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PŘEDMLUVA A VĚNOVÁNÍ

V mládí, kdy toho tak málo víme, máme názory nevyhraněné. 
Jako starší jdeme až ke kořenům. Ke kořenům rodiny, naší 
země, Evropy a máme názory radikální. Stejně jako mnozí 
myslitelé. Například Giovanni Sartori ve své knize Pluralis-
mus, multikulturalismusa přistěhovalci zcela otevřeně dává 
podněty, jak vnímat současnou situaci v Evropě a tedy i u nás 
v Čechách.
Ve stáří začínáme přemýšlet o smyslu toho všeho kolem nás. 
Všímáme si toho, co jsme dříve přehlíželi. Díváme se na svět 
více z nadhledu. A tak to má být.
V naší společnosti je ustálená nějaká politická kultura. Zá-
jemce o tuto problematiku odkazuji na knihu mého přítele 
prof. Emanuela Pecky „Politická kultura v ČR“. Většina z nás  
se jednoduše smířila s tím, jak to chodí. Z nás politiků se má-
lokdo zamýšlí nad tím, zda je to správné a jestli by všechno 
nemohlo fungovat i jinak ..?
Už jsme si zvykli, že nejdůležitější práce politika je udělat 
pořádnou kampaň, aby si pak mohl několik let užívat vydo-
byté  pozice. Kampaň pak má jediný cíl – přesvědčit voliče, 
že já jsem ten pravý. Kampaň spolkne hromadu peněz, ale to  
se nedá nic dělat, tak to prostě chodí.
Tak přesně s tím nesouhlasím. Každý, kdo má zdravý rozum, 
vidí, že je tady něco špatně. Zvyky nejsou od toho, aby se bez-
myšlenkovitě dodržovaly. Musíme nad nimi přemýšlet.
Mnohé naše činy jsou naplněny bezúčelností. Děláme to pro-
stě proto, že to tak chodí. Ale to není správné. Jestliže jsme  
se rozhodli začít s nějakou činností – například politickou – 
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musíme se vždy vracet k podstatě našeho rozhodnutí. Jaké 
máme skutečně cíle? Proč to vlastně děláme?
A teprve když si upřímně odpovíme na tyto otázky, můžeme 
se zamyslet nad podstatou věci.
Do politiky jsem opět vstoupil před dvěma lety proto, že chci 
svou účastí ve věcech veřejných přispět naší zemi. Mimo-
chodem, v letech 2004–2017 jsem vydával informační novi-
ny „Věc veřejná“. Vidím nedokonalou práci našich politiků i 
nedostatek schopných tvůrčích osobností. Tím nechci kritizo-
vat, pouze si uvědomuji, že i já bych mohl přinést svou trošku  
do mlýna.
Mnozí lidé chtějí obsadit důležité funkce kvůli penězům. Já 
sám jsem svým vstupem do politiky zanechal práce, která mě 
více než dobře zaopatřovala. Stejně tak bych mohl skončit  
s politikou a k té práci se vrátit, měl bych plat blížící se posla-
neckému platu.
I kvůli tomu chci, aby to, co dělám, mělo skutečný smysl. 
Smysl, který daleko převyšuje veškerý ztracený čas i peníze. 
Zamyslíme-li se nad podstatou věci, tak si uvědomíme, že ten, 
kdo to myslí skutečně dobře, by měl jít svou vlastní cestou. 
Dnešní kampaně jsou jedno velké šílenství. Vzduchem létají 
prázdná hesla, letáky, hromada peněz ...a smysl žádný. Kdo 
uspěje, ten je král, kdo ne, ten vyhodil peníze za nic. 
Přijal jsem nabídku hnutí SPD kandidovat do Senátu na Jindři-
chohradecku a Pelhřimovsku (a také do zastupitelstva Jihočes-
kého kraje), tak mě jedna taková kampaň čeká. Ovšem zdravý 
rozum mi říká, že nemusím všechno dělat tak, jak to dělá ka-
ždý. Nepotřebuji se účastnit toho divadla. Nemusím hrát cizí 
hru, podle cizích pravidel. Mé místo není v krysím závodu.

6



Smyslem mé kampaně bude šířit myšlenky, které pomohou 
naší zemi. Ani koruna nebude vyhozena zbytečně, ať už budu 
úspěšný či ne. 
Nebudu se hádat se svými protivníky ani obviňovat politické 
soupeře. Nebudu se bránit osobním útokům. Budu mluvit s lidmi  
a dělit se o své dosavadní poznání a zkušenosti.
Třeba pomůže jiným – politikům, novinářům, vlivným osob-
nostem – inspiruje dobré lidi, jak bránit naši zemi. Jak sjed-
notit lidi ke společným ideím. Jak se pozvednout k hrdým  
a vyspělým státům, kterých si každý váží.
Tuto knihu věnuji všem lidem, kterým záleží na naší krásné 
Vlasti. Nechť je vám alespoň trochu k užitku.
Děkuji Martinu Augustinovi za pomoc při zpracování brožu-
ry a nejen za to. Bez jeho pomoci, aktivní práce a názorů by  
i výsledky mé činnosti byly poloviční.

Lubomír Pána
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ÚVOD

Ústava ČR, článek 14 Státními symboly České republiky jsou 
velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka pre-
zidenta republiky, státní pečeť a státní hymna.

Víte, politika, to není klání politických stran, médií a velkých 
pánů. Politiku máme každý v sobě. Jsou to naše myšlenky. 
Ty jsou jako pramínky, které se sbíhají do potůčků. To jsou 
naše činy. Každý den děláme rozhodnutí. Jak se zachováme 
k druhému člověku? Kde budeme trávit svůj volný čas? Jak 
vychováme své děti? Jaké společenské tendence podpoříme?
Jako potůčky ústí do řek, tak naše činy a myšlenky ústí do 
hlubokých sociálních procesů. Tady je zdroj naší politické 
kultury. Politik je vskutku jen člověk, jako každý z nás. A po-
litik je začleněn do procesu, který odpovídá jeho společnosti.  
Kde není poptávka, tam není ani nabídka.
Jsme to my, kteří volíme. My určujeme, co je pro nás důležité 
téma. Pokud se budeme chytat uměle vytvořených témat na-
místo skutečných problémů, zapomene na to nejpodstatnější. 
V nás, lidech je obrovská síla. Jen jsme si ji ještě neuvědomili 
a nepoznali ji. Jsou to naše kořeny. Je moudrost a schopnost 
vzájemně se dohodnout, jak žít v naší zemi. Je to úcta jedno-
ho ke druhému, která nás posiluje. To všechno máme každý  
v sobě.
Stát jsme my, občané. To my se musíme  domluvit na našem 
společném životě v této krásné zemi. Jsme v posledních le-
tech rozpolcení a nejednotní. Trápí nás vzájemné hádky. Část 
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národa se nechala přesvědčit, že naše vlastní vláda je naším 
největším nebezpečím.
To je omyl. Dokud budeme bojovat proti vlastní vládě, nikdy 
nemůžeme být silnou a stabilní zemí. Je třeba ukončit hysterii 
a nesmyslný strach z moci. Vždy bude někdo vládnout a bude 
to ten, kdo vyhraje regulérní volby. A tak to má být. Stát jsme 
my. Stát je jeden živý celek, který musí fungovat na vzájemné 
důvěře. A my chceme být silným a sebevědomým státem, aby-
chom dokázali hájit své zájmy.
Ve shonu a starostech všedního života nemá většina z nás ani 
čas, ani chuť zamýšlet se nad otázkou, co je politika, kam 
jdeme a jdeme-li správným směrem. Nemůžeme se tedy di-
vit, když v mnohých starostech myslí občané především  
na hmotné věci. Koneckonců nelze se radovat ani z největ-
ších duchovních statků, když jsou okolo nás lidé, kteří se bojí,  
že ztratí práci a kteří si nejsou jisti, neoctnou-li se třeba už 
příští den v existenčních starostech.
Býváme nespokojeni se současnými poměry, přemýšlíme o 
nápravě a dychtivě čekáme na činy politiků a ekonomických 
odborníků. Jedni touží po revoluci, druzí po mírnějších refor-
mách, další zase po obnově starých pořádků. To vše jen zvy-
šuje zmatek, ve kterém žijeme. Lidský život je složen z nes-
číslných, drobných, zdánlivě bezvýznamných činů, událostí, 
myšlenek, citů, rozhodování. Jen si představme svůj život se 
všemi jeho okamžiky: vstaneme, umyjeme se, oblékneme, po-
snídáme, jdeme do školy či zaměstnání, potkáme se ze známý-
mi, konáme své denní povinnosti, vzpomínáme na své přátele, 
bavíme se, odpočíváme, a zase jdeme spát… To se opakuje 
týdně, měsíce, roky. Tu a tam se přihodí něco, co vás vzruší 
a co mimořádně oživí všednost vašeho života, ale zase voda 
teče dál svým obvyklým korytem.Jenže právě o tom je život, 
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v této pravidelnosti, všednosti, v drobných povinnostech, sta-
rostech, radostech a zábavách. Spočívá v tom, jak si ve všed-
ním životě počínáme, jak se umíme chovat ke svým blízkým, 
jak plníme své povinnosti, jaké ovzduší umíme kolem sebe 
vytvořit, jakými jsme tedy lidmi ve svém soukromí.
Když v roce 1910 T. G. Masaryk studentům techniky v Brně, 
všichni čekali velké politické informace. Ale Masaryk hovořil 
prostě: Když jdu do bytu podívám se vždy do kuchyně. Sa-
lon to je naparáděná věc, nepravdivá, ale v kuchyni se uvidí 
skutečný život a ráz domácnosti. A pak vidím, zda-li stavitel 
nestál za nic, či byl člověkem. Jsou-li v kuchyni dlážky, vi-
dím, že necítil lidsky, sociálně. Služka ráno vstane, chodí bosa  
po dlažkách, zatímco panstvo chodí po dřevěné podlaze.
Zde se dostáváme k jádru věci. Cena člověka se totiž mění 
podle toho, jak se chová ve svém nejobyčejnějším soukromí, 
k dětem, k rodičům, manželovi a manželce, k spolupracovní-
kům, k přátelům a co dělá pro lidi, s nimiž přichází do styku. 
Tedy podle toho, jak dokáže sdílet s ostatními lidmi jejich lid-
ský úděl. To, co nazýváme lidským štěstím, závisí převážně 
na našem soukromí a našem stylu myšlení. Také umělecká  
a vědecká tvorba se týká tohoto prostého lidství, lidských in-
timních osudů a vztahů, toho, co se nás týká všech bezpro-
středně. 
Dějinný, politický nebo národní rámec je právě jen zarámo-
váním našeho vlastního života. Odvahu a hrdinství na spor-
tovním stadiónu sledují reportéři a televizní kamery, aby  
je zahrnuli chválou. Ale i všední život, kde člověka nečeká ani 
odměna za statečnost ani odsouzení za slabost, je často plný 
neviditelného hrdinství, které je mravně o to dokonalejší, čím 
méně je stavěno na odiv. 
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Existuje nerovnost v podnikání, v odměňování. Hospodář-
ská nerovnost jde ruku v ruce s nerovností mezi lidmi vů-
bec, protože lidé si nejsou rovni ani schopnostmi, ani pílí  
a pracovitostí či vytrvalostí. Státníci a politici s dobrou vůlí 
od nejstarších dob usilovali o vyrovnání těchto protikladů  
a nerovností, ale nenalezli přijatelný prostředek, který by se tr-
vale osvědčil. Zdá se, že kořen zla leží hluboko. Pokrok v tech-
nice sice usnadnil fyzickou práci, přesto však znatelná změna 
ve společenských vztazích není patrna. Hovoříme o spoluprá-
ci, o vzájemné pomoci a solidaritě – a přece jsme nedosáhli 
třeba ani úplného vymizení nezaměstnanosti. Chyba tedy může 
být přímo v pokroku techniky. Nemůžeme jít ani zpátky do 
doby, kdy nebyla železnice a kdy se povozníci a formani brá-
nili novému vynálezu, protože ohrožoval jejich existenci. Jde 
totiž o to, že s pokrokem techniky musí jít ještě ruku v ruce jiný 
pokrok: pokrok v myšlení lidí, v mentalitě a morálce.
Člověk stále ještě nedostatečně chápe svou spjatost s ostatní-
mi lidmi, svou závislost na nich. Jednou se však musí naučit 
hodnotit svou práci také něčím jiným než hmotným ziskem.
Římští kronikáři zaznamenali tuto událost z dějin starého 
Říma před půl třetím tisíciletím: Stalo se, že římský pracující 
lid byl nespokojen se svým údělem; opustil město a utábořil 
se na výšinách opodál, aby si založil vlastní město, ve kterém 
by si lépe uspořádal poměry. Zástupce římské vlády, vysla-
ný, aby lid povolal zpátky, agitoval podobenstvím, v němž 
vládnoucí třídy přirovnal k žaludku a pracující lid k rukám. 
Na tomto případě vysvětlil, že tak jako údy nemohou odepřít 
žaludku podávat potravu, protože by tím sami sebe poškodi-
ly, tak stejně pracující masa nemůže odepřít svou spolupráci 
vládnoucím vrstvám ve státě. Tak jako jednotlivé části těla  
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se udržují vzájemnou pomocí při životě, tak i v době organizo-
vané společnosti se vzájemnou spoluprací jednotlivců udržuje 
prosperita celku. V demokratické společnosti každý přináší 
tuto spolupráci ke společnému cíli dobrovolně. Spolupráce  
je zde založena na citu solidarity, který stmeluje společnost.
V každé lidské společnosti, i v demokratické, je obvykle spo-
kojena se svým životem jen menšina lidí, většina protestuje. 
Kdo z nás už neprožil chvíle, kdy by nejraději, alespoň na 
čas „od všeho“ utekl? Někteří se dokonce zařídili tak, jako by  
se jim to už povedlo; na všechno mají jednoduchou odpověď: 
nehasím, co mě nepálí, chci prostě žít a nechám jiné lidi žít, 
nikomu po tom nic není, co já dělám apod. Jde však o špat-
ný vztah k ostatním, je to jen útěk pd odpovědnosti, od níž 
utéci nelze. Můžeme utéci od zubů, které nás bolí? Může-
me odhodit svoji neschopnost, své tělesné či duševní vady?  
Nezbývá než vyhledat lékaře, když nás bolí zuby, s důvěrou  
se mu svěřit a podniknout vše pro své vyléčení.
Stejně nemožné je uniknout veřejnému životu, například po-
litice. Starej se o ni, či nestarej, politika se nás týká velmi 
citelně; jde o zákony, které ovládají všechen náš život. Tu jak 
o úpravu dědictví, tu se odhlasují v obci nová finanční vy-
dání; zdražuje se, mění se platy – a všude jde o nás; o naše 
nejosobnější zájmy. Buď se snažíme bránit a spolu s ostatní-
mi je politickou cestou prosadíme nebo důsledky politiky jen 
trpíme. Změny však dosáhneme jen tehdy, spolupracujeme-li 
s ostatními lidmi. Sami nezvládneme nic nebo jen velmi málo.
Mnoho lidí si klade otázku, jaký smysl má pro život společ-
nosti snažení a starosti „malého“ člověka. Co takoví lidé vy-
řídí ve správě obce, kraje, v politice celého státu? Je prav-
da, že život je drsný a že sebemenší úspěch stojí hodně úsilí.  
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Ale i se všemi svými nedokonalostmi můžeme v životě mno-
ho dokázat. Jen je třeba věřit, že na práci každého z nás hodně 
záleží, byť by to byla práce zdánlivě zcela soukromá. A pro-
to také každá chyba, kterou uděláme, nepostihuje jenom nás,  
nýbrž celou společnost.
Jak docílit obratu po kterém by zmizela nebo se alespoň zmír-
nila nerovnost a nespravedlnost reprezentovaná daňovými  
a jinými ráji, přestalo zotročování zaměstnanců v bezprávních 
právních vztazích, zneužívání levné pracovní síly, dvojí metr 
v odměňování, nepřestávající dělení Evropy na bohatší Západ 
a využívaný Východ, dvojí ceny, aby přestala vláda bankéřů 
s nekrytými hokus pokusy a ekonomů s jejich neprůhledný-
mi pravidly? Svět se hned asi nezmění, globalizační praktiky, 
které nás dovedly až do dnešní krize, budou asi trvat dál ještě 
několik desetiletí, ale kdo se může změnit, jsme my sami.
Je omyl, že by jen vynikající osobnosti, vůdci, hlavy státu 
mohli něco ve světě změnit. Tento omyl už dlouho šíří mnozí 
dějepisci. Všimněme si však, jak mnoho je vynikajících lidí,  
o nichž není skoro nic známo. Kdo objevil zažíhání ohně? Kdo 
objevil zpracování obilného zrna, kdo pečení chleba, tkaní  
látek, stavbu domu? Nevíme kdo, kdy, kde, a přece na těchto 
objevech všichni závisíme. A navíc platí, že ani známé osob-
nosti, jejichž jména jsou v dějinách zapsána, by nemohli dělat 
nic bez spolupráce, bez obětavosti, sympatie bezejmenných 
lidí, kteří stáli okolo nich.
Prostředí, do kterého se rodíme, si nevybíráme. Nemůže-
me si vybrat ani spolupracovníky, sousedy, příbuzné. Přesto 
však s nimi musíme vycházet, brát je jak jsou, plnit s nimi 
svůj lidský úkol. Všichni známe příběh Robinsona Crusoe.  
Ani on si nemohl vybírat na opuštěném ostrově, kam jej moře 

