tak budou sankce
uvalené na dovozy z Ruska zrušeny a podniky obnoví svoji výrobu, to už
ale budou vydělávat ne pro Evropany, ale pro Američany.
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Institut H21 o dezinformacích:

• Pro dezinformace identifikoval následující  kritéria:  nepravdivost šířeného tvrzení,  úmysl
klamat, systematická a organizovaná snaha, obzvláště ze strany státních aktérů či jiných skupin.

• „Zákonná opatření mohou být efektivní jedině v případě, že se jasně omezí na postih těch
projevů, které představují naléhavou hrozbu.“

• „Široké pojetí dezinformací je v současnosti definováno kruhem: dezinformační weby jsou
ty, které šíří dezinformační narativy; dezinformační narativ je to, co je šířeno dezinformačními
weby; jedno či druhé je zvoleno veskrze arbitrárně na základě dojmu.“

• „Široké pojetí  dezinformací trpí nadměrnou neurčitostí  a snadno se pod něj dají  zařadit
projevy,  které  nejenže  nejsou  škodlivé,  ale  jsou  naopak  žádoucí  pro  dobré  fungování
demokratického  procesu,  který  se  ve  smyslu  určité  imunizace  či  očkování  musí  soustavně
vymezovat  proti  nesmyslům,  hloupostem,  zlovolnosti  a slepým  myšlenkovým  cestám,  jinak
zahyne…“

Vinou  vágně  napsaných  zákonů  a  regulací,  netolerantní  atmosféry  ve  společnosti,  či
strachu, že budou označeni za ‚dezinformátory‘ a ‚pro-kremelské agenty‘, lidé cenzurují
sami  sebe  a neodvažují  se  vyslovit,  v  co  upřímně  věří,  protože  se  bojí  riskovat
nepředvídatelný trest.
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Důvody úbytku ptactva u nás (Václav Ziegler, geolog a
paleontolog)

Změnili  jsme  naši  krajinu  k  nepoznání,  jednotvárná,  rozsáhlá  pole
s jednotvárnými  plodinami,  navíc  takovými,  které  našim  přírodním
podmínkám nevyhovují,  louky stejné jednotvárné –  kdeže jsou ty  krásné
květnaté louky mého mládí,  se často ptám!, lesy vydrancované kůrovcem
i lidmi, neboť vedle těžeb nutných, padly i stromy zdravé  – a že jich bylo –
aby se pěstitelé lesů trochu zahojili, když se kůrovcové kmeny prodávaly do
zahraničí  hluboko  pod  cenou.  A pak  to  množství  staveb  na  volných
přírodních plochách ve jménu toho, aby naše stavebnictví fungovalo. V tom
já  vidím  úbytek  ptáků  v  naší  krajině,  tak  nám  mizí  od  našich  domovů,
i z našich  polí,  zahrad,  luk  a  lesů.  Kdy  už  se  konečně  poučíme?  Či  snad
chceme prožít  šesté  velké  vymírání?  Abychom však  nebyli  jeho součástí,
toho se bojím. Ne kvůli sobě, ale kvůli našim dětem, vnukům a pravnukům!
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Sověti nás sice ovládali, ale nijak zvláště neplundrovali naši ekonomiku. Neodváželi
z naší země zisky v té míře, ve které to dělá Západ. Za Američany jsme technologicky
zaostávali o 25 let, za zbytkem Západu o 15. Ale i s tím, co jsme měli, jsme na tom
nebyli tak bídně a po roce 1989 jsme byli nezadluženou zemí s dostatečnými zásobami
zlata, solidní infrastrukturou a na světové poměry konkurence schopným školstvím
a zdravotnictvím.

Západ a  Spojené státy  nám nepřišli  pouze říkat,  co  máme a můžeme dělat  a  co
nikoliv.  Nebyli  jsme  připraveni  na  jejich  tvrdé  způsoby.  Západ  si  u  nás  vychoval
kolaboranty, navnadil nás na západní způsob života, a s pomocí těchto zaprodanců
vydrancoval.

Italové  skoupili  především  nemovitosti,  které  o  20  let  později  s  desetinásobným
ziskem  začali  Čechům  prodávat  zpět,  Francouzům  připadla  voda,  přičemž
o chřadnoucí vodovodní řady a kanalizaci se musí starat stát a do Francie odchází jen
velké zisky, Němci se vrhnuli na průmyslové podniky, Američané vytunelovali vše, co
mohli,  dále  si  západní  firmy  rozdělili  potravinářský  průmysl  a  obchodní  řetězce.
Pokud jde o zemědělství, to zasáhly i církevní restituce. V držení státu nám už toho
moc nezůstalo. 

Český  a  slovanské  národy  obecně  nikoho  nijak  zvláště  nezajímají.  Důkazem  je
„Ukrajina“.
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Paní Pekarová zcela přesně vystihla podstatu našeho problému – žijeme si nad
poměry.  Máme  200  poslanců  a  81  senátorů.  Během  pandemie  Covidu  se  tzv.
„párováním“ prokázalo, že 100 poslanců zcela stačí a Senát není potřebný vůbec.
Nad to je zde otázka třeba Nejvyššího kontrolního úřadu – k čemu je úřad, který
zjistí pochybení, ale nemá pravomoce k sankcím a vlastně ani k nápravě?!

V  dějinách  naší  republiky  má  Vaše  vláda  poprvé  nejvíc  ministrů  –  17  plus
premiéra!  Každý  má  svoji  agendu,  auto,  asistenty…  Není  to  tak  trochu  „nad
poměry“?!

Současný  abnormalizační  režim  se  rychle  vyvíjí  směrem  k  utužování
a přitvrzování sankcí s podporou udavačských iniciativ a elektronických koniášů.
Tvrdé  sankce  za  projevy  jiných  názorů  během  sedmdesátých  a  zejména
osmdesátých  let  se  postupně  mírnily  až  mizely,  zatímco  nyní  rychle  narůstají
a represivní aparát se dobudovává.

Jakmile  někdo  místo  diskuse  a  argumentování  začne  vyhrožovat,  zakazovat  či
zastrašovat, přivlastňovat si právo určovat, co se smí a nesmí říci, a stanovuje limity,
pak  už  se  nejedná  o  žádnou  svobodu  slova,  to  už  není  demokracie,  nýbrž
zastrašování a diktatura. Potvrzuje pak pouze to, že argumenty nemá a pravda je
jinde, než tvrdí.
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Šermování se slovem „dezinformace“, aniž by se přesně definoval její
obsah a všechny souvislosti, je nejen hloupé, ale hlavně nebezpečné. Ze
slova  „dezinformace“  se  stal  politický  klacek  na  bití  každého,  kdo  má
odlišný názor na některé věci kolem nás.

Projev nelze zakázat jen proto, že se někomu zdá jeho obsah, myšlenka
nebo  názor  nepříjemný,  znepokojivý,  obávaný  nebo  šokující.  Zásahy
veřejné moci měly respektovat princip názorové neutrality.

Aby projev mohl  být  zakázán,  musí  vést  ke  konkrétní,  bezprostřední
a vážné újmě.

Za  legitimní  obranu  proti  „projevům  jejichž  obsah,  myšlenka  nebo
názor  je  nepříjemný,  znepokojivý,  obávaný  nebo  šokující“,  by  měl  být
považován výlučně protiprojev, ať již ze strany státu, politiků či kohokoliv
jiného.

Mají  „Rakušanové“,  „Fialové“,  „Hamáčci“,  „Vojtěchové“,  ...  nízké  platy
a     málo asistentů, že je potřeba používat místo argumentů zákazy a tresty?  
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Říkejme nahlas pravdu, ať ji všichni slyší.

To,  že  celá  ekonomika  musí  jednou  zkrachovat,  se  ví  dávno.  Model  ekonomiky
s bankovnictvím  částečných  rezerv,  je  dlouhodobě  neudržitelný.  Tento  neodvratný
kolaps bylo třeba narafičit tak, aby se všechno svedlo na vhodného obětního beránka
(nebo medvěda), a jednak aby to vedlo k „restartu“ tak, jak si ho představují globalisti.

