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Měli bychom vytvořit politické hnutí, které si vezme za cíl, že vymění neúspěšné a 

zkorumpované politiky novou vládou, kterou budeme řídit my, občané.  Masmédia a 

politická elita, společně ve spojení s koporátní elitou, dělají politiku pouze pro jeden a 

jediný účel, pro kumulaci moci a zisku a aby pracovali pro sebe a pouze pro sebe. Na 

občana již nezbývá v této šachové partii místo ani čas.  Skryté elity, které ovládají 

Strakovu Akademii a loutky, které v ní sedí, se nezajímají o nás o občany, ale 

spolupracují s cizí mocí proti pravidlům Ženevských konvencí, nezajímají se o náš 

blahobyt, zdraví a bezpečí, zajímají se pouze a výhradně o peníze a o moc.  

 

Hnutí, které budujeme, bude pro ně skutečnou hrozbou, jelikož zbourá staré řády, na 

kterých jejich moc stojí, které nahrazuje morálními principy a korupci zamezuje již 

z podstaty architektury samotného hnutí. Bude pro ně hrozbou, protože ohrozí jejich 

existenci a postavení. Pokud takové hnutí založíme a půjdeme s ním do voleb, zůsobíme 

jim totální šok, protože s něčím takovým se dosud nesetkali. Tentokrát to totiž nebude 

„o nás bez nás“, ale „o nás bez nich“. 

 

Volby do Poslanecké sněmovny co nás čekají, budou nejdůležitější volby v historii České 

republiky, stojíme totiž na křižovatce naší evropské a zřejmě i světové civilizace, které 

rozhodne o tom, zdali my občané, obnovíme vládu nad naší zemí a staneme se konečně 

suverénním státem a národem, nebo se necháme jako ovce nahnat pastýřem do náruče 

vlků, kteří nás uvrhnou opět do totalitního zřízení, ze kterého však již nebude úniku. 

Nacházíme se v čase, kdy se světové elity rozhodly, že nás zbaví všech práv, které nám 

naši předkové vybojovali doslova vlastní krví, že nás zbaví života, zdraví, historie, tradic, 

kultury a základních hodnot jako je rodina, přátelství a národní hrdost, rozeštvou nás 

mezi sebou a pak budou vládnout v duchu hesla: „rozděl a panuj“. Musíme obnovit 

vládu nad politickou elitou, která se nás v tomto úkolu bude snažit zastavit.  

 

 

 

„Rozhodli jsme se nikoliv protože by to bylo snadné. 

Rozhodli jsme se protože to je těžké.“ 
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Je to ta stejná skupina lidí, která je zodpovědná za katastrofický stav věcí veřejných, za 

katastrofální obchodní transakce z minulosti, za mnoho neduhů dnešní společnosti jako 

podpora ilegální migrace či zavádění protiústavních pořádků tu kvůli bezpečnosti, tu kvůli 

zdraví, jen proto aby mohli vysávat státní rozpočty a živit své poslušné lokaje. Tyto 

pseudo-elity, která nám vládnou jsou přímo zodpovědné za nesmyslnou zahraniční a 

ekonomickou politiku, za kterou zůstávají doslova mrtví lidé. Ta samá elita se rozhodla 

zlikvidovat malé a střední podnikání, udělat z nás poslušné stádo, které dostane nažrat 

akorát tak málo, aby nebylo schopno jakékoliv akce, zlikvidovat podniky, které nám dávají 

práci a zajišťují živobytí a šťastný život. Je to boj o přežití státu a národa. Tyto volby budou 

poslední šancí na záchranu našeho národa, státu a občanské společnosti tak jak ji známe. 

 

Této globální struktuře moci, musíme jednou pro vždy u nás doma říci vale, abychom 

utnuli hadovi hlavu dříve, než nás doslova zaškrtí. Třídní boj neskončil, třídní boj trvá a 

toto 1% globálních elit se rozhodlo, že se zbytkem světa povede boj na život a na smrt. 

Nejprve vzali naší zemi její přírodní bohatstí, rozkradli majetky státu, rozdělili 

protiústavně Československo, zavedli nás o nás bez nás do bludiště jménem Lisabonská 

republika, okrádají nás, manipulují pomocí médií a nejradši by nás hnali rovnou na smrt 

do války, nebo nás zabili jiným efektivním způsobem. Jsme v době, kdy světové elity 

zahájily revoluci proti lidstvu a vyhlásili nám doslova válku. Proto se musíme chopit 

iniciativy, protože když jsme moc svěřili oligarchům a pseudoelitám, bláhově jsme jako 

národ čekali, že nás z dobré vůle zavedou z tohoto marasmu. Nezavedou. Naopak, jen 

houšť! Musíme si jako občané třísknout do stolu a říci jednou pro vždy DOST! 