14



vyvrhlo, a přesto „spolupracoval“ se životem a nerezigno-
val. Indický filozof, spisovatel a básník Rabíndranáth Thákur  
se do budoucnosti díval s velkými nadějemi. Přibližně  
před sto lety si představoval naši planetu jako místo „kde 
duch je bez bázně a hlava vztyčená, kde vědění je svobodné,  
kde svět není roztříštěn ve zlomky nízkými zdmi domácími, 
kde slova vycházejí z hlubin pravdy a kde neúnavné úsilí zve-
dá paže své po dokonalosti.
Zmíněný spisovatel tehdy vyjádřil naději, že do takových 
podmínek se jednoho dne probudí nejen jeho země, ale celé 
lidstvo. Kdyby se tento dvojnásobný nositel Nobelovy ceny 
dožil dneška, prostě by byl zklamán. I přes veškerý pokrok  
a vědecké objevy je svět rozštěpen více než kdy před tím.
Ale také více než kdy předtím se nám nabízí naděje. Věd-
ci spočítali, že lidské bytosti existují na Zemi přibližně půl 
milionu let. Civilizace se datují od doby starší než 6000 let.  
Kdybychom považovali celé období lidské existence za jeden 
den, bylo by zemědělství objeveno ve 23,56 hodin a civiliza-
ce by započaly svou existenci ve 23,57 hodin. Moderní spo-
lečnosti by se začali rozvíjet až ve 23,59 hodin a 30 vteřin.  
Z pohledu této perspektivy jsme tedy vlastně kdesi v prehisto-
rii lidstva. Všichni cítíme, že se musíme ještě mnohému učit 
a vzdělávat se ve vedení věcích veřejných, v kultuře soužití  
a občanských ctnostech nutných pro vznik dobře fungující 
společnosti, zvelebení ekonomiky, právního řádu a spokoje-
ného života. A vůbec není jen technickou věcí, že všechny 
tyto vztahy už více než tisíc let v našem prostoru reprodu-
kujeme prostřednictvím české řeči, skvělém pokladu, o který 
někdy nepečujeme zrovna vzorně, protože po něm není zrov-
na poptávka na burze. Bez řeči by žádné lidské společenství 
nemohlo existovat, neboť komunikace je nezbytným předpo-
kladem pro lidské bytí. Rozvíjejme proto všechny možnosti 
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sdílení, solidarity, kolektivní práce, neboť jenom tak můžeme 
dynamicky a tvořivě žít.

I. STÁT

Ústava ČR, článek 1  
Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický stát 
založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.

Co to je stát? To je společnost lidí, kteří žijí na jednom území, 
sdílí nějakou kulturu a dělí se o své hodnoty. Dohromady 
obyvatelé země tvoří fungující společenství, o které se kaž-
dý nějakým způsobem stará. Každý zde má jinou roli a úkoly  
a každý přijímá něco z toho, co vytvořili druzí.
Podstata státu spočívá v tom, že se celý národ musí dohodnout 
na společných podmínkách své existence. Je potřeba řešit úkol 
efektivní koordinace tvořivé činnosti všech občanů, proto aby 
konečný výsledek přinášel blaho všem. To se ukazuje jako 
skutečná výzva.
Jinými slovy, stát je systém, který zajišťuje život národa  
a zachování jeho kulturní identity. Úkolem státu je zabezpečit  
ty věci, které občané nemohou řešit jako jednotlivci, nebo by 
je nedokázali řešit dostatečně efektivně.
Stát je ale natolik velký systém, že každý člověk jen těžko  
dokáže přímo kontrolovat činnost jakéhokoliv dalšího člově-
ka. A nejen to, že lidé nedokážou práci druhých kontrolovat, 
ale zároveň ani většinou neznají podstatu činností, na které 
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nejsou profesně zaměření.
Musíme se tedy smířit s tím, že druhé lidi nemáme pod kont-
rolou. A ani bychom neměli chtít mít každého pod kontrolou. 
Jakékoliv společenské vztahy jsou založeny na určité míře 
důvěry. Všichni jsme byli stvořeni jako bytosti se svobodnou 
vůlí, rozumem a svědomím. Každý z nás koná to, co momen-
tálně považuje za správné. A tak to je dobře.
Mluvíme o vzájemném soužití spoluobčanů v naší zemi. Stá-
vá se, jako všude na světě, že spousta lidí zneužívá svou moc  
k nabytí neoprávněných výhod před ostatními (např. zisk ma-
jetku). Na tyto činy je důležité dohlížet, to v každém případě. 
Musíme dbát o to, aby naši zástupci, kteří mají v rukou nástro-
je moci, pracovali ku prospěchu své země jako řádní správci 
a hospodáři.
Na druhou stranu ale musíme také zachovat chladnou hla-
vu. Stát je složitý sociální systém, avšak také velmi křehký. 
Nesmíme dopustit, aby se rozpadaly základní společenské  
(a právní) vztahy a vypukl nekontrolovatelný boj. Musíme 
každý problém řešit takovým způsobem, abychom nevytvo-
řili víc škody než užitku. Proto bychom se neměli nechat 
vyprovokovat věcmi, které „najednou vyplují na povrch“.  
Tím se necháme nasměrovat proti jednomu zlu, zároveň ale 
často jednáme v zájmu jiného zla.
Je smutné, že používáme slova jako „politický boj“. Neměl 
by to být boj, měla by to být tandemová spolupráce, tvůrčí 
soutěž politických subjektů, jak nejlépe řídit naši zemi. Měli 
bychom se i napříč politickým spektrem vzájemně podporovat 
ke správným krokům pro naši zemi.
Bohužel je tady síla, které nás provokuje ke vzájemnému boji. 
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Ať si každý položí otázku. Komu prospívá rozdělení společ-
nosti? Nestabilita? Orientace vlivných subjektů a části obyva-
telstva proti své vládě? 
Je to zájem těch, kteří nechtějí, aby naše země měla moc sama 
nad sebou. Abychom nebyli suverénním státem.
Společnost, která je zaneprázdněna vzájemným bojem, je odvá-
děna od řešení problémů, které se jí týkají jako celku. Vytrácí se 
pocit sounáležitosti. Naše mysl je plně soustředěna na vzájem-
né soutěžení jednotlivých politických stran a jiných vlivných 
subjektů – a zapomínáme na podstatné věci, které je třeba řešit.
Politici musí každý rok připravovat další volební kampaň,  
vymezují se proti ostatním stranám a těžko se pak donutí  
po volbách konstruktivně spolupracovat. Politické síly v zemi 
jsou zaměstnány vzájemnou nevraživostí, proto nemohou 
efektivně jednat v zájmu státu. Jsou neochotní se sjednotit.
Výsledkem je slabá a nestabilní pozice vlády – nejen té dneš-
ní, platí to obecně. Vláda nemá dostatečně silné postavení  
k tomu, aby byla ve své politice zcela suverénní. Proto si ne-
může dovolit ohrozit zájmy subjektů, které poškozují naši 
zemi.
Společnost nemá plnou vládu sama nad sebou a proto nedoká-
že hájit své vlastní zájmy. O to tady jde.
Můžeme si sami všimnout například toho, jakým způsobem 
odchází kapitál z České republiky. Zahraniční korporace vy-
užívají naše obyvatelstvo jako levnou pracovní sílu. Hodnoty 
vytvořené v České republice jsou vyšší, než kolik za ně dosta-
nou čeští lidé peněz. Na úkor toho pak profitují cizí společ-
nosti.
Český dělník má v průměru 3x menší mzdu, než dělník v Ně-
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mecku. Ovšem tvrdit, že německý dělník má 3x vyšší produk-
tivitu a proto má více peněz, je holý nesmysl. Někdo by mohl 
namítat, že chybně argumentuji absolutní výší mzdy, že bych 
měl porovnávat spíše kupní sílu Čechů a Němců. 
Německo má kupní sílu ve výši 160% průměru EU. Česká re-
publika dosahuje pouze 68% průměru EU. To je 2,35x méně. 
Průměrný Němec si tedy může dovolit 2,35 krát vyšší životní 
standard, než průměrný Čech.
To by mohlo znamenat, že Češi jsou chudší, protože Česká 
republika má celkově menší produktivitu práce, tedy méně 
vytvořené hodnoty na obyvatele. Skutečnost je ale jiná.  
Podívejme se na hodnotu HDP na obyvatele za rok v ČR  
a v Německu (2017): 
Česká republika – 36 916 $, oproti tomu Německo – 50 715 $. 
To je pouze 1,37 krát více, ve prospěch Německa.
Takže průměrný Němec vytvoří za 1 rok svou prací hodnotu 
50 tisíc dolarů, 1,37x více než průměrný Čech. Ale ten samý 
průměrný Němec si však za vydělané peníze může koupit 
2,35x více zboží, než průměrný Čech!
Další příklad: Průměrná hrubá mzda v Německu (2017)  
je v přepočtu 96 896 Kč. V České republice dosahuje pouze  33 
697 Kč. To znamená, že průměrný Němec ročně vytvoří hod-
notu 50 715 dolarů, tedy, při kurzu 24,60Kč/$, 1 247 589  Kč. 
Z toho mu zbyde (12 měsíčních platů) 1 162 752 Kč. Průměr-
ný Čech vytvoří hodnotu 36 916 dolarů, to je 908 133 Kč.  
A ve 12 platech mu zbyde 404 364 Kč.
Máme tedy jasný doklad toho, že Češi svou prací vytváří 
kapitál, ze kterého jim zůstane pouze část. Zbytek odchází  
do zahraničí cizím majitelům.
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Obrázek: Mapa kupní síly v Evropě.
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To není vše, čeho se zahraniční firmy vůči nám dopouštějí. 
Dalším příkladem neférového jednání je dobře známá dvojí 
kvalita potravin. Pojďme se podívat na podstatu toho problé-
mu.
Nadnárodní výrobci potravin mají různé produkty pro vý-
chodní a pro západní trh. Výrobky pro západní trh jsou obecně 
kvalitnější, z lepších surovin a jejich větším podílem. Masné 
produkty mívají více masa, mléčné více mléka. Sycené nápoje 
mají více ovocné složky a méně umělých sladidel.
Přes to všechno nejsou výrobky prodávané na západě o mno-
ho dražší, než ty méně kvalitní u nás. Někdy bývají dokonce 
levnější!
Takže potravinářské firmy dokáží vytvářet levné a kvalitní vý-
robky – pro Němce, Francouze a další. Ty samé výrobky ale  
u nás neprodávají a místo toho k nám dováží výrobky niž-
ší kvality a nastaví podobnou nebo dokonce vyšší cenu. S 
ušetřením na kvalitních surovinách u nás vydělají větší sumu  
peněz.
Otázka je, proč u nás si něco takového mohou dovolit a v ji-
ných zemích ne? Zřejmě tyto země dokážou lépe hájit své zá-
jmy a zájmy svých občanů.
Tím se dostáváme zpátky otázce suverenity státu, což není nic 
jiného než schopnost státu vést nezávislou politiku a bránit 
vlastní zájmy.
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II. MOC VE SPOLEČNOSTI