Budeme  udržováni  v  permanentním  štěstí,  ať  se  nám  to  líbí  nebo  ne.  Všichni
budeme dělat  stejné věci,  mít  rádi  stejné věci,  nenávidět stejné věci,  věřit  stejným
věcem, říkat stejné věci a myslet si  stejné věci.  Prostě ráj na Zemi, pro všech 1984
pohlaví. Kdo bude stále nějakým nedopatřením odmítat být šťastný, ten bude označen
za teroristu.

Je nejvyšší čas zarazit ten fanatismus. Přestaňme žrát lži o Covidu a nosit náhubek.
Přestaňme  žrát  lži  o  Ukrajině  a  mávat  vlajkou,  která  není  „vaše“.  Přestaňme
akceptovat  Kult  Jedné  Pravdy.  Přestaňme  se  bát  říkat,  co  si  myslíme.  Přestaňme
tolerovat omezování svobody. Přestaňme se starat o to, jestli mají ostatní stejný názor
jako my. Přestaňme „schvalovat“ a „odsuzovat“, co se vám přikáže.

Přestaňme dodržovat evidentně stupidní nařízení vlády, která na denním pořádku
porušuje naše zákony.
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Stejně  jako  nikomu  nic  není  do  toto,  jestli  jsme  podstoupili  nějakou
zdravotní proceduru, tak nikomu není nic do našich politických názorů. Podle
naší Ústavy a zákonů je zatím pořád legální mít jiný politický názor, než vláda.
Ne že by tu teda poslední dobou někoho zajímaly zákony a legalita. Ale kam
jsme se to dostali, že někdo chce vědět, jestli něco odsuzujeme, a když ne, tak
vás chtějí zavřít?

Mít  odlišný názor je  neodpustitelné a kriminální,  a  kdo si  nechce vybrat
stranu, ten v podstatě stojí na té „špatné“. I být neutrální už je pomalu zločin.

Válka  nefunguje  tak,  že  jsou  na  jedné  straně  všichni  dobří  a  na  druhé
všichni špatní. Pokud si myslíte, že třeba Druhá Světová byla v tom smyslu
jasně černobílá a Spojenci se žádného zvěrstva nedopustili, tak zkuste třeba
nějakou historickou knížku.

Rusové byli na té naší straně – proti Nacistům. Teď jsou opět proti Nacistům,
jen my v tom máme nějaký zmatek.

Nenechme se psychopaty přesvědčit  o  tom,  že válka se ukončí  posíláním
zbraní Nacistům.
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Kult  Jedné  Pravdy  momentálně  zahrnuje  povinnost  odsoudit  Putina  a  Rusko.
Povinné  trojité  očkování,  povinné  odsuzování  Putina…  co  bude  dál?  Vyskočit
z okna? Holit si hlavy? Proč někoho veřejně „odsuzovat“?

K „Putinově operaci“ přistupujme spíše s tím, zda ji chápeme. To, že se rozhodl
zastavit  genocidu  ruských  občanů  Nacisty,  kteří  prokazatelně  plánovali  další
„čistící“  operaci,  začínali  pokřikovat,  že si  pořídí  nukleární zbraně (na hranicích
s Ruskem), a v biolaboratořích financovaných USA vyráběli bůhví co. To neznamená
souhlasit se vším. Válka je špatná, ať jste na kterékoliv straně. Doplatí na ni spousta
nevinných lidí, ale nevinní lidé to tam odsírají celých osm let a Západ odmítal udělat
cokoliv pro to, aby to přestalo. Takže tím, že budou oběti, se tu nic nemění. 

Všichni musí odsoudit Rusko, ale nikdo nemusí odsoudit USA za jejich mnohem
agresivnější  války po celém světě.  Válku Saudské Arábie  proti  Jemenu,  genocidu
Palestinců  Izraelem.  Nikdo  nemusí  odsoudit  zku...né  Nacisty,  co  na  Ukrajině
beztrestně  mučí  a  vraždí  civilisty  osm  let  za  vydatného  heilování  a  mávání
svastikama.  Naopak,  kdejaký  idiot  tu  teď  vyřvává  „Slava  Ukrajini“  v  sympatii
s těmito psychopaty.
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Nejmajetnější  a  nejvlivnější  ruské  podnikatele  nazýváme  z  nějakého  důvodu
oligarchy. Stejně ,,úspěšné“ Američany, Brity a další známe jako úctyhodné miliardáře,
humanisty,  finančníky a především filantropy.  I  takové lumpy,  jako jsou Bill  Gates,
Klaus Schwab či George Soros, nám média vybarvují jako hodné kluky, přestože krve
a neštěstí na jejich rukách je obrazně mnohem více, než na všech současných ruských.

Rusové mohutně investovali po celém světě, nikoliv však do projektů, které by byly
pro lidstvo škodlivé  tak,  jako například  americké  biologické laboratoře,  nesmyslný
Green Deal či migrace vedoucí k devastaci světadílů.

Rusové nezapomínají. Obrovské zisky z těžby a prodeje ropy, plynu, mnoha dalších
nerostů zůstanou v Ruské federaci. Ta už si velmi dobře rozmyslí, kde investovat či
cokoliv nechávat.

Západ přijde o mnoho prostředků. Rusové se spojí s Čínou. V politické, hospodářské,
ekonomické  i vojenské  sféře,  vznikne  mohutný  mezinárodní  hegemon,  který  bude
silnou protiváhou padajících dolarů a eur.

Evropa přesune svou pozornost k Africe, která je větší, málo lidnatá a má zásoby
všeho, co Evropa potřebuje? Jenže… v mnoha státech Afriky jsou aktivními již nějakou
dobu Číňané. 
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USA a NATO jsou fakticky jen vojenská válečná mašinérie.
Svaly  pro  Západem  řízený  korporátní  globalizační  syndikát.
Vědí, že jejich dny jsou sečteny. Udělají však cokoli, aby ještě
trochu  protáhly  stav  dominance  západních  imperiálních
mocností, které po stovky let vládly a drancovaly většinu světa.

Konglomerát  USA-NATO,  osa  Washington-Londýn-Paříž-
Berlín-Brusel chce zpět úplnou moc a kontrolu – a mají-li ji
ztratit, jsou ochotni vypálit do základů všechny národy, které
se jim postaví do cesty.

Je  zřejmé,  že  Čína,  Rusko,  Írán,  Indie  a  další  hráči  na
celém globálním jihu tomu všemu velmi dobře rozumějí.
Trpěli  v rukou  tandemu  USA-Evropa  příliš  dlouho
a pomáhají tento multipolární svět vytvořit.
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Minská  dohoda  z  roku  2014  nebyla  nikdy
respektována a dodržována. Hlavními body bylo
příměří,  stažení  těžkých  zbraní  z  frontové  linie,
propuštění válečných zajatců, ústavní reforma na
Ukrajině,  poskytnutí  samosprávy  některým
oblastem  Donbasu  a  obnovení  kontroly  státní
hranice ukrajinskou vládou.

Západní  představitelé,  kteří  byli  smluvními
stranami  Minské  dohody,  se  neobtěžovali
s jejich prosazením.
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Nošením  či  nenošením  respirátorů  a  roušek
prokazujeme svůj postoj k problematice covid-19, svůj
„životní  styl“,  zda  ctíme  ministerstvem  zavedená
pravidla a věříme v jejich účinnost.

Nenošení  respirátoru  je  prostou  akceptací  faktu,  že
naprostá  většina  populace  nějakou  odolnost  vůči
SARS-CoV-2 má a je třeba rozumně přijmout rizika života
ve světě s mikroby a je nezbytné vrátit se k normálnímu
způsobu života.

Každý si musí sám za sebe zvážit rizika a rozhodnout
se, za jaké situace bude respirátory či roušky používat.
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K  čemu  směřuje  společnost,  když  ji  řídí  sebranka  „autorit“
s psychopatickými  sklony  a  zhoubnou  politickou  agendou,
vidíme všichni kolem sebe.

Operace Covid je v podstatě Milgramův experiment s prakticky celými
8 miliardami lidí  na této planetě,  a  přesně podle očekávání,  dvě třetiny se
nechaly zmanipulovat do totálních nesmyslů prostě jen tak, že jim to někdo
„nařídil“, a když se něco nařídí, tak se to „musí“. Že je to totální kravina? „To
přece  není  na  mně,  abych  to  posuzoval!  Na  to  máme  odborníky  a  to  já
rozhodně nejsem! Jak já můžu sám vědět,  jestli  mi hadr na hubě prospívá
nebo škodí? Tady mám na zemi značku, na kterej mám stát, tak na ní stojim.