 

Potřebujeme konečně politické hnutí, které bude stát za občanem, hnutí, které nebude 

ovládáno oligarchy, loutkami oligarchů a politickými kariéristy. Potřebujeme hnutí 

vlastenecké a všeobecné, které bude pevně stát za kulturním a historickým dědictvím 

naší země, hnutí, které bude mít ochranné mechanismy pro vlastní kontrolu, hnutí, které 

bude postaveno na morálních principech a lidských hodnotách, hnutí, které naváže na 

demokracii první Československé republiky. Hnutí, které bude usilovat o nápravu 

historických politických křivd, které se na našem národu podepsaly, hnutí, které již 

nedopustí, aby se historie opakovala, hnutí, které nedopustí zánik Českého státu a 

národní suverenity. Žádné takové hnutí ani politickou stranu zde bohužel nemáme. 

Hnutí, které půjde do voleb, hnutí, které na sobě bude pracovat, začne v roli opozice a 

postupně bude růst na společné práci občanské společnosti, které již došla trpělivost. 

Není možnost volby, není jiné cesty, není koho volit. 
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Meritem myšlenky je vytvořit organizaci společenství, chcete-li hnutí, které by působilo 
nejen politicky, ale také bylo aktivní v otázkách občanského soužití. Hnutí, které však 
bude stát na principech skutečné přímé demokracie, osobní kompetence a naprosté 
transparentnosti. Hnutí, které bude stát na morálních principech a kodexu, a na dalších 
principech jako například na zamezení kumulace moci, tj. maximálně jedna funkce pro 
každého, které bude stanovovat program na principu odborné společenské diskuse u 
„kulatého stolu“. Vše by mělo být postaveno na rozhodování členské základny, nikoliv 
předsednictva, či na základě vizí bossů a lobbistů působících zpoza stranických 
sekretariátů. Vše by mělo být postaveno na idejích tzv. "nepolitické politiky" nebo 
chcete-li skutečné přímé demokracie. Hnutí, kde se nebude kupčit s místy na 
kandidátkách, ale kandidáti budou voleni ve vnitrostranických volbách atd. Hnutí kde 
členové předsednictva nebudou politicky působit a obsazovat politické mandáty, ale 
budou působit více jako manažeři hnutí. Hnutí, ve kterém člen-občan je na 1. místě a 
politik zastupující hnutí je kontrolován členskou základnou, pracuje pro ni a zodpovídá se 
nikoliv lobbistům, šéfům sekretariátů, poradcům, oligarchům, agentům tajných služeb, 
cizím organizacím a kartelovým spolkům, ale členské základně, která rozhoduje jak o 
pořadí kandidátek, tak o programu hnutí tak o sestavě předsednictva.  

 

Klíčem k úspěchu, je vnitřní architektura tohoto vše-občanského hnutí, správně 
formované stanovy, které svými zásadami upraví vnitřní procesy hnutí tak, aby bylo zcela 
transparentní a ty stály na výše zmiňovaných principech. Potřebný je dále správný přístup 
iniciátorů jeho vniku, kteří na svá bedra budou muset vzít tíhu vůle lidu, smysl pro 
kompromis a smysl pro správnou společenskou úroveň a politickou kulturu. 

 

Je nejvyšší čas začít dělat politiku pořádně, tak jak se má, stavět ji na morálce, cti, 
transparentnosti a skutečné přímé demokracii, nikoliv na moci oligarchů, na mediálních 
tvářích, na myšlenkách šedých eminencí parlamentních kuloárů a na zlovůli globálních 
elit a jejich zrůdných plánů. 

 

Dost bylo loutkářů, dost bylo loutek. Pojďme si vládnout sami sobě, ukažme příklad a 
vytvořme takové hnutí, které ocení všichni ti, kdo nemají postranní úmysly, hledají 
jednotu, sounáležitost, pomocnou ruku a porozumění, chtějí prosazovat myšlenky, které 
odstraní palčivé společenské problémy či pomohou nastartovat změny k lepšímu, aby v 
České republice žilo dobře a dařilo se generacím nejstarším, aktivním i nejmladším.  

 

JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA JEDNOHO 
 

 