Ústava ČR, článek 2  
Lid je zdrojem veškeré státní moci;  
státní moc slouží všem občanům.

Suverenita země se zdaleka netýká jen zahraniční politiky. 
To, zda je stát suverénní, rozhoduje i o jeho vnitřní politice. 
Vládnoucí třída svrchovaného státu vydává taková rozhodnu-
tí, která zemi posilují a zvyšují konkurenceschopnost. Stará se 
o blaho obyvatel. Zkrátka hájí své vlastní zájmy.
V demokracii by jediný, komu se vláda státu zodpovídá, měli 
být občané země. Občané by měli mít rozhodující vliv na po-
litiku vlády a jediný tlak, kterému by vláda měla ustupovat,  
by měl být tlak občanů ve volbách.
Ovšem realita je jiná. Kdykoliv se objeví nějaký konkrétní 
požadavek ze zahraničí, většina politické scény začne tento 
požadavek podporovat, i za cenu protestů veřejnosti. Tako-
vým příkladem bylo například jednání o imigračních kvótách 
v Evropské unii. Politici se z nepochopitelného důvodu zača-
li vyslovovat pro přijímání imigrantů, ačkoliv si tím značně 
uškodili v očích drtivé většiny voličů.
Přitom se jednalo o imigranty (částečně skutečné uprchlíky), 
kteří k nám nikdy nechtěli a nikdy neplánovali žádat o azyl  
v České republice. Vzpomeňme si na slavné přijetí asi 50ti ro-
din iráckých křesťanů, z nichž asi polovina, ihned jak to bylo 
možné, odešla do Německa. Ani muslimští migranti nechtě-
li do České republiky. Kromě toho naše normální imigrační 
politika v té době pracovala v téměř nezměněném režimu,  
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kdokoliv požádal o povolení k pobytu, k tomu se přistupovalo 
jako dříve. Zdálo by se, že občas přichází chvíle, kdy se politici 
chovají absolutně nesmyslně a nelogicky. Ale při bližším pohledu  
je zřejmé, že to má nějaký důvod. Ten důvod je takový,  
že moc nad politiky nedrží občané, ale jiné síly.
Když hovoříme o moci, chováme se, jako by moc řídit, ovlá-
dat, prosazovat svá rozhodnutí byla doménou vládců a vlád 
(v demokratických zemích výsadou legitimních institucí).  
V praxi je to ale složitější. Orgány státu mají moc plynoucí  
z Ústavy a našich zákonů. Ale subjektů disponujících reálnou 
mocí je mnohem více.
Moc nepodléhá žádným zákonům. Moc je schopnost člověka 
nebo skupiny osob dosahovat svých cílů jakýmikoliv nástroji. 
A tím subjektem je každý, kdo drží v rukou nebo ve své pra-
vomoci, nějaký ten nástroj.

A) Sdělovací prostředky
Média mají velký vliv na myšlení obyvatelstva. Jejich moc 
plyne z toho, že prakticky určují, o kterých problémech  
se bude mluvit a o kterých ne. Ovlivňují celkové informač-
ní pole a náladu lidí. Tím mohou podporovat různé politické 
tendence, na základě toho, na jaké zájmy je orientováno jejich 
vedení (nebo majitelé).
U veřejnoprávních médií figurují rady volené Poslaneckou 
Sněmovnou, ty pak dále volí ředitele a jmenují další výkonné 
funkce. To znamená, že veřejnoprávní média jsou nezávislá  
na státní moci. Díky tomu, že se nezodpovídají konkrétním 
politickým proudům, mají svobodu v tom, jaké tendence  
budou podporovat. Jednotliví členové rady jsou zvoleni  
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parlamentem, ale tím jejich podřízení státním orgánům prak-
ticky končí a dále už mohou vystupovat, v čích zájmech chtějí. 
U soukromých médií je to ještě jednodušší. Tendence určuje 
majitel, musí ale respektovat ostatní mocné hráče i celkovou 
ideologii společnosti.
Kdo drží v rukou sdělovací prostředky, může jimi útočit  
na své protivníky z politiky i byznysu. Politici jsou pak  
z tohoto směru zranitelnější, protože jejich úspěch se odvíjí  
od přízně voličů, kterou mohou média ovlivnit.
Říká se, že média jsou hlídací psi demokracie. Ve skutečnosti 
jsou to spíše predátoři demokracie. V každém případě jsou to 
nástroje moci.
Média většinou nikdo neusvědčí ze lži. Oni pouze vybírají  
ty informace, které jsou pro ně výhodné. Vytváří tak celkové 
informační pole ve společnosti a ovlivňují názorovou orienta-
ci velké části lidí. 

B) Policie
Dalším subjektem, který má „eso v rukávu“, je policie. Poli-
cie může být zneužita k tlaku na osoby, které mají „kostlivce 
ve skříni“. Kdo vede vyšetřování trestných činů, má moc nad 
viníky. Tohle se lidem zdá logické, zločinci by měli být oka-
mžitě vyšetřeni a souzeni!
Jenže ono to funguje i naopak. Ten, kdo se něčím provinil,  
je lépe vydíratelný. To znamená, že se zákulisní moci hodí 
takového člověka pustit do politiky i do vlády. V případě,  
že pak takový člověk pracuje jiným způsobem, než se vliv-
ným líbí, mohou se jeho hříchy znovu otevřít.
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Policie skutečně rozhoduje o vyšetřování trestních činů. Může 
vyšetřování libovolně odkládat, nebo dokonce i smést ze stolu. 
Pokud dostane podnět, může naopak staré vyšetřování obnovit. 
Vše samozřejmě není tak jednoduché, ale v principu to takhle 
funguje. S policií souvisí i státní zastupitelství. To přebírá ini-
ciativu hned po ní a má také v rukou svůj díl moci. Zajímavé 
je, že státní zástupci jsou státní mocí neodvolatelní, přestože 
patří k moci výkonné. Nejsou tedy vůči státu přímo odpovědní.
Chybou lidí často bývá, že považují práci policie, státních za-
stupitelství nebo soudů za objektivní a nevidí za ní možnou 
subjektivitu. To pak dává velmi omezenou představu o moci 
a politice.

C) Úřednictvo
Většina úředníků pouze dělá svou práci. Někteří ale rozhodují 
o zásadních záležitostech pro naši zemi. Tím se také dostávají 
mezi velké hráče. Je to podobné jako s politiky. Úředník může 
být ovlivněn, aby rozhodl, v něčím zájmu. Může být také vy-
dírán trestním stíháním, pokud už má nějaký škraloup. A to 
může být prakticky cokoliv, třeba nekompetentní rozhodnu-
tí. Nekompetence je jedním z klasických problémů úředníků  
i politiků. Je pak celkem snadné tyto lidi dostat pod silný tlak.
Zajímavá je například role náměstků na ministerstvech. Pokud 
se ministrem stane nekompetentní politik, který nemá snahu 
nebo znalosti k tomu, aby správně pracoval, na ministerstvu 
pak de facto vládnou náměstci.
Pokud se úředníci dopouští přehmatů, poškozují celou zemi. 
A to je zase možné zneužít k vyvolání napětí a nespokojenosti 
občanů se státní mocí.
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D) Nadnárodní korporace
Jakékoliv velké společnosti disponující velkým kapitálem se stá- 
vají subjekty moci s vlastními zájmy. Pokud se jedná o nadná-
rodní korporace, bývá zde nulová úcta k jednotlivým zemím  
a jejich občanům. Korporace mohou navazovat vztahy s ostat-
ními subjekty (politici, úředníci ...) a ovlivňovat politiku státu. 
Mohou finančně podporovat ty tendence ve společnosti, které 
jim vyhovují. Nezřídka se stává, že korporace podporují různé 
neziskové organizace i média – taková, která jim jdou na ruku.

Nadnárodní firmy odvádějí z České republiky zisky v řádu 
stovek miliard korun ročně. Tyto hodnoty vytvořené na území 
České republiky našimi občany nenávratně mizí v zahrani-
čí. To je velmi výhodná situace pro tyto korporace. Je jasné,  
že v jejich zájmu je udržení takového stavu. Proto podporují 
ty politické tendence, které k tomu přispívají. To je například 
slabá vláda, která nehájí národní zájmy.

Výhoda korporací je ta, že disponují obrovským kapitálem. 
Při tak obrovském zisku v naší zemi rády malou část „investu-
jí“ zpět na podporu médií nebo neziskových organizací, které 
jim hrají do karet.

Důležitou rolí pro stát je vlastnění a řízení strategických 
podniků. Českému státu v současné době řada strategických 
podniků nepatří a tak nemůže vlisovat jejich řízení. Každá 
země, k tomu aby fungovala, potřebuje určitou infrastrukturu 
a strategické podniky. Záleží pak na tom, kdo je má pod kon-
trolou. Pokud se nachází v cizích rukou, celková moc státu  
je oslabena. Zejména moc země nad svou vlastní ekonomikou 
a průmyslem. To má vliv jak na suverenitu daného státu, tak  
i na charakter jeho hospodářství – proto máme menší vliv  
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na to, zda budeme montovnou Evropy nebo vysoce rozvinu-
tou zemí moderních technologií.
Zásadní je také soběstačnost území státu ve výrobě potravin  
(a kdo má nad touto výrobou kontrolu).
Za První republiky existoval v naší zemi zákon o podnicích, 
podle kterého musela mít každá zahraniční firma sídlo  
na našem území. Ve správních radách podniků museli být lidé  
s trvalým bydlištěm v Československé republice.

E) Neziskové organizace
Neziskové organizace se mohou zabývat vším možným –  
od obecně prospěšné činnosti po politický nátlak. Neziskov-
ka je obecně skupina lidí, kteří se zabývají nějakou formálně 
nevýdělečnou společenskou činností. Ve skutečnosti jsou ale 
někdy pro své pracovníky dost výdělečné – nevytváří zisk jak 
ho vyváří firmy, ale přijímají finanční prostředky, ze kterých  
si činné osoby nadělují štědré výplaty. Takže i slovo „nezisko-
vá“ může být zavádějící.
Velkou chybou je házet všechny neziskovky do jednoho pyt-
le. Neziskovou organizací jsou vesnická sdružení místních,  
ale i obrovské mezinárodní kolosy ovlivňující politiku. Důle-
žitou otázkou je, jak je rozlišit a jak se k nim postavit.
I ty neziskovky, které ovlivňují politiku a prosazují ve společ-
nosti určité tendence, dělají často zároveň i nějakou prospěš-
nou činnost. Tím ospravedlňují své působení v zemi. Jindy  
se zase před společností legitimizují nějakými konkrétními 
idejemi – které však účelově zneužívají v politickém boji. 
Politické neziskovky vždy pracují v něčím zájmu. Ten je dán 
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jak zdrojem jejich financování, tak i ideologií jejich provozo-
vatelů. Finanční stopy samozřejmě nejsou lehce dohledatelné, 
peníze se posílají nepřímo, přes třetí strany. Cílem je vytvořit 
dojem veřejného financování dobrovolnými dárci. 
Jak tedy neziskové organizace ovlivňují politiku? Mají k dis-
pozici pracovní kolektiv lidí, kteří se soustavně zabývají ně-
jakým úkolem. Navazují vztahy s novináři, médii a politiky. 
Vyhledávají informace a pracují s nimi. Mohou například sle-
dovat politiky a podávat na ně trestní oznámení. Mohou ovliv-
ňovat veřejné mínění. Ve spolupráci s médii rozviřují politické 
kauzy.
Pokud nějaký subjekt nemůže vykonávat nějakou činnost pří-
mo, vytvoří k tomu neziskovou organizaci, kterou mají jakoby 
úplně jiní lidé a s ním jakoby nemá nic společného. To je hlav-
ní význam politických neziskovek.
Ještě jsou další zajímavé struktury, které mohou nějakým 
způsobem působit na politiku. A činní lidé přitom mohou mít  
i jiné cíle, než veřejně deklarují. Jsou to například odbory  
a jiné organizace.