S Ukrajinou je to ještě mnohem horší než s „Covidem“. Zdá se, že tímhle
podvodem se nechalo oblbnout ještě mnohem víc lidí než Covidem. Nicméně
převážně  se  to  překrývá.  Kdo  sežral  Covid  propagandu,  sežral  i  tu
ukrajinskou, a většina těch, co neskočili na jeden podvod, neskočili ani na ten
druhej.
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Opatření vlády neslouží k tomu, aby se zajistila
bezpečnost a zdraví občanů, ale na vytvoření

koncentračního táboru. 
Vlády  jsou  zločinná  seskupení  zkorumpovaných

politiků/tyranů/despotů.  Ti,  opojeni mocí,  „často vyvádzajú ako
pominutí,  čím destabilizujú štát,  ktorý je  nástrojom na prežitie
národa t.j. ohrozujú prežitie národa“.

Musíme  reorganizovat  společnost  tak,  aby  vláda  nebyla
potřebná, aby vláda nemohla vybírat daně, zadlužovat nás,
tisknout  peníze  a  vymýšlet  omezovací  a diskriminační
zákony.  Potřebujeme  společnost,  která  bude  odolná  ke
korupci, protože korupce je dnes její systémovou vlastností.
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Husákův socializmus
byla doba, kterou jsme mnozí až většina
hodnotili, že stojí za h..no. Dnes na ni

mnozí rádi vzpomínáme.
Ano byli jsme mladí.

Jsem rád, že se nedožiji doby, kdy
pamětníci budou podobně vzpomínat

časů úspěchů „Fialovců“.
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V 50. letech stupidní hesla nikdo DOBROVOLNĚ
nevykřikoval!

Sice  nebyly  ty  fejsbůky  a internety,  ale  občané  měli
o propagandě poměrně jasno a po straně se jí vysmívali.

Dnes  je  minimálně  polovina  (hlavně  mladí
komsomolci)  totálně  vymytá  propagandou  a těm
směšným lžím snad i věří. Ať už jde o hadr přes hubu,
opich  nebo  Ukrajinu.  Nejsou  schopni  používat
kritického  rozumu  a  to  je  vždy  průser.  Smrdí  to
fanatismem.
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Pořád stejná písnička, lidi se prostě
nepoučí.

Hesla soudruhů z EU – jen vyměňte SSSR za
EU a USA. S EU na věčné časy a nikdy jinak!

Demokracii si rozvracet nedáme.
Dezinformátoři a Putinovi agenti

(imperialističtí štváči, ztroskotanci
a samozvanci).
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Za války ve Vietnamu
ani nejmilitantnější „komouši“
nespustili takovou válečnickou

propagandistickou kanonádu, jako ti
současní imbe…, debi…, kret…

Ani ty nejmilitantnější „komouše“
nenapadlo poslat pro nějaké jejich

ideologie tehdejší národní hospodářství
do kopru.
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Mnoho lidí si myslí, že korupce je o
penězích.

Není to jen o penězích, ale také o moci. Nikdo nemá
zájem dostat skutečné zločince do vězení.  Aby k tomu
mohlo  dojít,  musel  by  se  kompletně   vyměnit  celý
zkorumpovaný systém.

A ze všeho nejhorší je, že většina lidí je na straně
zkorumpovaného  systému,  což  je  samozřejmě
zapříčiněno značným vlivem korporátních médií…
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Máme zde totalitu? Jak to poznat?

• sociální soudržnost se zajišťuje prosazováním „inkluze“

• „uvědomělost“  je  vynucována nošením roušek,  respirátorů,  očkováním, podporou
imigrace, války na Ukrajině, podporou LGBT, vynálezem předsudečné nenávisti, ...

• odlišné  postoje  jsou  v  lepším  případě  označovány  za  „nezodpovědné“,  v  horším
případě je jejich korekce vynucována policií a soudy

• „lid“ není přesvědčován logickými argumenty, ale dotacemi, sankcemi a nařízeními
EU a evropské komise

• proti lžím a nepravdám se „nebojuje“ pravdou, ale prostřednictvím zákazů a příkazů

• za krize a naše neúspěchy je zodpovědné zásadně Rusko, Čína, „jaro, léto, podzim
a zima“, za úspěchy uvědomělý a demokratický „Západ“

• na cedulích „postaveno z dotací EU“, zapomínáme uvést, že je to i „z práce daňových
poplatníků ČR“ a nehovoří se, kolik prostředků z naší republiky odtéká do států EU

• hovoříme o zadlužování, že žijeme na dluh a špatní oligarchové jsou pouze v RF
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Bude před komunálními volbami
vyvíjena snaha z ,,našich“ Ukrajinců

udělat právoplatné voliče?
Budou  ,,inspirováni“  k  účasti   a  volbě

těch  ,,správných“  stran?  Tak,  jako  ve
Francii,  Anglii  či  Německu  jsou  to
muslimové?
Brzy o nás budou rozhodovat ti, které si

sem Fiala přivedl?
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• Dotace  obcím  na  výstavbu  bytů  pro  uprchlíky,  je  pozitivní
diskriminace ve prospěch občanů cizího státu.

• Ministr zahraničí chce od Evropy odstřihnout Rusko, aniž ví,
jak by se nahradily nezbytné zdroje. Rada zní – topte méně.

• Sociální  dávky  jsou  vyšší  pro  uprchlíky než  české
samoživitelky.

• Ministerstvo  vnitra  připouští  trestní  řízení  za  poskládání
sýru na chlebíčcích.

Co více si od „Fialoidů“ můžeme přát?

Měnovou reformu, přijetí EURa a připojení ČR k Německu? 

Válku s RF?
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Potřebujeme  získat  zpět  kulturu,  vzdělávací  systém,
veřejnoprávní média a soudy.

Musíme  se  postavit  našim  ničitelům  jako  celek  a  ne  jako  tisíc
malých skupinek, které si navzájem konkurují.

Jak to udělat?

• Každodenním rozhodováním,  vlastní prací,  vlastním úsudkem,
vlastní odvahou. Musíme tvořit klidný, ale  vytrvalý tlak. Musíme
být  jako  voda.  Musíme  nabízet  pozitivitu,  humor,  musíme  být
sympatičtí.  Musíme  být  nápadití,  nevyzpytatelní.  Inspirovat
druhé.

• Záleží  na  každém  z  nás,  na  každém  jednotlivci,  na  naší
morální integritě při rozhodování i v té chvíli, kdy na nás nikdo
nekouká.
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Zablokovat weby je možné pouze na základě
rozhodnutí soudu, zákona či opatření příslušných

orgánů.

Bylo to se souhlasem státu a pan premiér i další členové
vlády tenhle akt kvitovali a obhajovali. Jedná se o
popření právního státu. A co nezákonná rozhodnutí

v průběhu „pandemie“?

Jak to, že proti tomu neprotestují všichni, co
kritizují nedostatek demokracie v Číně, Ruské

federaci, Maďarsku?
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• Můžeme říkat, co si myslíme? Ne. Klást otázky můžeme? Ano. Odpovědí 
se dočkáme? Ne.

• Výchova dětí je věcí rodičů nebo státu a politiků?

• Dá se považovat stávající výuka dětí za indoktrinaci?

• Dospělé občany má vychovávat kdo a jakým způsobem?

• Věříte, že politici hájí nejdříve zájmy svých občanů a pak teprve ty své? 
Jaké pro to máte důkazy?

• Víte, že lékař čínského císaře byl placen pouze tehdy, pokud byla 
císařská rodina zdravá? Napadá vás, jak bychom tuto myšlenku použili 
v případě našich politiků, bankéřů, ekonomů, právníků, doktorů,… ?

• Lidé mají možnost chodit k volebním urnám, volit herce divadelního 
představení. Divadelní hra ale dopadne vždy stejně.
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Na policejní služebnu byl přiveden chlapík, který prý
na veřejném místě křičel a     dělal rozruch.  

Někteří  přihlížející  mu  tleskali,  jiní  to  považovali  za
výtržnost.

„A, co tedy ten člověk vykřikoval?“, ptal se náčelník.

Komouše vykopat a Ódéesáky a Fialu na jejich místa!