F) Společenské autority
Zvláštní význam v lidské společnosti, kde jsou lidé manipulo-
vatelní, mají společenské autority. Jsou to různí herci, umělci, 
hudebníci. Díky jejich popularitě jejich navenek prezentova-
né názory ovlivňují masy lidí. To je důvod, proč každý režim 
chce mít tyto autority na své straně.
Umělecká třída je záměrně ovlivňovaná, aby pak sama mohla 
ovlivňovat občany. Většina umělců (kromě například popu-
lárních hudebníků) je závislá na veřejných penězích. Navíc  
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si mnozí z nich chtějí žít na vysoké noze a tak jim nezbývá nic 
jiného než se systému přizpůsobit.
Umělci potřebují, aby je média zařazovala do svých progra-
mů. Potřebují finanční příspěvky od státu i korporací. Her-
ci chtějí získat dobré role v filmech od filmového průmyslu.  
To je jejich hlavní motivací a na základě toho tito lidé jedna-
jí. Jsou samozřejmě výjimky, dobří herci a umělci, kteří jsou 
sami sebou a nikomu se nemusí zavděčovat. I tak si ale musí 
dávat pozor na to, co řeknou. Mohli by si totiž proti sobě po-
stavit i své kolegy.
Společenské autority ve velké míře ovlivňují myšlení lidí  
a tak i oni mají svůj díl moci ve společnosti. Tak bychom  
k nim měli přistupovat a tak by i ony samy si toho měly být 
vědomy. To znamená, že musí přijmout odpovědnost za myš-
lenky, které veřejně prezentují.

G) Tajné služby
Většina lidí má hodně zkreslenou představu o práci tajných 
služeb. V televizi a filmech vidíme samé akční hrdiny, skuteč-
nost je ale jiná. Hlavní činností tajných služeb je především 
navazování nových kontaktů v cizí zemi, vyhodnocování jed-
notlivých kádrů a ovlivňování politiky – v tom nejobecnějším 
smyslu. 
Tajné služby většinou neoperují přímo s nějakými nástro-
ji moci, ale komunikují s jednotlivými subjekty, ovlivňují je  
a zprostřekovávají jejich vztahy takovým způsobem, aby do-
sáhly svého cíle. Dohlížejí na činnost subjektů působících  
v zájmu jejich šéfů a koordinují činnost těchto živlů. 
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Moc tajných služeb spočívá právě v jejich know-how – zna-
lostech, speciálním výcviku/vzdělání a dobrém přehledu.
Existují i další struktury a vlivné skupiny lidí, kteří disponu-
jí znalostmi, jak ovlivňovat společnost, a snaží se dosáhnout 
svého cíle. Politika je opravdu pestrá a složitá. Vždyť i v ma-
lých pracovních kolektivech se bojuje o moc a postavení –  
a co teprve v celých státech a mezinárodní „aréně“?

H) Shrnutí
Bylo by naivní tvrdit, že každý z těchto nástrojů si dělá, 
co chce nebo sám vládne společnosti. Moc spočívá právě v kom-
binaci těchto prostředků. V jakémkoliv státu existuje vládnou-
cí třída. A ta se skládá z různých mocenských uskupení. Mo-
censké skupiny tvoří jednotliví lidé, kteří navazují spojenectví  
a spolupráci s druhými nebo si druhé podmaňují. Mocní pra-
cují tak, že hájí své zájmy takovým způsobem, aby nevstupo-
vali do konfliktu se zájmy mocnějších subjektů.
Jedna mocenská skupina může mít své zastoupení v byzny-
su, mediální sféře i politice. Dále může ovlivňovat další lidi, 
třeba u policie. Už z této podstaty věci je nesmyslné tvrdit, že 
politik vlastnící média je nějaký výjimečný fenomén narušu-
jící rovnováhu sil. Naopak, mnohem častější je to, že politik  
a politická strana je součástí mocenského bloku, který působí 
i v byznysu, sdělovacích prostředcích a tak dále.
Rozhodující je tedy to, jak vlivní lidé dokáží dosahovat svých 
cílů a jak dokáží rozeznat sílu ostatích subjektů, se kterými 
musí udělat ve svých zájmech kompromis.
Zájmy slabších subjektů jsou podřízeny zájmům těch silněj-
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ších. Různé mocenské skupiny i jednotliví lidé pak jednají:
• podle vlastních zájmů
• podle vlastní ideologie a společné etiky
• jsou omezeni tím, co si mohou dovolit, tlakem jiných  
  subjektů
• jsou omezeni mírou poznání systému a svými schopnostmi
Pokud v kultuře národa nejsou zakódované organizační prin-
cipy, jak má fungovat suverénní stát, potom jeho stát nemů-
že být nezávislý a stane se kompletně politicky podřízeným  
jiným státům. 
Subjekty, které mají organizační převahu nad mocenskými 
skupinami uvnitř státu, si tyto mocenské skupiny podřídí.  
To mohou být cizí tajné služby, spolupracující s diplomacií, 
neziskovými organizacemi, cizími vlastníky korporací a mé-
dií a tak dále. Výsledek je takový, že jednotlivé články moci 
ve státě jsou izolované a bojují jeden proti druhému, ve pro-
spěch cizích zájmů. Nekomunikují spolu přímo a nedokážou 
tak společně koordinovat svou činnost, pokud to není v zájmů 
zahraničních subjektů.
Důležitá je právě kompetence vládnoucí třídy státu v udržení 
suverenity. A vládnoucí třída, to jsou právě všichni vlivní lidé 
společnosti. Jejich ideologie, etika, zájmy a poznání rozhodují 
o tom, jestli bude stát suverénní.
Suverenita státu není nějaký oficiální status. Suverenita  
je způsob myšlení a kompetence vládnoucích mocenských 
uskupení ve státě.
To je odpověď na otázku, proč politici jednají často proti vůli 
občanů a proti zájmům své země. 
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III. IDEJE

Ústava ČR, článek 2  
Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno,  
a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

Suverenita společnosti je otázkou toho, zda společnost vládne 
sama sobě, nebo je ovládána zvenčí, v zájmu cizí moci. Moc nad 
společností se realizuje prostřednictvím státu. Může to tedy být 
stát suverénní, nebo stát, jehož politika je pod vlivem cizí moci.
Dnešní chápání státu je ale spíše neúplné. Definujme si stát 
jako sociální systém zahrnující celou společnost – tedy i jako-
by „nestátní“ složky – soukromé osoby, firmy, média, nezisko-
vé organizace... Tyto „nestátní“ složky nejsou státními orgány, 
přestože mají také větší nebo menší moc nad společností.
Stát je sociální systém, který má zajišťovat život společnosti  
a samotnou společnost chránit. Smyslem existence státu je há-
jit zájmy svých obyvatel.
Jedním z aspektů, podle kterých stát jako společenský systém 
funguje, je ideologie členů společnosti. Ideologie je soubor 
idejí, přesvědčení člověka o tom, co je správné. Ideologie mo-
hou být různé. Mohou být velmi agresivní. Mohou být také 
nefunkční pro praktické fungování státu. To jsou špatné strán-
ky ideologií. Na druhé straně mohou být dobré ideje, které  
ve společnosti vytváří harmonii, společnost chrání a rozvíjí.
Mezi souborem dobrých idejí a škodlivou ideologií bývá  
tenká hranice. To, zda se ideje překlopí do absurdní ideologie, 
je otázkou interpretace těch konkrétních myšlenek. Ideologie 
vzniká z lidské hlouposti, lhostejnosti a lenosti přemýšlet –  
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z jedné strany. Z druhé strany je ideologie nástrojem proti  
společnosti lidí, aby byla ovládnuta v něčí prospěch.
Špatná ideologie se vyznačuje zejména tím, že pod rouškou 
jedněch idejí potlačuje nebo ignoruje jiné ideje, stejně důle-
žité.