„Nó ...  ale ...“ ,  povídá náčelník, „to přece...,  vzhledem
k současné situaci, není nic špatného?“

„No jo, on to ale křičel na hřbitově.“
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Ukrajinská inscenace v Buči?

    •  30. března – jednotky ozbrojených sil RF opustily Buču (den po
jednání v Istanbulu)

    •  31. března – informaci o stažení ruských jednotek potvrdil starosta
Buchy a poté do města vstoupily ukrajinské vojenské a národní skupiny;

    •  do 3. dubna ukrajinská média nehlásila žádné mrtvoly na ulicích
a nezveřejnila s nimi fotografie;

    •  3. dubna – Ukrajinská média začala tvrdit, že ulice města jsou plné
mrtvol civilistů a byly nalezeny masové hroby.

Novináři NYT tvrdili, že civilisté, nejméně 11 lidí, byli zabiti tři týdny
před stažením ozbrojených sil RF, tedy od 9. do 11. března. 
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Jsem „šťasten“, že jsem mohl
jako občan tohoto  absrdistánu

platit výstavbu a provoz
infrastruktury ČEZ, nízké ceny

pro Němce, bohatství spekulantů
a hlavně naši „skvělou“ vládu. 

Děkuji!
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Současná vláda „národních škůdců“ musí skončit. 

• Nebylo před třemi měsíci pozdě?

Souhlasím se sankcemi na RF.

• Pomáháme tím RF. Plyn do EU totiž tvoří jen 6% jejího
příjmu.  Bohužel  tím  zároveň  pomáháme  USA  na  úkor
Ukrajiny a občanů ČR, SR,...

Jsem pro zavedení sankcí i na EU, USA.

• Ty by z dlouhodobého hlediska pomohly zejména nám.

Pokud „někdo“ rozhoduje, co je pravda, jedná se stále
o demokracii?
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•  Cílem zahraniční politiky USA bylo a je
zabránit vzniku nového rivala.

•  Krym anektován nebyl.

•  Obyvatelé  Donbasu  jsou  méněcenní,
protože  Západu  záleží  až  na  životech
Ukrajinců.

•  Jaké jsou důkazy, že na Ukrajině nebyly
biolaboratoře vojenského zaměření?
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Je závislost na ruském plynu a ropě špatná?

Nejedná se ve skutečnosti o závislost „vyspělých“ zemí Západu na levné pracovní
síle? Stačí si porovnat naše platy s těmi „západními“.

Vždy jsme a budeme na něčem závislí.

Problémem není naše závislost na Rusku, pokud máme co nabídnout na výměnu.

Co „vyspělý“ Západ nabízí?

„Export“  své  představy  o  fungování  světa,  prosazovaný  dotacemi,  sankcemi,
barevnými  revolucemi,  humanitárním  bombardováním,  zbraněmi,   finančním
systémem řízeným oligarchy a korporacemi.

Řešením je nespoléhat na politická, finanční, právní, sociální,  
ekomická, GDPR, LGBT a jiná eurounijní řešení.
Žádné zázračné řešení neexistuje, je třeba „jen“ pracovat.
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Naši předkové přežili
i bez vakcín. Jak?

S imunitním systémem,
samozřejmě!
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Vzájemné obohacení. Výměna informací.  Za tím
oučelem "kdysi" sítě vznikly.

A pak "někdo" vymyslel "sociální sítě" a dnes je z toho 
jeden velkej „bordel“ a špízovací nástroj globalistů.

Vofce už zapomněli, že řeč nevznikla, aby se lidi hádali, 
ale naopak, aby se domluvili, nebo alespoň vzájemně 
vykecali. 

Ale to se nás netýká, mi patrně víme, že hlava neslouží 

jen jako držák na kšiltofku.  
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Když už nás, za naše
peníze oblbujte, tak
alespoň naznačujte, 

že u nás předpokládáte
nějakou inteligenci.
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Válka nám ukázala, 
že kdyby naši

„představitelé“ 
jen trochu chtěli, 

bylo by dost peněz 
i pro naše vlastní lidi!
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Tati, proč musím chodit do školy?

Aby  z  tebe  mohli  udělat  státem  schválený
typizovaný  „dron“,  který  nedokáže  přemýšlet
mimo předepsaný pravidla.

Budou tě učit informace opakovat, ne přemýšlet.
Nestaneš se tak hrozbou změnit stávající stav.

Po ukončení studia dostaneš práci k placení daní,
zajišťující  1)  pokračování  korporátního  systému
nevolnictví a 2) blahobyt tvé politické vrchnosti. 
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Nástroje k oddálení kolapsu Západu

• Covid „pandemie“ (výborný obchod pro vybranou skupinu lidí, inflace
ke znehodnocení úspor občanů, levné nákupy krachujících firem)

• Válka na Ukrajině (obchod se zbraněmi, nákup zbraní USA, ...)

• Opičí neštovice (pokračování „pandemie“ a zakrytí důsledků „covid“
očkování)

• Lockdowny  (snížení  nákladů  na  energie,  vytváření  návyku  lidí  být
snadno ovládáni) 

• Dotace, sankce, roušky respirátory (přesun prostředků do „správných
kapes“)

• Nucené přestavby topení  (není  žádoucí,  aby lidé  měli  volné  finanční
prostředky)
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Naše republika je vykrádána.
1. Způsobeno je to především našimi politiky. 
2. Spoluviníkem je ale každý z nás, kdo o nepravostech věděl a mlčel nebo o nich ví a mlčí.

Jak vykrádání řešit?
1. Provést výměnu politiků?
Výměna není trvalé ani systémové řešení, pokud není zajištěna jejich nekorumpovatelnost,

kontrola a neodvratitelnost dopadení a potrestání.
2. Definovat co je a co není rozkrádání a jak je „měřit“.
Za krádež lze považovat i nepřiměřený příjem za práci, která nenese rizika, bez zodpovědnosti

a kterou by mohl provádět někdo lépe a levněji.
3.  Zajistit veřejnou kontrolu „24/7/365“ a diskusi nad všemi obchodními aktivitami státu.
4. Zveřejnit příjmy každého, kdo se na obchodech se státem podílí (nebo je v takové firmě

zaměstnán  nebo  pro  ni  pracuje  externě)  a  jehož  celkové  příjmy  převyšují  „určitý“
stanovený limit.

5. Provést změny v zákonech, které zajistí neodvratitelnost dopadení a potrestání těch, co
zákony nedodržují a nebo naši republiku ožebračují.
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Krymské referendum a připojení Krymu
k Ruské federaci

• V případě Krymu je zamlčováno referendum z 20. ledna 1991, několik měsíců před
rozpadem  SSSR,  zda  má  být  obnovena  Krymská  autonomní  sovětská  socialistická
republika.  Šlo  tehdy  o  administrativní  „povýšení“  Krymu z „oblasti“  na  „autonomní
republiku“. Zúčastnilo se 81 procent oprávněných voličů, 94 procent z nich řeklo, že
ano. Nejvyšší sovět Ukrajinské SSR příslušný zákon schválil a Krym se s účinností od
19. června 1991 stal autonomní republikou v rámci Ukrajiny.

• Dne  21.  října  1995  přijal  krymský  parlament  upravenou  ústavu,  která  byla  28.
června 1996 potvrzena celoukrajinským parlamentem v nové ukrajinské ústavě. Podle
oddílu 10 ukrajinské ústavy se Krym stal autonomní republikou v rámci Ukrajiny, která
měla  podle  článku  138.2  pravomoc  vyhlásit  místní  referenda,  jejichž  předmět  nebyl
omezen tímto oddílem ukrajinské ústavy.

• Dne 23. října 1998 ukrajinský prezident Kučma podepsal zákon, který ji schválil.
Článek  48  krymské  ústavy  deklaroval  právo  Krymské  republiky  vypsat  referendum,
týkající se podstatných otázek pro krymské obyvatelstvo.
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• Od roku 2000 má autonomní republika také vlastní hymnu.

• Referendum  z  16.  března  2014  bylo  tedy  uplatněním  tohoto  práva,  které  bylo
v souladu  i  s  ukrajinskou  ústavou.  Námitky,  že  se  konalo  za  přítomnosti  ruských
(„okupačních“) vojsk, která tam dokonce byla prý poslána, jsou zcela liché. V roce 2010
byla  totiž  uzavřena  rusko-ukrajinská  smlouva  o  pronájmu  krymských  základen  pro
ruskou  Černomořskou  flotilu  s platností  až  do  roku  2042.  Milan  Syruček
(Rusko-ukrajinské vztahy. Mýty a skutečnost. Praha 2015) uvádí, že Sevastopol dostal
zvláštní status, a celkem 4.600 objektů na Krymu mělo právo exteritoriality. Celkový
počet vojáků ani po jejich doplnění počátkem roku 2014 (to asi měla být ta „okupace“)
nikdy nepřesáhl množství, uvedené ve smlouvě.

• Přítomnost ruských vojáků v pronajatých objektech tedy nijak neovlivnila průběh
referenda, protože to dopadlo v podstatě stejně, jako referendum v roce 1991, kdy žádné
takové výtky nebyly vzneseny, přestože i tehdy byli na krymských základnách vojáci
Černomořské flotily.

• https://ceskapozice.lidovky.cz/forum/schneider-kercsky-incident-husuv-odkaz-
a-krym.A181127_162020_pozice-forum_houd
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1. „Strach před problémy, nebyl ještě nikdy klíčem k jejich řešení.“ (neznámý autor)
2. „Nelze-li člověka poznat z jeho díla, je bezcenný on nebo jeho dílo.“ (B.Traven)

3. „Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti.“ (Tomáš Baťa)

4. „Neříkej, že to nejde, raději řekni, že to zatím neumíš.“ (Tomáš Baťa)

5. „Každé řešení nějakého problému vytváří nové nevyřešené problémy.“ (Karl Raimund Popper)

6. „Veřejným financím může pomoci jediné: když zvýšíme výdělečnou schopnost obyvatelstva.“ (Tomáš Baťa)

7. „Dobrý obchod je takový, kde jsou spokojeni všichni zúčastnění.“ (Tomáš Baťa)

8. „Touha stát se nepostradatelnými je pákou pokroku. Ale brzdou pokroku je naše touha zůstat nepostradatelnými.“ (Tomáš Baťa)

9. „Pod obchodní poctivostí rozumíme, že úplně všechny strany, na obchodě zúčastněné, musí být po uskutečnění obchodu bohatší, než byly předtím.“ (Tomáš 
Baťa)

10. „Politika nás rozděluje, práce nechť nás spojí.“ (J. A. Baťa)

11. „Aby zlo zvítězilo, stačí, když slušní lidé nedělají nic.“ (Edmund Burke)

12. „Není žádné přátelství, když jeden nechce slyšet pravdu a druhý je připraven lhát.“ (Marcus Tullius Cicero)

13. „Minulost byla vymazána, vymazání bylo zapomenuto, lež se stala pravdou.“ (George Orwell)

14. „Polovina pravdy je často velká lež.“ (Benjamin Franklin)

15. „Za pravdu je různá sazba – jednou pomník, jindy vazba. Kdo ji řekne dřív než včas, tomu pravda zlomí vaz.“ (Karel Havlíček Borovský)

16. „Rozumnější ustoupí. Smutná pravda. Na této pravdě se zakládá světovláda hlouposti.“ (František Vymazal)

17. „Mluvit pravdu v čase všeobecného klamu je revoluční čin.“ (George Orwell)

18. „Raději chci trpět pro to, že říkám pravdu, než aby měla pravda trpět pro mé mlčení.“ (Ralph Waldo Emerson)

19. „Jen děti, blázni a velmi staří lidé si mohou dovolit mluvit vždy pravdu.“ (Winston Churchill)

20. „Není pravda, že lidé přestávají následovat sny, protože stárnou, stárnou, protože přestávají následovat své sny.“ (Gabriel García Márquez)

21. „Pravda nesmí záviset na tom, komu bude sloužit!“ (Vladimír Iljič Lenin)

22. „Pravda je vždycky nejsilnější argument.“ (Sofoklés)

23. „Kdo mluví pravdu, hlavu si rozbíjí.“ (Jan Hus)

24. „Nikdy se nebojte zvýšit svůj hlas pro poctivost, pravdu a soucit proti nespravedlnosti, lhaní a chamtivosti. Pokud by to lidé po celém světě dělali, změnilo by 
to Zemi.“ (William Faulkner)

25. „Úsilí o pravdu musí být nadřazeno jakémukoliv jinému úsilí.“ (Albert Einstein)

26. „Říká se, že děti, blázni a filozofové mluví pravdu. Proto se děti bijí, blázni zavírají a filozofové nechápou.“ (Niccoló Paganini)
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27. „Je tuze nebezpečné mít pravdu ve věcech, ve kterých se zmýlili mocní.“ (Voltaire)

28. „Člověk, který má pravdu nepotřebuje zvyšovat hlas.“ (Čínské přísloví)

29. „Nejhorším hříchem vůči našemu bližnímu není nenávist, ale lhostejnost.“ (George Bernard Shaw)

30. „Většina lidí se domnívá, že láska znamená být milován. Avšak pravda je opakem: láska znamená milovat.“ (Erich Fromm)

31. „O tom, jací opravdu jsme, nerozhodují naše schopnosti, ale naše volby.“ (Albus Brumbál)

32. „Jste-li na pochybách, říkejte pravdu.“ (Mark Twain)

33. „Existují dva způsoby, jak žít život. Ten první je myslet si, že nic není zázrak. Ten druhý je myslet si, že všechno je zázrak.“ (Albert Einstein)

34. „Jestliže existuje nějaké tajemství úspěchu, pak spočívá ve schopnosti postavit se na místo druhého a vidět všechno jak svýma, tak i jeho očima.“ (Henry 
Ford)

35. „Tajemstvím života je sedmkrát padnout a osmkrát vstát.“ (Paulo Coelho)

36. „Máte nepřátele? Dobře. To znamená, že jste se někdy ve svém životě za něco postavili.“ (Victor Hugo)

37. „Jak dlouho žiji, to nezávisí na mně. Ale jestli skutečně žiji, to na mně závisí.“ (Seneca)

38. „Problém je v tom, že hledáme někoho, s kým zestárneme, zatímco tajemství je najít někoho, s kým zůstaneme dítětem.“ (Charles Bukowski)

39. „Chtít být někým jiným je plýtvání tím kým jste.“ (Kurt Cobain)

40. „V zemi s cenzurou může oficiálním zprávám věřit jen blbec.“ (Václav Havel)

41. „Vo vojne politici dajú muníciu, bohatí jedlo a chudobní svoje deti… Po vojne, politici stiahnu zvyšnú muníciu, bohatí získajú viac jedla a chudobní idú hľadať
hroby svojich detí.“ (Srbské príslovie)

42. „Jeden z nejhroznějších aspektů války je, že všechna válečná propaganda, všechen ten řev, lži a nenávist, je pokaždé od lidí, kteří nebojují.“ (Orwell)

43. „Svět nelze zlepšit, pokud každý bude slepě následovat většinu. Chce to lidi, kteří mají odvahu zpochybňovat zdánlivě nevyvratitelné, kteří se odváží 
zpochybňovat autoritu a používat vlastní rozum.“ (Mahátma Gándhí)

44. „Je to deset let, co jsem zvolil sám sebe prezidentem téhle organizace a falešná skromnost stranou, volili jste správně.“ (z filmu Někdo to rád horké)

45. „Ak vás niekto musí presviedčať, napomínať, tlačiť, klamať, lákať na ponuky, nútiť, zastrašovať, odhaľovať, obviňovať, vyhrážať sa, trestať a kriminalizovať… 
Ak sa toto považuje za nutné na získanie vášho súhlasu – môžete si byť naprosto istí, že to, čo sa propaguje, nie je pre vaše dobro!“  (spisovateľ Ian Watson)

46. „Čím viac sa ríša blíži k svojmu zrúteniu, tým šialenejšie zákony a nariadenia vydáva.“ (Cicero)

47. „Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada sice vaše problémy nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ (Jan Werich)

48. „Každý člověk je zámožný, pokud má zdravé ruce a trochu rozumu.“ (Tomáš Baťa)

49. „Vážený pane, žádáte mne o radu. Přečetl jsem si rukopis Vašeho románu a mohu Vám odpovědně říci: Jezte víc ryb! Obsahují fosfor, který podle mínění 
lékařů napomáhá rozvoji inteligence. Soudím, že by Vám stačily dvě velryby střední velikosti. S pozdravem Mark Twain“ (Mark Twain)
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Ministr zahraničí RF Sergej Lavrov prohlásil:

• Západní země daly najevo, že nedokáží a neumějí dodržovat Chartu OSN.