A) Vnitřní nepřítel
Pojďme se tedy blíže podívat na to, jaký způsob myšlení hýbe 
naší politikou. Pomůžu si citáty některých výroků: „Kritika 
je známka demokratické kultury. Pokud by naši politici a čel-
ní představitelé stran neporušovali pravidla o střetu zájmů, 
nezávislosti justice a médií, nikdo protestovat nebude.“ (Mi-
kuláš Minář, Milion chvilek). Nebo také: „Předseda Andrej 
Babiš je silným lídrem, vlastní stranu i její ochranné známky, 
je v rozporu se zákonem, trestně stíhaný a v obrovském střetu 
zájmů.“
Takže celý problém tkví v tom, že Andrej Babiš je příliš sil-
ným lídrem a je špatně ovladatelný. Podle tohoto způsobu my-
šlení jsou naším největším nebezpečím naši vlastní politici, 
kteří by neměli získat reálnou moc a neměli by skutečně vlád-
nout. Místo toho by měli být loutkami, které si nedovolí vést 
sebevědomou politiku.
Obvinění o porušování pravidel o střetu zájmů nebo nezávis-
losti médií a justice jsou nepodložená. Všimněte si, že pan 
Minář tento výrok zabalil do obecného tvrzení, protože pokud 
by mluvil přímo o panu Babišovi, musel by svůj výrok dolo-
žit. A pouhé podezření nelze doložit. Jsou to pouze domněnky.
Takže podle demokracie – ad absurdum nesmí země mít sil-
ného politika, protože by byl prostě moc silný. Jediným nepří-
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telem této „demokracie“ je vnitřní nepřítel, vláda země. Naši 
politici jsou naši nepřátelé (tedy jen když vedou sebevědomou 
politiku). A síly z „demokratických“ zemí, včetně samotné 
Evropské unie, jsou ti, kteří nám chtějí pomáhat „vybudovat 
demokracii“ a chránit nás před našimi zlými politiky, které 
jsme si zvolili.
A teď si vzpomeňme na politiku západních firem, ale i Evrop-
ské unie vůči našim občanům. Vzpomeňme si na naše HDP  
a kolik z toho zůstane českým lidem. Tohle je ta pomoc?
Uveďme si příklad francouzského ekonoma Thomase Piketty: 
Pro období 2014 – 2020 dosahuje částka, kterou může Čes-
ko čerpat z evropských fondů zhruba 612 miliard Kč. Po-
necháme-li stranou, nakolik se vydělené peníze daří čerpat. 
Avšak v těchto letech odchází průměrně ročně z českého hos-
podářského výkonu v kapitálových příjmech na západ 7,6%,  
zatímco opačným směrem z evropského rozpočtu 1,9%.  
Česká republika je na tom suveréně nejhůře – Polsko má  
poměr 4,7 ku 2,7%; Slovensko 4,2 ku 2,2%; Maďarsko 7,2  
ku 4% (Euro, 18. 1. 2018). Ne nadarmo je Česká republika 
nazývána krmelcem Evropy.
Je jasné, komu prospívají naše vnitřní politické bojůvky. Mís-
to toho, abychom řešili, jak se stát silnější a schopnější zemí 
a bojovali za lepší životní podmínky pro naše občany, řešíme, 
jestli náhodou nejsme málo „demokratičtí“.
Už jste slyšeli pana Mikuláše Mináře řešit problematiku níz-
kých mezd v zemi? Nebo třeba dvojí kvalitu potravin? Nebo 
naši suverenitu? Já tedy ne. 
Vnitřními rozbroji odvádíme pozornost od důležitých věcí  
a destabilizujeme svoji zemi. Vláda státu potřebuje dostatečně 
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silné postavení k tomu, aby mohla vést nezávislou politiku  
ve prospěch občanů a země jako celku.
Ten, kdo takový chaos vyvolává, musí ho také ideově, nebo 
spíše ideologicky ospravedlňovat. Milion chvilek má pravdu 
v tom, že Andrej Babiš je trestně stíhaný. Stíhaný je za neo-
právněné čerpání dotace na projekt Čapí hnízdo v roce 2008. 
Od roku 2008 do roku 2015 však tento podvod nikdo neřešil. 
Teprve poté, co se Andrej Babiš vyskytl v politice, „vyplu-
la“ kauza Čapí hnízdo na světlo. Nad tímto úhlem pohledu 
se mnoho lidí nezamýšlí. Můžeme to samozřejmě označit  
za náhodu. V politice ale náhody neexistují. Vlastně to přes-
ně zapadá do schématu, které jsem popsal v minulé kapito-
le. Politik má kostlivce ve skříni a nikdo si toho nevšímá –  
až do chvíle, než je potřeba daného politika dostat pod tlak.
Jak bude řídit stát premiér, který je pod tlakem? Bude mít svá-
zané ruce a slabé postavení. Místo toho, aby se zodpovídal 
občanům, bude ustupovat síle. A je otázka, komu je taková si-
tuace ku prospěchu. Rozhodně ne naší zemi a našim občanům.
Lidé, kteří k tomuto tlaku proti naší vládě přispívají, hájí zá-
jmy kohokoliv, jen ne našich občanů a naší země. Někteří však 
mají dokonce tu drzost stavět se do role arbitra demokracie 
a hlasu občanů: „V případě, že by demokracie vyzrála, roz-
pustíme se. Přál bych si, abychom nebyli potřeba. Teď se ale 
snažíme, aby byl hlas občanů slyšet.“ (Mikuláš Minář, Milion 
chvilek)
Ty, kteří se zaštiťují vůlí občanů a demokracií, však podporuje 
menšina občanů, většina je proti. Viz. průzkum CVVM:
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Vraťme se znovu k tomu, co je to stát a jak má fungovat. Stát 
je sociální systém, který zajišťuje život svého národa a napl-
ňuje jeho zájmy. Naproti tomu jiné státy a nadnárodní subjek-
ty se snaží ostatní státy a národy dostat pod svou kontrolu, aby 
mohly na jejich úkor prosperovat.
To se projevuje ovlivňováním vládnoucích skupin ve státě 
I celé jeho společnosti takovým způsobem, aby nebránila své 
zájmy a nebyla akceschopná.
Jak je zmíněno výše, společnost i její mocenské špičky 
se chovají mimo jiné podle toho, jakou mají ideologii. Ideologie 
a etika vládnoucích skupin určuje, jak moc bude země ovlada-
telná ze zahraničí, případně zda bude absolutně závislá.
Proto se podívejme, jaký způsob myšlení převládá u vlivné 
části našeho národa. Jaké ideje se nejvíce snaží posilovat.
Národní mentalitu utváří jeho hrdinové. Lidé upínají své vní-
mání k jejich životním příběhům a svými myšlenkami je ná-
sledují. To jsou ty ideje, na kterých pak stojí i politika státu.
Kteří hrdinové naší země jsou dnes nejvíce vyzdvihováni? 
Komu bylo v posledních letech věnováno nejvíce pozornos-
ti ve veřejném prostoru? Milada Horáková, Jan Palach a tak 
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dále. Z velké většiny lidé, kteří bojovali proti komunistic-
ké moci – tedy proti režimu našeho státu. Otázkou je, kam  
se pak upíná pozornost lidí a vnímání toho, co je důležité, pro-
ti čemu musíme bojovat. A lidé jsou vedeni k tomu, že tím po-
tenciálním nepřítelem, před kterým je třeba mít se na pozoru,  
je jejich společnost a stát.
Komu naopak odstraňujeme pomníky? Vedle v současné době 
známé kauzy pomníku osvoboditele Prahy maršála Koněva,  
je to celá řada dalších příkladů. Vyberme alespoň jeden  
za všechny, českého novináře, spisovatele a politika Jana Šver-
mu (narozen 23. března 1901), absolventa Gymnázia Na Za-
tlance a Univerzity Karlovy. Jeho pomník u Švermova mostu 
(dnes Štefánikův most) od sochaře Antonína Nikla byl v roce 
1999 odstraněn a v roce 2004 umístěn na Olšanském hřbitově. 
Jan Šverma byl jediný z našich politiků od získání samostat-
nosti v roce 1918, který 10. listopadu 1944 ve Slovenském 
národním povstání zahynul při obraně vlasti ve funkci poslan-
ce našeho zákonodárného sboru (zvolen za KSČ). Za celou 
dobu trvání Československa a nyní České republiky je jediný. 
A jak se k němu chováme? Zrušíme názvy ulic, sadů a čtvrtí 
(čestnou výjimkou je městská část ve městě Kladně) po něm 
pojmenovaných a jeho sochu odstraníme. Co je ještě na Šver-
movi jako autorovi sympatické? Názvy jeho literálních děl: 
Na okraj lipanského výročí; Proti panské jednotě; Hus, Tábor 
a jeho doba; Role českého národa v historii. A co odpověděl 
na výzvu, aby se vrátil zpátky do bezpečí? „Celý život bych 
se musel stydět, kdybych opustil slovenský lid v okamžiku tak 
vážného nebezpečí. Přijel jsem na Slovensko nejen pronášet 
projevy a psát články, ale i bojovat se zbraní v ruce ...“ 
Důsledkem je to, že většina společnosti má otupené vnímání 
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nebezpečí přicházejícího zvenčí. Jsme uchlácholeni myšlen-
kou, že v zahraničí to s námi myslí jen dobře. To je ale velký 
omyl. Každý stát a každý vlivný subjekt hájí své vlastní zá-
jmy. A když má cizí moc vliv na naši politiku, jistě to nebude 
k našemu prospěchu. Mimochodem, vliv cizí moci v naší zemi 
žádní občané nevolí, takže je i v rozporu s demokracií.
Jak se chovají velké státy? Mají proti vlivu ze zahraničí kva-
litní zákony? V USA mají zákon od roku 1936, novelizovaný 
v roce 1966 „FARA“. Je to zákon ukládající osobám působí-
cím v USA jako zástupci zahraničních zadavatelů a provádějí-
cím určité činnosti pravidelně zveřejňovat informace o svých 
vztazích se zahraničním zadavatelem a rovněž zveřejňovat 
informace o své činnosti, přijatých prostředcích a výdajích 
spojených s těmito činnostmi. Obecným účelem tohoto zá-
kona je zajistit, aby veřejnost a její zákonodárci v USA byli 
seznámeni se zdroji určitých informací, určených k ovlivnění 
veřejného mínění, politiky a zákonů v USA, aby tím bylo vlá-
dě a americkému lidu umožněno informované vyhodnocování 
těchto informací. Tento zákon ukládá všem osobám či organi-
zacím (americkým či zahraničním), působícím jako zástupci 
zahraničního zadavatele, povinnost zaregistrovat se u americ-
kého ministerstva spravedlnosti v případě, že v USA vyvíjejí 
určitou činnost, a uvést zahraničního zadavatele, pro kterého 
pracují, prováděné činnosti a také přijaté prostředky a výdaje 
spojené s těmito činnostmi. 
V roce 2012 přijala ruská Státní duma federální zákon č. 121–
F3, plným názvem „zákon o změnách určitých zákonných 
aktů týkajících se úpravy činnosti neziskových organizací, 
které plní funkci zahraničního agenta“. Tento zákon nařizuje 
neziskovým organizacím, které přijímají peníze ze zahraničí, 
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aby se registrovaly jako tzv. zahraniční agent, jinak jim hrozí 
pokuta i zrušení. Ruská analogie zákona „FARA“ se vztahuje 
pouze na ty organizace, které se zabývají politickou činností  
a dostávají finanční prostředky ze zahraničí. 
Co je špatného na tom, aby se ten, kdo pobírá finanční pro-
středky ze zahraničí a uvnitř státu se zabývá politickou čin-
ností, musel zaregistrovat coby zahraniční agent? Vždyť platí-
li cizinci za politickou činnost v cizí zemi, zdá se, že počítají 
s nějakým výsledkem, což ale neznamená, že ta či ona organi-
zace, která je takto registrována, by musela ukončit svou exi-
stenci. Vždyť zákon nezakazuje jejich činnost, zákon pouze 
hovoří o nutnosti registraci a vyúčtování vynaložených peněz 
– a to je všechno.  Ještě dodávám, že ve Spojených státech  
se tento zákon vztahuje nejen na politické organizace, ný-
brž na všechny. Neměli bychom i my, v naší vlasti uzákonit  
podobný zákon vztahující se alespoň na politické neziskové 
organizace? Jsem rozhodně pro.

B) Destruktivita
Lidé mají pocit, že musí proti všemu bojovat. Bojovat pro-
ti státu, bojovat proti politikům. Pokud je ale systém špatný,  
samotným bojem se nic lepšího samo nevytvoří.
Podobné je to s některými politickými stranami. Ty kandi-
dují do Poslanecké sněmovny, aniž by měly úmysl vstoupit  
do vlády a vzít na sebe odpovědnost. Každý chce něco dob-
rého prosazovat. Ale něco skutečně vytvořit a uvést do života  
je mnohem náročnější.
Lidé rádi dělají revoluce. Problém je v tom, že většina revo-
lucí skončí katastrofou a horším stavem, než byl doposud.  
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Bojem se nevytváří státy. Bojem se nevytváří ani spravedl-
nost. Bojem se pouze ničí to stávající.
Boj má své místo v životě. Ale jen tam, kde je nezbytně nut-
ný. Musí být v rovnováze s uvědomělou tvůrčí prací. Vždy, 
když jsme proti něčemu, musíme být i pro něco. Žádný systém 
nelze zrušit, aniž by byl nahrazen jiným systémem. A pokud 
ten jiný systém nevytvoří sami lidé, vytvoří ho moc, v jejímž 
zájmu pak bude nový systém fungovat.
Opět si pomůžeme citátem pana Mináře: “Naše síla spočívá  
v tom, že dokážeme spojovat různé lidi s různými názory. Tyto 
lidi spojuje obrana kvalitní a zdravé demokracie. Kdybychom 
se stali politickou stranou, začali se vymezovat na pravolevé 
ose, začali bychom mít konkrétní názory, tak dvě třetiny lidí 
by nám řekly „nezlobte se, už za nás nemůžete mluvit“.”
To je úplně ideální příklad k tomuto problému. Pan Minář 
chce bránit “zdravou demokracii”, tedy za něco bojovat.  
Ostatně nikdo asi pořádně neví, co ten abstraktní pojem “zdravá 
demokracie” v podání Milionu chvilek vlastně znamená. 
Nechce mít žádné konkrétní názory. Nechce budovat lepší 
stát pro náš národ. Chce pouze bojovat proti politice, kterou  
si občané zvolili.
To je špatná a destruktivní cesta. Pokud chce někdo změnit 
stav naší politiky, musí lidem nabídnout alternativu k panu 
Babišovi. Politickou stranu, která je připravena hájit zájmy 
naší země, profesionálně pracovat a převzít na sebe odpověd-
nost za aktivní řízení státu (účast ve vládě). Andreje Babiše 
můžeme porazit jedině v regulérních volbách. Jiná možnost 
slučitelná s demokracií neexistuje.
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C) Shrnutí
K naladění člověka na bojování přispívají informace, které  
se k němu dostávají. Sdělovací prostředky mají v dnešní době 
tendenci ukazovat lidem hlavně to negativní. Jsme bombar-
dováni všemožnými kauzami, problémy a zločiny. Nikdo 
nám ale neposkytne kvalitní informace, abychom si udělali 
celkový přehled.
Avšak pokud chceme pomáhat naší zemi a budovat lepší stát, 
potřebujeme pozitivní vizi. Naše mysl nesmí být zahlcená ne-
gativními podněty, musí vidět situaci jako celek. Potřebuje-
me tvůrčí a otevřený přístup k problémům společnosti. Změn  
dosáhneme pouze uvědomělou prací.
Je třeba, aby naše ideje byly vyvážené a nahlížely na společ-
nost ze všech stran. Nesmíme propagovat pouze jeden úhel 
pohledu na stát. Cílem je fungující společenství, které hájí  
zájmy svých členů, rozvíjí je a chrání.

IV. PRINCIPY, NA KTERÝCH STOJÍ SUVERENNÍ 
STÁT

Ústava ČR, článek 6  
Politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené  
svobodným hlasováním. 