• Že  je  "překvapen  rychlostí,  s  jakou  Západ  zaujal  rusofobní  postoj  po  zahájení  ruské  speciální
vojenské operace na Ukrajině".

• Západ bude nucen uznat, že ruské životní zájmy nelze beztrestně pošlapávat neustále.

• Rada OSN pro lidská práva se zdiskreditovala dávno předtím, než začala současná situace kolem
Ukrajiny.

• Rusko je znepokojeno snahou mnoha západních vlád "přihrávat" rusofobním projevům na domácí
úrovni.

• Pokud chce Západ Rusku něco nabídnout v rámci obnovení vztahů, Moskva vážně zváží, zda je to
"nutné, nebo ne".

• Rusko by mělo přestat být jakkoli závislé na dodávkách čehokoli ze Západu pro kritická průmyslová
odvětví.

• Rusko se bude spoléhat pouze na sebe a na ty země, které se osvědčily jako spolehlivé a "netančí
podle cizích not".

• Rusko se při svém dalším rozvoji musí spoléhat na euroasijský region, včetně dopravních, tranzitních
a logistických kapacit.

• Hospodářské vazby Ruska s Čínou se nyní budou posilovat ještě rychleji, protože Západ "zaujímá
diktátorský postoj".
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Ideální občan Evropské unie a’la Brusel:
• nemá národnost
• nemá jasno ve své sexuální orientaci
• nemá jasno o svém pohlaví
• nepochybuje o IQ von Leyenové
• nemá rád demokracii
• nezná historii
• nerad přemýšlí
• nemá rád Putina a Trumpa
• je volič Pětikoalice
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Za inflaci, nárůst cen energií apod.,
vláda samozřejmě „nemůže“ 

Za  vše  zlé  mohou  předešlé  vlády,  RF,  „SSSR“,
„Koněv“,  „Puškin“,  „Babiš“,  „Putin“,  jaro,  léto,
podzim, zima, ...

Vláda vás miluje a dokazuje to cenzurou, zasíláním
zbraní  na  Ukrajinu,  podporou  zdravotní  turistiky

Ukrajinců,  dotacemi,  sankcemi,  lockdowny,  diskriminací  neočkovaných,
pandemickým  zákonem,  nákupem  problematických  vakcín,  prodejem  naší
levné elektřiny a jejím drahým nákupem, … a dalo by se pokračovat.

Není nad to konat „dobro“ pro druhé, když nám lidi půjčujou. Že ano?

Nevěřím, že přesouváním peněz mezi „kapsami“ vznikne „přidaná hodnota“,
že  tak  vznikne  něco  nového,  hodnotného  a  prospěšného  nám všem!  Zvláště
pokud ta cílová „kapsa“ je v zahraničí.
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Nevěřím
•  Nevěřím  naší  vládě,  parlamentu,  senátu  a  mainstreamu.

Nevěřím, že jednají v zájmu občanů České republiky.
•  Nevěřím v pozitiva naší přítomnosti v NATO a EU.
•  Nevěřím  ve  schopnosti  a  dobré  úmysly  WHO,  „Fialů“,

„Rakušanů“,  „Pekarových“, „Kubků“, „Hořejších“, „Flegrů“,
„Svrčinových“,  „Prymulů“,  „Vojtěchů“,  „Arenbergerů“,
„Babišů“,  „Válků“,  „Němcových“,  „Gatesů“,  „Rothschildů“,
„Rockefellerů“, „Sorosů“, …
•  Nevěřím v prospěšnost dotací a sankcí.
•  Věřím lidem,  se  kterými  pracuji  na  smysluplném „díle“,

které je prospěšné nejen nám.
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Proč naše vláda, parlament a senát
likvidují naši českou korunu?

•  Cílem je přijetí eura?
•  Po důkladném znehodnocení našich 

úspor, nám EU prostřednictvím našich 
„vedoucích činitelů“ nabídne „lukrativní“ 
kurz eura k české koruně?

•  Doufám, že koruna vydrží déle než EU.
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Máme stále více věcí, ale kvalita života klesá
• Máme tu opět politické procesy a vězení za politické postoje.

• Za „komunistické totality“ se budovalo, stavěly se fabriky, dnes se prodávají
a likvidují.

• Zvyšovala se životní úroveň, dnes klesá.
• Vyžadovala se poslušnost,  výměnou za paneláky,  chaty, …, nyní se vyžaduje

poslušnost za možnost jít do hospody.
• Dnes  po  nás  toho  režim  spoustu  chce  a  nejen  nám  za  to  nic  nedává,  ale

zadlužuje  nás  do  budoucna  (krade  to,  co  z  našich  peněz  a  naší  práce  teprve
vytvoříme)

• Zvyšuje se rozdíl mezi bohatými a chudými.
• Máme  drahé  energie,  elektřinu  levně  vyrábíme  a  pak  ji  pro  nás  draze

nakupujeme,  máme nedostatek  stomatologů,  klesá  kvalita  školství,  nepatří  nám
banky, podniky, voda, kanalizace.

• Privatizují se zisky a znárodňují ztráty.
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Co učinilo západní civilizaci úspěšnou?

•  Její víra v technologický pokrok, inovace, svoboda
slova,  práva  jednotlivce  na  seberealizaci,  poctivá
a usilovná práce, rodina a domov. 
•  Neomarxisté  nám  místo  toho  nabízejí  úpadek,

potlačování  našich  svobod,  ochranu  všemožných
menšin  i  pseudomenšin,  závislost  na  státu  a  jeho
sociálních  dávkách,  nemožnost  mít  děti  ve  jménu
záchrany planety  před  přelidňováním,  kosmopolitní
svět, ve kterém se má člověk cítit doma všude, kam
přijde.
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Co Zelenskyj dokázal za pouhé 2-3 měsíce.   Pravý agent Kremlu.  
• Rekordně posílil rubl
• Aktivně obíral Západ o peníze
• Kromě Krymu ochotně věnoval Rusku i Donbas
• Vypnul plyn v celé Evropě
• Vyluxoval peněženky řidičům, zemědělcům, podnikatelům a výrobcům v EU a USA
• Od zahájení Speciální operace opustili Rusko téměř všichni významní konkurenti

a uvolnili místo ruským podnikatelům
• Prosil o tolik zbraní, že i Scholz prohlásil že „Bundeswehru docházejí zbraně ".
• Shromáždil  celou  spodinu  nacistické  subkultury  -  potetované  marginály,  vrahy

z Evropy i odjinud na jedno místo, kde je Rusové okamžitě eliminovali.
• Sjednotit ruský lid kolem Putina. Tak silnou podporu pro kroky prezidenta a jeho

kabinetu Rusko za celou dobu jeho prezidentství nezažilo.
• Svými  kroky  zajistil  stabilní  základ  pro  doposud  nesilnější  a  nejstabilnější

spojenectví Ruska s Čínou (která mimochodem brzy nahradí USA na pozici světového
lídra).

Děkujeme Volodymyre - Благодарю вас, Владимир!
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 Jsme německá firma

•  Prodáváme zboží, které bychom u nás
neprodali.
•  Ceny v ČR máme vyšší.
•  Kvalitu v ČR máme nižší.
•  Našim  zaměstnancům  v  ČR  platíme

výrazně méně.
•  Moc vám děkujeme. :)
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Cíle Imunizační agendy IA2030
• Každý člověk na planetě má být chráněn plným očkováním bez ohledu na místo, věk,

socioekonomický status nebo překážky související s pohlavím.

• Má  být  urychlen  vývoj  vakcín  pro  veškeré  nemoci,  které  mohou  být  ovlivněny
očkováním, včetně HIV, tuberkulózy, malárie a nových infekčních onemocnění.

• Země  mají  posílit  očkovací  politiku  včetně  sledování  proočkovanosti  a  poskytovat
občanům pravidelné očkování v průběhu celého jejich života.

• Země mají začlenit téma očkování do vzdělávacích programů a vytvořit nástroje pro
osvětu veřejnosti.

• Všichni lidé si očkování mají vážit a aktivně ho vyhledávat.

• Očkování má být dostupné všem lidem jako základní součást primární zdravotní péče.

• Očkovat  se  má bez výjimky i  mezi  komunitami postiženými konflikty,  katastrofami
a humanitárními krizemi.

• Má být zahájen vývoj nových vakcín a technologií včetně bezjehlové technologie.

• Země mají vyvinout robustní, inovativní strategie ke zmírnění dezinformací o očkování
a snížení jejich šíření a negativního dopadu.
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Složme se na psychiatrické
vyšetření

naší vlády, parlamentu, senátu,
„Kubků“, „Hořejších“,
„Vojtěchů“, „Prymulů“,

kandidátů na prezidenty a dalších
„tvůrců“ naší budoucnosti!
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Jednoho dne se malá holčička zeptala svého moudrého dědečka:
,,Dědo, řekni mi, co je nejsilnější na světě?" 

Děda odpověděl:
„Víš, vnučko moje, na světě je 8 silných věcí: 

◦ Železo je silné, ale změkne v ohni.
◦ Oheň je silný, ale uhasí ho voda.

◦ Voda je silná, ale odpaří se do oblak.
◦ Mraky jsou silné, ale rozfouká je vítr.

◦ Vítr je silný, ale zastaví ho hory.
◦ Hory jsou silné, ale zdolá je člověk.

◦ Člověk je silný, ale zdolá ho smrt.“
,,Takže nejsilnější je smrt?" vykřikne holčička. 

,,Ne, smrt není nejsilnější," odpoví děda. 
,,Láska totiž překoná i smrt."
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•  Pokud chceš poznat pravdu, naslouchej
těm, kterým je zakázáno mluvit.
•  „Válka. Vzájemné zabíjení lidí,  kteří se

neznají, pro zisk lidí, kteří se znají, ale se
nezabíjejí.“ (Paul Valéry)
•  Jedná  se  o  demokracii,  když  ti  co

pracují,  nesmí říci svůj názor na ty, co je
okrádají, diskriminují a dehonestují?
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K zamyšlení

Co  zavést  zákon,  aby  každý,  kdo  vystoupí  veřejně,  politik,
novinář, politolog, bloger apod., byl připojen na detektor lži? 
• Kdo by pak ale byl ochoten veřejně vystoupit?

Skutečný  rozpad  společnost  nastane,  když  se  vláda  stane
nepřítelem svého LIDU.
• Jak  je  to  v  případě,  že  „její“  lid  jsou  Ukrajinci,  Němci,

Američané?

Když vidím žlutou a modrou, dělá mi to zle.
• Je to léčitelné? Jak?
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• bez WHO není pandemie
• bez NATO není válka 
• bez  Evropské  centrální  banky  není

inflace
• bez  Světového  ekonomického  fóra

není velký reset
• bez naší politické scény by nebylo co?
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Každá hvězda 
na této ošklivé 

vlajce představuje 
smrt národa
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Štefan Harabin

• Naštudujte si, čo je nacizmus a potom prídite debatovať“
• Odsudzujem akékoľvek násilie, ale treba skúmať, kto začal násilie, kto

začal vraždiť na Donbase. Ja odsudzujem násilie a nacistické symboly.
• Fritz  von  Scholz   (starý  otec  súčasného  nemeckého  kancelára  Olafa

Scholza) ako SS - Gruppenführer nemeckého Wehrmachtu učil počas druhej
svetovej vojny banderovcov vraždiť nielen Rusov, Ukrajincov a Židov, ale aj
ženy a deti.
• Starý otec súčasného poľského prezidenta Andrzeja Dudu (Alojzy Duda)

bol osobným priateľom Stepana Banderu, vodcu Organizácie ukrajinských
nacionalistov  (OUN)  spolupracujúcej  s  nacistickým  Nemeckom,  ktorá
neskôr  začlenila  do  svojich  radov  Ukrajinskú  povstaleckú  armádu.  Títo
militanti počas druhej svetovej vojny zabili  najmenej milión ľudí vrátane
takmer 200.000 Poliakov.
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Glorifikace neonacistů a banderovců je zločinem ze strany
médií i     nejvyšších politiků kolektivního Západu.  

V roce  1943 jednotky Osvobozenecké  ukrajinské  armády Stěpana
Bandery (UPA) etnicky vyčistily  na Haliči  oblast  Volyně.  Pozabíjeli
Poláky, Čechy a hlavně Židy, kteří se tam schovávali. A když přibíjeli
na vrata kladivy a hřebíky zaživa malé děti, tak jim do tvářiček řvali
to svoje heslo: “Slava Ukraini!“

Po přibití dětí na vrata potom Banderovci nutili jejich rodiče křičet
nahlas tento pozdrav předtím, než je zaživa podřezali a děti z těch vrat
se  na  to  musely  dívat.  Tato  zvěrstva  byla  páchána  banderovskými
jednotkami UPA ještě i po válce mimo území Ukrajiny, a to paradoxně
i na území Slovenska, když Banderovci prchali z oblasti Ukrajiny do
Rakouska.
https://aeronet.news/video-stefan-harabin-byl-obvinen-za-schvalovani-trestneho-cinu-agrese-vladimira-
putina-a-za-hanobeni-banderovcu-po-vyslechu-novinarum-zopakoval-ze-je-proti-nacismu-a-banderismu/
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Rusko použilo k invazi na Ukrajinu mezinárodní
právní  rámec  článku  51  Charty  OSN,  který
v minulosti  použily  USA  v  roce  1999  při
bombardování Srbska a pro invazi do Iráku v roce
2003, i Vietnam, jehož armáda v roce 1979 vtrhla
do  Kambodži  a svrhla  Polpotův  režim  Rudých
Khmérů.

Když článek 51 použijí USA, je to ochrana
demokracie a svobody. Když článek použije Rusko,
je to agrese.
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Nestyďme se za to, že máme rádi svoji zem,
že si vážíme téhle krajiny, v které žili, vyrůstali,

v minulosti bojovali za naši svobodu, a umírali
naši předkové. To jsou naše kořeny. Národ, který
přijde o své kořeny, ztratí svou budoucnost.
Být světoobčanem? 
Světoobčan je nezakořeněná bytost, která se

nikde necítí doma.
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Čím je „politik“ bez lidu?
K čemu vlastně politiky

potřebujeme?
Pokud nebudeme hrát jejich

„hru“, je konec bez ohledu na
to, co říkají.
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Rovný trh je nejlepší ukazatel skutečné ceny.
Rovný trh  v  EU nemáme.  Tam,  kde  jsou dotace
a sankce rovný být nemůže.
Privatizace  zisků a  znárodňování  ztrát  vyhovuje

jen jedné straně účastníků tohoto obchodu.
Nemůže se nám dařit, pokud nebudeme hájit naše

vlastní zájmy, ale zájmy cizích.
Tak dlouho nám budete házet klacky pod nohy,

až jeden zvedneme!
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Ľuboš Blaha

Zrušme majstrovstvá sveta v hokeji
a rovno dajme titul Ukrajine. 
A keď sa niekto ozve, že Ukrajina ani

nemá  hokejistov  na  šampionáte,
označíme  ho  za  ruského  agenta
a zavrieme do basy!
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Hokej bez Rusů, hudba bez Čajkovského,
literatura  bez  Dostojevského,  sláva Ukrajině,  sláva

zabíjení v Iráku a Jugoslávii?
Pandemický zákon, abychom nesměli ven z domu?

Nepřátelství s Ruskem? Ukrajinci trvale v Čechách?
Zapojení České republiky do války?
Poskytnutí našeho území Američanům, aby si

tu  mohli  postavit  a provozovat  své  zbraňové
systémy?

Můžeme si přát více?
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• Jsem svobodný a svéprávný.
•  Nejsem majetkem jakéko-li  osoby  nebo  skupiny

osob.
•  O svém zdraví, těle a životě si rozhoduji sám.
•  „Pana Who“ neznám, nic mu nedlužím, nic jsem

mu neslíbil a nemám důvod mu „naslouchat“.
•  Pokud  se  mnou  pane  ministře  Vlastimile  Válku

nesouhlasíte,  sdělte  mi  to  prosím  vy  osobně!
A chovejte  se  jako  ten,  kdo  se  zodpovídá  nám
daňovým poplatníkům ČR a ne my vám.
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Policie zachytila první útočné
pušky a pistole z české dodávky

pro OSU, propašované z
Ukrajiny zpět do ČR.