Pokud má být stát suverénním státem, který si sám rozhoduje 
o své budoucnosti a dokáže hájit vlastní zájmy, musí dodržo-
vat určité principy. Ty hlavní z nich jsou: 
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A) Vnitřní politika a vnitřní záležitosti státu jsou 
pouze v jeho kompetenci.
Žádná činnost ovlivňující společnost a politiku na území 
suverénního státu nesmí být prováděna zahraničními subjekty. 
Politika musí být nezávislá na cizí moci. Nesmí zde existovat 
politické skupiny podporované cizími penězi.
Zahraniční představitelé nemají žádné právo hodnotit naši 
vnitřní politiku, nebo dokonce mluvit do toho, co bychom 
měli a neměli dělat. Pokud se takové pokusy vyskytnou, měli 
bychom se proti nim ohradit. 
Vnitřní problémy země a vnitřní spory nesmí být přenášeny za 
hranice státu. Pokud opozice podporuje zahraniční tlak na naši 
vládu, podkopává tím celou zemi. Jakékoliv politické spory  
v naší zemi nesmí narušovat autoritu země navenek. Pokud 
je vedeno jakékoliv jednání s cizími státy, musí v něm vláda  
i opozice vystupovat jednotně a v zájmu své země. Zahraniční 
politiku určuje vláda ČR. Zahraniční politika vlády by měla 
být ve shodě s většinou opozice ve sněmovně. Měla by tak být 
dlouhodobě konzistentní a předvídatelná, bez ohledu na čtyř-
letá funkční období vlád. Například 30 posledních let všechny 
vlády akceptovaly uznání jedné Číny (9,6 milionu km2, čtvr-
tý největší stát světa) a doposud byla dodržována smlouva,  
kterou v roce 1993 podepsali prezidenti Havel (Česká repub-
lika) a Jelcin (Ruská federace – 17,1 milionu km2, největší 
stát světa) smlouvu „O vzájemném udržování válečných hro-
bů“. A nyní najednou chtějí někteří vrcholní představitelé, ale  
zejména někteří představitelé místní samosprávy, tyto mezi-
národní dohody nabourávat a co víc, vláda ČR k tomu mlčí.
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B) Všechny články moci spolupracují v zájmu státu 
Stát nesmí fungovat na principu „levá ruka neví, co dělá pra-
vá“. Pokud někdo něco vytváří, nesmí mu to druzí narušovat  
a podkopávat. Ten, kdo vyhrál volby, obecně určuje směr 
další politiky. Opozice není k tomu, aby vše, co vláda udělá, 
kritizovala a snažila se to zhatit. Spíše by měla dávat kon-
struktivní návrhy a nabízet spolupráci.
To se týká i dalších subjektů. Média, neziskové organizace 
i soudy by měly jednat v zájmu státu. Nevytvářet nesmy-
slný odpor a blokovat všechno, co se dá. To neznamená,  
že by se měli všichni podřídit vládě, znamená to, že by ne-
měli jednat destruktivně. Musíme se vyhnout vzájemnému  
rozdmýchávání sporů a boji za každou cenu. Bojovat můžeme 
v regulérních volbách.
Mezi jednotlivými články moci a všemi subjekty musí probí-
hat upřímný dialog. To znamená, že když se mi něco nelíbí, 
nepoběžím s tím nejdřív do médií, abych všechny zkritizoval, 
ale nejdříve na věc upozorním konkrétní osoby.
Obecně bychom měli mít úctu ke všem osobám v naší zemi, 
protože s nimi nakonec vždy musíme nějak najít společnou 
řeč. Každému by měla být bližší politická konkurence ve své 
zemi, než cizí subjekty z cizích zemí.
Důležité je, aby všechny mocenské subjekty spolu přímo  
komunikovaly a koordinovaly svou práci. Nesmí být závislé 
na spojení přes cizí prostředníky.
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C) Národ má kontrolu nad idejemi, které jím hýbou
Každý člověk je naplněn určitými idejemi a na základě toho 
se v životě řídí určitými principy. Stejně tak jednají i členové 
vládnoucí třídy státu. Do této skupiny patří všechny spole-
čensky vlivné osoby. A to jsou všichni politici, vyšší úředníci  
a další složky moci výkonné, majitelé a ředitelé médií, maji-
telé velkých podniků, novináři a obecně všichni, kdo nějakým 
způsobem působí na politiku, společnost a veřejné dění.
Na základě idejí jsou ve společnosti zavedeny určité princi-
py jejího uspořádání. Takové uspořádání a způsob myšlení  
ale může přehlížet jiné, neméně důležité principy. Absence 
těchto principů pak společnost poškozuje.
Například dnes v naší společnosti vládne idea demokracie.  
Pro většinu lidí je nejdůležitějším principem dělba moci  
a zabránění jejímu zneužití. Výsledkem je ale to, že dělíme, 
dělíme a vyvažujeme, až náš stát ztrácí akceschopnost a moc 
sám nad sebou (tzn. suverenitu).Proto musíme umět pracovat 
s idejemi tak, aby nebyly zneužitelné proti naší zemi. Mu-
síme poznat, kdy principy zavedené na základě jedné ideje 
poškozují jiné, neméně důležité principy.
To všechno znamená, že ti, co vládnou, musí mít znalosti  
z řízení státu a společnosti. To je vůbec to nejdůležitější.  
Bohužel, na rozdíl například od Francie, Velké Británie  
či Ruské federace, neposkytuje náš vzdělávací systém ucele-
né vzdělání k řízení společnosti a státu. Neexistuje speciální 
vzdělávací program na univerzitách ani neexistuje vzdělávací 
středisko pro funkcionáře samospráv (existuje pouze systém 
vzdělávání úředníků státní správy).
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D) Svrchovaný stát má pod kontrolou své hospodář-
ství a infrastrukturu
Velké strategické podniky, na kterých je země závislá musí 
být v rukou státu. Jsou to například elektrárny, nezbytný prů-
mysl, radiokomunikace atd. I další velké podniky, i u kterých 
to není životně nutné, by měly být v rukou českého státu 
nebo českých občanů. Důležité je zabránit odtoku kapitálu z 
naší země, který hrozí vždy, když jsou v ekonomice aktivní 
cizí subjekty. Cizinci pak mohou mít skrze ekonomiku vliv  
i na celý stát.
Neméně důležitá je soběstačnost země ve výrobě potra-
vin. Domácí výroba se musí upřednostňovat před dovozem.  
Má to hned několik závažných důvodů:
• domácí výroba dává práci českým zemědělcům a potra-
vinářům
• domácí producenti mají vyšší motivaci vyrábět kvalitní 
potraviny pro svou zemi
• spotřeba potravin v místě jejich výroby je ekologičtěj-
ší, jídlo se nemusí  dovážet  na dlouhé vzdálenosti (tudíž  
se ani nemusí tolik uměle prodlužovat jeho životnost)
• potravinová bezpečnost – stát je zabezpečen vlastní výro-
bou pro případ krize nebo mezinárodních konfliktů
Obecně platí, že to, co si stát dokáže sám vyrábět, by měl sku-
tečně produkovat. Peníze za nakoupené zboží pak zůstávají 
přímo v naší zemi. Domácí výroba může být zvýhodňována 
nad rámec volného trhu. Musí se však dbát na její efektivitu.
Také služby jako udržování a opravy infrastruktury by měly 
být v kompetenci státu. Cizí firmy, kromě toho, že na tom vy-
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dělávají, mohou kdykoliv své služby, na kterých jsme závislí, 
vypovědět. To je určitá hrozba, která odpadá, pokud si stát 
životně důležitou infrastrukturu udržuje a spravuje sám.
S ekonomikou úzce souvisí i politika centrální banky. Česká 
národní banka je další subjekt, který by měl hájit zájmy státu. 
Centrální banka by měla se státem více spolupracovat. Vždyť 
ústava ČR hovoří jasně (hlava 6, čl. 98): (1) Česká národní 
banka je ústřední bankou státu. Hlavním cílem její činnosti  
je péče o cenovou stabilitu, do její činnosti lze zasahovat pou-
ze na základě zákona. (2) Postavení, působnost a další podrob-
nosti stanoví zákon.

E) Politika ve vztahu k vlastnímu obyvatelstvu
Občané by měli být vychováváni k národnímu sebevědomí  
a sebeúctě. Kromě toho by měli znát základy a principy, kte-
rých funguje stát. Ve vztahu ke státu by se měli chovat odpo-
vědně a obezřetně.
Školství by mělo rozvíjet tvůrčí potenciál každého člověka, 
aby pak mohl co nejlépe sloužit společnosti. Lidé by se měli 
učit svobodnému a kritickému myšlení a morálním hodnotám. 
Stát a společnost musí průběžně připravovat řídící kádry, kte-
ré pak převezmou její vedení. Důležitá je mravní způsobilost 
těchto lidí, ale také znalosti a tvůrčí schopnosti.
Důležité jsou ideje občanů. Společnost by měla pěstovat ide-
je, na kterých ten který stát vznikl. Ideje. které podporují sil-
ný, svobodný a nezávislý stát. Například náš první prezident  
T. G. Masaryk navázal na koncept Františka Palackého                 
a přemýšlel o historickém poslání českého národa. A jeho 
kniha „Nová Evropa“ přispěla k tomu, že americký prezident  
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Wilson odmítl rakouské návrhy na federalizaci monarchie  
a postavil se za sebeurčení slovanských i jiných národů. 
Společnost a stát musí zamezit degradaci lidí drogami a alko-
holismem. Drogy nestačí pouze zakazovat, ale musí se důsled-
ně pracovat na jejich vymizení ze společnosti. Boj s drogami 
je třeba podporovat ideově. Zvlášť by se mělo zabránit skryté 
propagaci drog a alkoholu ve filmech, seriálech a dalších umě-
lecko–zábavních dílech. Autority by měly jít občanům pří-
kladem, společenské elity musí přijmout plnou odpovědnost  
za svůj vliv na veřejnost.
Mladí lidé by měli být vedeni ke zdravému a smysluplnému 
životu. I to by mělo být podporováno jak školou, tak autorita-
mi a umělci (např. skrze filmy, knihy a další média...). Důleži-
tá je také spravedlnost a úcta k lidem.

F) Dodatek
Obvykle mezi prvními symptomy krize národa se objevuje úpadek 
mateřského jazyka. Když na přelomu 18. a 19. století začal velkole-
pý proces našeho národního obrození, jehož smyslem bylo znovu-
vyzvednutí naší národní kultury a civilizace z  politické katastrofy 
způsobené bitvou na Bílé hoře roku 1620, začali naši národní budite-
lé a obrozenci právě u jazyka. Na jeho rekonstrukci pak začali stavět 
moderní základy umělecké a vědecké kultury, ekonomiky, politiky  
a státnosti. 
Je zákonité, že když národ se začíná propadat do krizí,  
o kterých výše hovořím, začíná to odnášet jako první právě 
jeho jazyk. Například jistá „hybridirare“ češtiny a angličtiny 
pod výsměšným názvem „czechglish“. Když se tento jev obje-
vil například ve Francii (pod názvem „franglais“) francouzská 
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kompetentní místa k  tomu ovšem zaujala rozumné stanovis-
ko a začala stíhat tyto jazykové nedbalosti ve veřejném pro-
storu (média, politikové) jako přestupek. Časopis Le Monde  
14. 4. 1994 napsal: „Jen v  případech, kde nelze použít adekvátní 
slovo francouzské, je dovoleno zavádět výrazy anglické.“ Proč ve 
Francii to jde a u nás nikoli, je nabíledni. Proto se budu zasazovat 
o schválení zákona o státním jazyce ČR a doplnění Ústavy ČR  
o tuto problematiku. 

G) Shrnutí 
Pokud chceme být nezávislým státem, který si sám rozhoduje  
o své budoucnosti, měly by se tyto principy stát morální normou 
vládnoucích elit i ostatních členů společnosti. 
Nakonec dojde i k postupnému zakotvení těchto principů do na-
šeho právního řádu. Tyto principy se stanou pevnou součástí ko-
lektivní etiky mocných v naší zemi. Každý kdo uvidí porušování 
těchto zásad, bude na to upozorňovat a požadovat nápravu. Musí-
me přijmout odpovědnost za svou vlastní zemi.
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V. JAK JSOU TYTO PRINCIPY SUVERENNÍHO 
STÁTU DODRŽOVÁNY V PRAXI?

Ústava ČR, článek 9  
Výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo 
ohrožení základů demokratického státu.

Nalijme si čistého vína. V naší zemi jsou pravidla, kterými  
by se měl řídit stát, aby byl státem svobodným a svrchova-
ným, hrubě porušována.
Otázka suverenity je vytěsněna ze společenské diskuze.  
Důvodem je záměrné přehlušení jinými problémy, včetně zve-
ličovaných kauz. Stejně závažným důvodem je také neschop-
nost veřejnosti toto téma zformulovat. 
Na důsledky ztráty naší suverenity však narážíme dnes  
a denně. Jsou to záležitosti, kde mocní a vlivní rozhodují proti  
zájmům naší země. Lidé se pak diví, označují politiky a další 
za hlupáky, škůdce či zrádce. Neuvědomují si však, že kořen 
problému je mnohem hlubší, než konkrétní jednání jednotli-
vých lidí. Systém v našem státě je nastaven tak, že společnost 
jednoduše podléhá jakémukoliv vnějšímu tlaku a nemá orga-
nizační možnosti bránit se.
V době, kdy vážně hrozilo, že Evropská unie donutí členské 
země přijmout povinné kvóty na migranty, začali již někteří 
politici o otázce suverenity uvažovat. Najednout se ukázalo, 
že naše společnost je vůči ovlivňování zvenčí doslova bezb-
ranná. Bohužel však diskuze nenabrala dostatečnou hloubku 
a byla přehlušena kritikou konkrétního problému, namísto 
obecné příčiny.

49



Nastal čas, abychom si začali uvědomovat, co je to stát  
a jakým způsobem funguje. První by měli být politici, hned  
za nimi novináři a další. Musíme si navzájem vysvětlovat, 
jaké jednání státních činitelů má jaký vliv na náš stát a jaké 
má důsledky. Každá událost musí být principiálně hodnocena 
z pohledu zájmů našeho státu jako celku. To je úkol sdělova-
cích prostředků i politiků.
Uveďme si tři alarmující případy narušování naší státní svr-
chovanosti. Bohužel ani u jednoho nebylo ve veřejném prosto-
ru dostatečně vysvětleno, že jde o podkopávání naší státnosti.