Paní Černochové gratulujeme
a „děkujeme“!
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Jak nás ovládají média?

• odvádějí naši pozornost od závažných problémů a rozhodnutí vlády
• zahlcují  nás  obrovským množstvím bezvýznamných a prázdných

informací,  abychom  nepřemýšleli  o skutečných  plánech  našich
„vládců“
• přesouvají  naši  pozornost  od  úvah  k  emocím,  zbavují  nás  tak

schopnosti  logicky  a  racionálně  myslet  a kriticky  analyzovat
informace, dostávají se tak do našeho podvědomí a "implantují" nám
požadované myšlenky, názory, obavy, touhy a vzorce chování
• vytvoří  problém,  který  vyvolá  naši  předvídatelnou  reakci  a  my

sami  se  pak  dožadujeme  řešení  problému  a  jimi  navrhovaných
opatření
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Co se od nás očekává?

•  poslušnost
•  víra v neomylnost vlády, parlamentu a senátu
•  platit daně
•  souhlas se znehodnocováním našich úspor
•  spokojenost s plýtváním státu

Nežádoucí je:
•  mít „jiné“, nevyhovující názory 
•  používat kritické myšlení
•  klást otázky
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Bankéř je člověk, který vám zapůjčí
deštník, když svítí slunko,

a chce jej zpátky, když začne pršet!

Vláda jsou lidé, kteří vám vezmou
deštník a nutí vás stát pod okapem,

aby dokázali světu, jak pomáhají těm,
co pomoc potřebují.
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K „pobavení“
• Těším se na červenec, až se dozvím, že Jan Hus byl

Ukrajinec a Cyril a Metoděj přijeli z Kyjeva.
• Psychopat napustil jedem peníze a daroval je dětským

domovům.
Zemřelo 20 poslanců, 3 starostové a jeden ministr.
• Vsadíme se? Že na ty opičí neštovice nás budou chtít

očkovat  tou nakoupenou vakcínou na covid,  protože  ji
prohlásí za univerzální?!
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Bankéři radí, na zdražování
a inflaci jedna práce nestačí.
Zatím  naše  peníze  budou

rozdávat cizím nepracujícím
lidem a podporovat válku!
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„Covid“ slouží
stejnému účelu, jako

kdysi ostnatý drát
kolem ČSSR.
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Chcete si přečíst
dobrou „knížku“?

NAPIŠTE SI JI
SAMI!
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To, co jsme zažili v minulých dvou letech, je
nic proti tomu, co nás zřejmě očekává 

•  Podzim s Covidem a s povinným 
očkováním
•  Eskalace války mezi Ukrajinou a NATO
•  Nedostatek potravin 
•  Blackout v souvislosti s energetickou krizí
•  Kybernetická válka
•  Finanční krach, hyperinflace

156



Pokud má být v ČR
nějaká budoucnost,

není třeba se zbavovat
ruského plynu, ale ...
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Kdo vydělal na prodeji našeho
zlatého pokladu, vody, apod.?

Kdo byl potrestaný?
Kdo bude potrestaný?

Kdo je potrestá?
Kdy?
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Pokud někam posíláš
zbraně nebo peníze na ně,

tak mi netvrď, 
že chceš mír.
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Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Čao Li-ťien

• Během  války  ve  Vietnamu  Spojené  státy  používaly
kazetové  bomby  a  biochemické  zbraně  a  páchaly  ohavné
zločiny v zemích jihovýchodní Asie, včetně Vietnamu, Laosu
a Kambodže.
• Ve Vietnamu bylo vystřeleno 15 milionů tun bomb, min

a granátů, z nichž asi 80 tisíc tun nevybuchlo.
• Tyto nevybuchlé bomby následně zabily více než 40 000

lidí a více než 60 000 jich zranily - to znamená, že každý rok
zemře 1 000 lidí.
• Při  současném  tempu  likvidace  budou  tyto  výbušniny

zneškodněny za 300 let.
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Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Čao Li-ťien

• USA  ve  Vietnamu  rozprašovaly  asi  2  miliony  litrů  Agent
Orange, který nakazil téměř 5 milionů Vietnamců a zabil 400 000
lidí. Přibližně 2 miliony lidí onemocněly rakovinou nebo jinými
chorobami.
• V Laosu shodili američtí vojáci 270 milionů bomb o celkové

hmotnosti dva miliony tun, tedy 135 bomb na každého obyvatele
země.
• Asi 80 milionů bomb nevybuchlo. Již po válce zemřelo v jejím

důsledku více než 200 000 lidí.
• Na  Kambodžu  bylo  svrženo  2,7  milionu  tun  munice.

Nevybuchlé bomby a miny zabily do roku 2021 více než 20 000
lidí a 45 000 zmrzačily.
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Sebevědomá demokracie
se cizí propagandy nebojí.

Ta nesebevědomá chce
říkat lidem, co si mají

myslet
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Prodavačka v Kauflandu v ČR
167



Maršál Koněv vadí, ale Hitler a Henlein ne!
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•
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•
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To všichni zemřeli na Covid?
Ano. Všichni…

A proč má ten poslední dírku od
kulky na čele?

Nechtěl se nechat ovakcinovat,
aby mohl zemřít na Covid.
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Jaký je rozdíl mezi lidmi a
zvířaty?

Zvířata by nikdy nedopustila,
aby smečku vedli ti

nejhloupější.
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V opravdové
pandemii by

fungoval černý trh s
vakcínami a ne s

falešnými certifikáty
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Nevíte někdo, kolik
našich poslanců a
senátorů se zřeklo

svého platu ve
prospěch Ukrajiny?
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Prosíme obyvatele Ukrajiny,
kteří k nám přicestovali, 
aby nevyhazovali vršky

z PET lahví. 
My je sbíráme pro naše děti

na zdravotní péči.
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Pokud chceš poznat
pravdu, 

poslouchej ty, 
kteří mají zakázáno

mluvit.
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„Například jen za včerejšek, paní
redaktorko, se nám na sociálních sítích
podařilo odstranit šest set příspěvků a

zablokovat dvanáct účtů, které šířily lživé
zprávy, že je omezována svoboda slova.“
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Než se začnete smát
dětem, že věří na Ježíška,
pomyslete na to, že jsou

dospělí, kteří věří, že
USA bojují za svobodu a

demokracii.
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Tato migrantská krize
nám ukázala jedno!

Kdyby vláda chtěla, bylo
by dost prostředků pro

naše nemocné, lidi v tísni,
důchodce a pod...

188



189



190



Pokud je zakázáno
finančně podporovat

zločinecké teroristické
skupiny, proč platíme

daně?
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Amerika při svém hledání
biologických zbraní

rozbombardovala půl světa.

Aby se nakonec našly na
Ukrajině, v jejích vlastních

laboratořích.
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Předseda evropské komise 2019

„Rozhodneme o něčem, vypustíme to do prostoru
a vyčkáváme, co se stane. Jestliže nikdo neprotestuje ani se

nebouří, protože většina vůbec nepochopila, co bylo
uzavřeno, tak pokračujeme dál krok za krokem, pokud už

není návrat možný." Jean-Claude Juncker
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Všude vidím žlutou a modrou...
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Nebojte se dělat to, 
co neumíte.

Amatéři postavili
Noemovu archu,

profesionálové Titanic...
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Strašidelná magnetka na ledničku.
V čase drahoty, je toto účinný způsob jak ušetřit 

a pomoci tak Ukrajině.
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Koho Vám připomíná?
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Pokud se ukáže,
že pravda je jiná

než nám ukazují v ČT,
jak budou potrestáni

ti, co nám lhali?
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s EU a USA na
věčné časy a
nikdy jinak?
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Nebojte,
nejsou tu
navždy.
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Vyměnit VLÁDU je
nejlevnější řešení
našich dnešních

problémů.
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Co jsme dělali pro
obyvatele Donbasu
v letech 2014-2022,

kteří již nejsou mezi
námi?
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Nebojme se
říkat nahlas,

co si myslíme.
213



Buďme příkladem
těm, kteří se bojí

říkat nahlas,
co si myslí.
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Nebojme se.
VLÁDA a EU

tu nejsou
navždy.
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