A) Podnět České pirátské strany do Bruselu
Česká pirátská strana podala podnět Evropské komisi, aby 
prošetřila možný střet zájmů premiéra České republiky.  
Piráti vnitřní problém našeho státu delegovali přímo Evropské 
unii. EU má teď z vůle jedné z parlamentních stran legitimní 
kompetenci vyšetřovat předsedu vlády formálně suverénního 
státu. Samozřejmě to s sebou nese i větší vliv Evropské unie 
na naši vnitřní politiku. Jestliže pan premiér bude pod tlakem 
toho, jak se EU k problému postaví, bude i jeho politika více 
závislá na vůli Evropské unie – a méně závislá na zájmech 
naší země.
Co je ještě horší, že možný střet zájmu Andreje Babiše se týká 
unijních dotací. A Piráti tímto svým krokem posilují riziko,  
že Evropská unie zastaví dotace celé České republice. 
Pan premiér to shrnul zcela správně: „Oni vsadili na rétoriku 
proti Babišovi, oni jsou ochotni poškozovat Českou republiku 
v Bruselu jenom kvůli Babišovi a to dělají.“
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B) Snaha organizace Milion chvilek pro demokracii o 
svržení premiéra Babiše
Čistě formálně jsme stále suverénní zemí. To znamená,  
že pokud cizí moc chce ovlivňovat politiku v naší zemi, potře-
buje k tomu nějakou legitimizaci od nás samotných.
A to přesně dělají zástupci některých našich parlamentních 
stran i různí aktivisté. Jmenovitě europoslanci Mikuláš Peksa 
(Pirát) a Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) přiměli Evropskou 
komisi, aby u nás udělala audit a vyšetřovala údajný střet  
zájmu našeho premiéra Andreje Babiše. Evropská komise by  
z vlastní iniciativy velmi pravděpodobně nic takového nedělala.
Takže naši vlastní europoslanci, nejen že nebrání vměšo-
vání EU do našich vnitřních záležitostí, ale přímo motivují  
Evropskou unii, aby tak činila. Poté, co byli Andrejem Babi-
šem označeni za vlastizrádce, ještě měli drzost se cítit dotčeně.
Podobně se odkopal také předseda spolku Milion chvilek Mi-
kuláš Minář. Člověk, který chce údajně více demokratizovat 
naši společnost, otevřeně jedná s cizími politiky, jmenovitě 
německou europoslankyní, paní Monikou Hohlmeier. To je 
mimochodem ta samá europoslankyně, která vedla audit Ev-
ropské komise v České republice.
Nikým nevolený vliv cizinců na naši vládu nemá se skuteč-
nou demokracií nic společného. A aktivista, který se tváří, že 
chce pomoci naší zemi, v tom, kdo u nás vládne a jak vládne,  
by se měl zásadně oprostit od německých či unijních zájmů.
V opačném případě se de-facto stává agentem cizí mocnosti  
v České republice, který podkopává naši zemi.
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Zdroj: Facebook Milionu chvilek, 5. 3. 2020

Německá europoslankyně Monika Hohlmeier s plackou Mili-
onu Chvilek, zdroj: Facebook Puls of Europe – Czech repub-
lic, 18. 12. 2019
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Spojení protivládních aktivistů s cizí mocí je jasné rozvracení 
státu. Naše společnost bohužel zašla tak daleko, že si to plně  
neuvědomuje a nenazývá to pravým jménem. To musíme 
změnit.

C) Komunální politici se dopouští mezinárodních 
skandálů, čímž narušují oficiální zahraniční politiku 
naší vlády.
Něco takového by bylo ve skutečně svrchovaném státu ne-
myslitelné. Pokud komunální politici dělají mezinárodní pro-
vokace a vláda nemá žádnou moc je zastavit, pak jsme společ-
ností, která nemá vládu sama nad sebou.
Tyto události poškozují zejména Českou republiku navenek. 
Nejednotný postoj v zahraničí a hrubost nás snižuje na sub-
jekt, se kterým nemá smysl konstruktivně jednat. Zároveň  
je vidět, že se dopouštíme činů, které jsou proti našemu vlast-
nímu zájmu a náš stát je zneužit v zájmu cizinců. Tudíž s námi 
nelze jednat už z toho důvodu, že očividně nemáme moc nad 
tím, co děláme, resp. co dělají různé články naší společnosti.
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VI. NAŠE VLAST – ČESKÁ REPUBLIKA NEBO 
EVROPSKÁ UNIE

Ústava ČR, preambule  
My občané České republiky v Čechách, na Moravě i Slezku, 
v čase obnovy samostatného českého státu, věrni všem dob-
rým tradicím dávné státnosti odhodláni společně střežit  
a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bo-
hatství, odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy práv-
ního státu… 

Někteří lidé v naší zemi se více než Češi cítí jako Evropané.  
Je to jejich volba. Každý si může vybrat svou identitu, nikdo 
ho k ničemu nenutí. Co to tedy ve výsledku znemená cítit 
se jako občan Evpropské unie? A co říci těm, kteří zaměňují  
Evropu s Evropskou unií? Je rozdíl, když se Čech hrdě hlásí 
k Evropské unii a když říká, že je Evropan? Vždy jsme byli 
součástí Evropy a evropské kořeny, jsou i našimi kořeny.  
A navíc, když se někdo hlásí k Evropské unii, je to ta Unie, 
do které jsme vstupovali nebo ta současná, zejména po přijetí 
Lisabonské smlouvy a dalších smluv?
Evropská unie je blok států s vlastním parlamentem, zákony  
a mocenskými institucemi. Svým způsobem jde o snahu vy-
tvořit velký evropský superstát. Tento superstát už pod své 
rozhodování převzal velkou část kompetencí členských států. 
Podle Lisabonské smlouvy jsou zákony členských zemí podří-
zené zákonům a nařízením Evropské unie. Evropská unie de-
facto řídí zemědělství členských států, hospodářskou politiku, 
ekonomiku a další.
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Většina obyvatel naší země neví, jak se hlasuje v orgánech 
Evropské unie. Udělejme si malý exkurz a podívejme se,  
co může Česká republika ovlivnit, i kdyby se spojila a hlaso-
vala jednotně se všemi státy visegrádské 4. Jak hlasuje Ev-
ropská rada (potažmo Rada, tj. ministři členských států EU –  
existuje 10 různých složení Rady, podle toho jakou proble-
matiku projednává)? Rozhodnutí se v Radě přijímají hlasová-
ním. Ve většině případů je pro přijetí potřebná kvalifikovaná 
většina (jednomyslnost, kterou se tak rád ohání pan Babiš,  
je vyžadována výjimečně, například pokud se jedná o daních).
Pokud má být návrh přijat kvalifikovanou většinou, musí  
ho podpořit většina členských států – minimálně 55% člen-
ských států (tj. 16 z 28 /27/ zemí), v nichž žije většina obyva-
tel, minimálně 65% obyvatel EU, tedy 329 milionů obyvatel.
A navíc: pro zablokování přijetí rozhodnutí musí hlasovat  
proti (nestačí se jen zdržet hlasování) alespoň 4 země, v nichž 
žije více než 35% obyvatel EU.
Jakou sílu mají země V4 pro schválení, či alespoň zabloko-
vání rozhodnutí? Země V4 mají 12,7% obyvatel – z toho Pol-
sko 7,6%, ČR 2,1%, Maďarsko 2% a Slovensko 1%. Z toho 
vyplývá, že země V4 i při společném postupu nezmohou vů-
bec nic. Musí tak na svou stranu získat někoho dalšího ze čtyř 
velkých států, například Německo 15,9%, Francii 13%, Itálii 
11,8% nebo Španělsko 9,2%. Jen poznamenávám, že na od-
souhlasení návrhu by nestačilo ani, kdyby se k V4 připojilo 
všech 22 dalších menších států (mají jen 24,7%).
Změní se něco po odchodu Velké Británie a Severního Irska 
z EU? Nezmění se nic, ani po té nebudou mít všechny malé 
státy dohromady blokační menšinu. Naopak velké státy bu-

55



dou posíleny – Německo na 18,2%, Francie na 14,9%, Itálie 
na 13,5% a Španělsko na 10,6%. Tyto čtyři státy budou mít 
57,2%, což je stále více než potřebných 55%. Jen pro zajíma-
vost, podíl ČR vzroste z 2,08% na 2,38%.
To jsou příklady demokratického hlasování v EU. Otevřely  
se vám oči? Ne? Tak si pojďme povědět, co znamená být ob-
čany evropského superstrátu.
• Budeme žít v zemi, kde jsou občané dvojí kategorie. Liší  
se životní úrovní, příjmy – a nikdo nemá snahu životní úroveň 
jednotlivých regionů srovnat (příjmy do kapitol kohezní poli-
tiky a regionální politiky jsou omezovány a snižovány na úkor 
„zelené politiky“ EP).
• Budeme žít v zemi, kde jedny regiony (tzn. členské státy) 
jsou dominantní a určují směr politiky dle svých idejí a svých 
zájmů a druzí poslušně dělají, co jim silnější diktují.
• Budeme žít v zemi, kde obyvatelé jedněch regionů vlastní 
firmy, kapitál a výrobní prostředky v „méně vyspělých regio-
nech“ a tím jim diktují svou politiku a drancují je.
• Budeme žít v zemi s velmi slabou mírou demokracie, kde 
lidmi volený poslanec Evropského parlamentu nemá ani zá-
konodárnou iniciativu (může pouze požádat Komisi, aby jeho 
návrh předložila).
• Budeme žít v zemi, která pošlapává zájmy evropských náro-
dů, jejich rovnost a jejich identitu.
To vše nám přináší snaha o evropský superstát namísto našich 
národních států. Evropská unie nemá zájem vytvořit homo-
genní stát, kde má každý občan stejnou životní úroveň – ať je 
třeba z Maďarska nebo Německa. Evropská unie ani nemá zá-
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jem zachovat tradiční kulturu všech svých národů. Chce pou-
ze, aby bohatí bohatli a chudí zůstali chudými a závislými ve 
svém rozhodování na těch bohatších.
Tak jak mohou někteří Češi považovat za svou vlast Evrop-
skou unii?
Každý si musí vybrat. Buď suverénní národní stát, který může 
být v DOBROVOLNÉM ekonomickém svazku s ostatními 
evropskými státy za předpokladu, zachování základních, eko-
nomických svobod, tj. volného pohybu zboží, volného pohy-
bu osob, volného pohybu služeb a volného pohybu kapitálu. 
Nebo centrální vládu v evroském superstátu, která dominuje 
všem a všem vládne. Není nic mezi tím.
Uveďme si několik výstižných citací bývalé ministerské před-
sedkyně Spojeného království Velké Británie a Severního  
Irska Margaret Thatcherové. Lépe pak také pochopíme, proč 
Angličané, Skotové, Welšané a Irové odsouhlasili vystoupení 
svého státu z Evropské unie.
Evropská unie – opak demokracie: „byrokratická kontrola“
Jednotná měna – argument pro stádo ovcí a ne pro lidi
Jednotný trh – vítaný krok, největší a nejvýznamnější krok 
vpřed
Společná zahraniční a bezpečnostní politiky – oblast národní 
suverenity
Koncept jednotné měny – Ztráta suverenity v měnových otáz-
kách
Projekt Spojených států evropských – „umělá federativní 
struktura“
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Jednotná měna a měnová unie – absurdní koncept
Evropská federace – byrokratický kamion, byrokratický vý-
mysl
Instituce Evropského společenství – instituce bez státnosti
Pro tendence zvyšování pravomocí institucí EU – největší ab-
dikace národní a parlamentní suverenity.

VII. PROČ POLITICI ŠPATNĚ PRACUJÍ?

Ústava ČR, článek 5  
Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném 
vzniku a soutěži politických stran respektujících základní 
demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek 
k prosazování svých zájmů.

A) Politici
V naší zemi je zvykem nadávat na politiky. Obecná nechuť 
k politice prostupuje celou společností. Lidé vnímají politiku 
jako místo podlých intrik, kde je dovoleno vše a kde obecná 
lidská morálka přestává platit. To je takový typický pohled 
zdola, pohled obyčejných lidí, kteří sami mají minimální prak-
tickou zkušenost s politikou.
První co si musíme uvědomit je to, že politika je v dnešní 
době a dnešním systému ostře sledovanou scénou. Každý, kdo  
se dopustí chyby, na toho se ukazuje. Politik je pod drobnohle-
dem médií a nejen to. Kromě toho na chyby každého politika 
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poukazují konkurenční politické strany. 
Pravda je ale i to, že politici často nejsou dostatečně kompe-
tentní. 
Společnost kritizuje politiku z plna hrdla, sama si však zapo-
míná uvědomovat, že stav politiky je odrazem jejího vlastního 
stavu. Politiku nelze oddělit od společnosti jako celku. Poli-
tika je objektivní jev v jakékoliv společnosti. To, jaká je spo-
lečnost, přímo určuje, jak je v ní realizována politická činnost. 
Společnost sama sobě vytváří nabídku i poptávku. 
Lidé rádi kritizují. Nicméně samotná kritika bez uvědomě-
lé snahy o zlepšení přináší více škody než užitku. Lidé na-
dávají, ale pak čekají, až to za ně někdo vyřeší. Nikdo jiný  
než lidé – členové společnosti – to však vyřešit nemůže. Do-
kud se nezmění tento přístup, nezmění se ani společenská  
a politická situace.
Člověk, který pouze nadává a kritizuje bez návrhu nějaké  
rozumné a promyšlené alternativy, nabíjí společnost nega-
tivními a destruktivními myšlenkami. Pod tíhou této energie  
se věci nikdy nemohou měnit k lepšímu, ale naopak. Společ-
nost se pod přívalem negativních informací postupně otupí  
a začne vnímat politiku jako nezměnitelné zlo. To je ale pou-
ze iluze, protože politika vychází ze společnosti a společnost 
jsme my. To v nás samých leží základy všeho.
Jako se dva lidé dokážou dohodnout, jak spolu budou žít, tak 
se musí spravedlivě dohodnout i celý národ. Rozum nám na-
povídá, že to nepůjde bez vzájemného respektu, mravnosti  
a etiky. Je jasné, že čím větší je společnost, tím složitější jsou 
vztahy mezi lidmi. Přes to všechno je možné vytvořit spraved-
livý a fungující systém.
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To ještě není vše, co je potřeba vědět. Mnoho lidí chce politiku 
změnit a vrhají se do toho po hlavě. Ihned naráží na tvrdý od-
por systému. V jiném případě si jich zase nikdo nevšímá a nic 
nedokážou. Příčinou je naivita a neznalost toho, jak funguje 
společnost. Neví, jak funguje lidská mysl a jak se projevuje 
součinnost lidí v rozsáhlém společenském systému. 
Ve feudálních dobách se tvrdilo, že vládnout může pouze 
urozený a k vládnutí vychovaný člověk. Tato na první pohled 
nespravedlivá myšlenka má však v sobě část pravdy. Sedlák  
z pole se skutečně nemůže jen tak sebrat a bez osvojení si 
patřičných znalostí začít řídit stát. A ani vědec či podnikatel 
nemá hned tak znalosti k tomu, aby řídil stát.
Tento problém se dnes hodně bagatelizuje, obecně převlá-
dá myšlenka, že vládnout může každý. Každý může skuteč-
ně vstoupit do politiky, dokonce i vyhrát volby. Jenže pokud 
nedisponuje dostatečným poznáním a kompetencí, stává se 
loutkou v cizích rukou. Politik prostě musí vědět, co dělá,  
jak funguje moc a jak se chovají lidské společnosti.
Realita je taková, že ve své většině dnešní vládnoucí politi-
ci ve státě či regionech tyto znalosti nemají. Když ve světě  
zavládla demokracie, hodně změnila poměr sil. Moc ofici-
álně vychází z lidu, jenže lid neví, jak je řízena společnost  
a jak je ovlivnitelný médii. Politici se pak stávají tak trochu 
rukojmími sdělovacích prostředků. Se soukromým vlast-
nictvím výrobních prostředků se ve společnosti také objevil  
obrovský kapitál nacházející se mimo státní moc. Tyto fak-
tory a mnohá další dávají dostatečnou příčinu k tomu, aby  
se z oficiálně vládnoucích představitelů staly loutky závislé  
na centrech moci nacházejících se mimo státní struktury.
Můžeme to vidět v praxi tak, že volby nevyhraje ten nejlepší, 
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ale ten, za kým stojí sdělovací prostředky a velké peníze. Tím, 
že se vlády v demokracii rychle mění (každé 4 roky), k říze-
ní státu se dostávají lidé, kteří to nikdy předtím nedělali. Sa-
motná demokracie, pokud má fungovat, potřebuje tím pádem 
mnohem více profesionálních kádrů, než režimy, kde zemi řídí 
stejní lidé několik desítek let. Profesionalita nově příchozích 
do vysoké politiky je však prakticky nulová.
Kromě toho se každá vláda v demokracii přirozeně orientuje 
na krátkodobé cíle (jedno volební období). Stává se, že další 
vláda pracuje podle jiné koncepce než ta předchozí. Pak místo 
toho, aby navázala, musí všechno předělat a vytvářet odzno-
vu. V kombinaci s neprofesionalitou politiků je to velký pro-
blém, který brzdí společnost v jejím rozvoji.
Ještě s jedním problémem se potýká demokracie. Hlavní kom-
petence politika se od řízení země přesouvá k rétorice a dělání 
předvolebních kampaní. Ty berou spoustu času a pozornosti, 
která by se měla věnovat skutečné práci pro stát.
Politika se točí stále dokola jako ohraný mlýn. Strana vyhraje 
volby, čtyři roky tak nějak vládne. Lidé a média nejsou spo-
kojení a v dalších volbách zvolí jiné politiky. Ti už počítají, 
že jsou tam jen na čtyři roky, tak si to užijí a zase odejdou. 
Dohromady to nevede k žádnému cíli. Není tu skutečná vůle 
ani odpovědnost. Dlouhodobé vize se neuplatní, protože ni-
kdo neví, co bude za pět let. Politici se nechovají jako skuteční 
vládci, ale spíše jako dočasní správci.
Není to chyba demokracie. Je to chyba společnosti, která de-
mokracii špatně pochopila a vzala za špatný konec. Je to na 
nás. My můžeme tento systém zlepšovat. Pokud se k problé-
mům postavíme čelem, nic nás nezastaví, abychom vybudo-
vali skvělý stát, ke kterému budou všichni vzhlížet.
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Potřebujeme novou generaci politiků (bez ohledu na věk – 
mladší i starší, muže i ženy, ze všech profesí). Silné svobodné 
tvůrčí osobnosti.
Politickým stranám chybí teorie. Zatímco za minulého reži-
mu se intenzivně studoval marxismus-leninismus (v dnešním 
pojetí jsou jeho tři základní předměty: marxistická filozofie – 
filozofie, politická ekonomie –  ekonomie a vědecký komunis-
mus – politologie), dnes nejsou teoretické materiály prakticky 
k řízení státu žádné. V žádném případě nechci hájit minulou 
ideologii. Měli bychom si ale uvědomit, že když jsme něja-
ký systém zrušili, měli bychom ho také něčím smysluplným 
nahradit. To, co tady funguje posledních třicet let, je vaření  
z vody. Stát je řízen živelně podle momentálních nálad.
Myslím, že nastal čas vzít rozum do hrsti a začít pracovat pod-
le jasných principů. Politici musí být kompetentní vládnout. 
Tím apeluji zejména na politické strany a hnutí, aby vzděláva-
ly své členy. Musíme zapojit svůj tvůrčí intelekt a vypracovat 
politickou teorii, která nám v praxi poskytne možnost budovat 
a bránit naši zemi.

B) Politická strana
Není jednoduché vytvořit politickou stranu, která bude 
úspěšná a kompetentní vládnout. To je jeden z hlavních pro-
lémů, se kterým se potýkáme. Strany a hnutí vyhrají volby, 
získají mandáty, ale kandidáti najednou, neví co mají dělat. 
Většinou nejsou ani pořádně proškoleni k tomu, aby zastávali 
důležité řídící funkce.
Kromě toho politické strany nemají jasně definované politické 
cíle. Ano, samozřejmě, mají volební programy a ti, kterým jde 
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jen o teplá místečka, si s nimi vystačí. Jenže pro skutečnou 
transformaci země k lepšímu to nestačí. Je třeba mít vypraco-
vanou dlouhodobou vizi krok po kroku.
Každá strana si samozřejmě může vybrat. Buď bude takovým 
správcem doposud vzniklého systému a určování cílů rozvoje 
naší země přenechá jiným. Komu? Subjektům, které mají vliv 
na naši politiku – cizí moci, nadnárodním korporacím, mo-
cenským skupinám. Takových politických stran tady máme  
až dost.
Druhou cestou je stát se aktivním činitelem ve vztahu ke státu 
a společnosti. To však nejde jen tak samosebou. Vyžaduje to 
hlubší poznání, řídící schopnosti – ale hlavně spoustu práce. 
Pro běžné politiky je pohodlnější nechat se jen tak nést s prou-
dem, ať už směr toho proudu určuje kdokoliv. A jejich skrom-
né schopnosti jim ani nedovolují chovat se jinak. 
Takhle to ale nemůže jít dál. Vzpomeňme si, jak naše společ-
nost nebyla schopna postavit se čelem migrační vlně a skoro 
jsme byli přinuceni přijmout kvóty na uprchlíky. A na Zápa-
dě, kde se už hrozba vyplnila, společnost v čele s politiky ne-
zmohla vůbec nic.
Můžeme být společností, která vládne sama sobě a realizu-
je to, co je v jejím zájmu – prostřednictvím politiků, které si 
sama volí.
Nebo můžeme být společností, která sama sebe pouze spravu-
je, jejíž politici jsou loutky realizující rozhodnutí přijatá někde 
úplně jinde.
To je ta zásadní otázka, na kterou si musí politická strana od-
povědět. A pokud si vybere budování svobodného a suverén-
ního státu, zavazuje jí to k tvrdé práci. Ta práce musí efektivní 
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a profesionální.
Politická strana se musí stát stabilní silou, kde každý přes-
ně ví, jaká je jeho role a má dostatečné znalosti k tomu, aby 
ji zvládal. Když se podíváme do historie, v jakémkoliv ob-
dobí byla vládnoucí elita na vládnutí pečlivě připravována.  
Ještě dnes praktikují mnohé politické strany vzdělávání členů.  
A ty ostatní si snad myslí, že mohou uchopit vládu v zemi 
jen tak bez přípravy?? Mohou, pokud chtějí být loutkovými 
správci své země.
Jak by tedy měla fungovat politická strana? Předně by měla 
být připravena vládnout. Toho lze dosáhnout pouze dlouhodo-
bou přípravou řídících kádrů a spoluprácí s odborníky.
Dále si musí zajistit disciplínu svých členů. Uvnitř strany by 
měla panovat určitá etika. Etika je podložena konkrétními ide-
jemi a cíli. Ve chvíli, kdy vnitřní etika chybí, není definována, 
jednotliví lidé si dělají, co chtějí a nenesou za to odpovědnost.
Jedním z etických principů politiky by měla být hierarchie zá-
jmů. Zájmy státu jako celku musí stát nad zájmy jednotli-
vých politických stran. Zájmy a úspěch politické strany pak 
stojí nad zájmy jednotlivých jejích členů v politice. Toto jed-
noduché pravidlo je naprosto logické a je základní podmínkou  
jakéhokoliv úspěchu společnosti jako celku.
Ještě s dalším problémem se potýkají politické strany. Velká 
část moci ve společnosti je rozprostřena mimo oficiální vládu. 
Politiku ovlivňují neformální mocenské skupiny prostřednic-
tvím médií, kapitálu, politických neziskovek a „správných lidí 
na správných místech“. I to je výzva, kterou musíme řešit.
Moc a zájmy mocenských skupin nelze ignorovat. Je zaži-
tá představa, že kdokoliv s kýmkoliv jedná, ten kuje pikle,  
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je korupčník a kdo ví co. Praxe je ale taková, že politik musí 
utvářet určitý konsenzus s mocenskými skupinami, jinak ne-
dokáže vůbec nic.

Politik musí umět manévrovat. Lidé a začínající politici si na-
ivně myslí, že kdyby vládli sami, všechno by prosadili, vyře-
šili a zařídili. Kdo si ale ukousne příliš velké sousto, na které 
nemá dost sil, zadáví se a nedokáže vůbec nic.

Politici by měli hledat průsečík zájmů mezi jednotlivými sub-
jekty. Výsledkem by mělo být zlepšení pozice a stavu našeho 
státu. Hlavním posláním politika je tedy komunikovat s jed-
notlivými subjekty a navrhovat řešení problémů v naší zemi. 
Organizovat spolupráci velkých hráčů, tak, aby oni ve svém 
vlastním zájmu hájili zájmy našeho státu. Je spousta možnos-
tí, jak toho dosáhnout. Chce to bohaté zkušenosti a otevřenou 
mysl.

Politik musí přesně vědět, čeho a jakým způsobem lze dosáh-
nout a jaký to bude mít důsledek pro naši zemi. Musí umět 
správně pracovat s informacemi a znát základní lidskou psy-
chologii, zejména myšlení mocných a chování společnosti.

C) Shrnutí s trochou historie
Ve společnosti panuje domněnka, že za stav naší země mohou 
politici. Politici však nedisponují absolutní mocí v našem stá-
tě. Odpovědnost za naši zemi musí přijmout i jiné subjekty. 
Všichni lidé, kteří nějakým způsobem ovlivňují společnost, 
by měli být zavázáni určitými principy. Jednání poškozující 
stát, jeho integritu a svrchovanost by se mělo trestat.

V 80. letech minulého století bylo už mnohým lidem jasné, 
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že éra socialismu musí dříve nebo později skončit. Sovětský 
svaz se potýkal s mnoha problémy. Společnost snad ještě ně-
jaké prudké změny nečekala, ale lidé v pozadí, zabývající  
se řízením státu, už věděli, že přijde krach.
V té době se v Rusku zformoval kolektiv autorů, lidí z po-
litiky, vědy i tajných služeb. Byli to lidé, kteří nesouhlasili  
s tím, kam komunističtí elitáři dovedli socialistické společen-
ství. Jejich cílem bylo zformulovat novou, od komunistických 
dogmat očištěnou, funkční teorii řízení státu. Ta měla, v pří-
padě přijetí ze strany vládnoucí elity, odvrátit krach Sovětské-
ho svazu a zajistit jeho transformování mírovou, bezkrizovou  
a evoluční cestou.
Nové dílo se však setkalo spíše s odporem. Komunističtí funk-
cionáři neměli zájem o novou teorii a raději zůstali u svých 
dogmat a nic neříkajících hesel. Komunistická elita již byla 
zkažená, hájila pouze vlastní sobecké zájmy a stát se všemi 
lidmi jí byl ukradený.
Tak se stalo, co se stát muselo. Komunistická moc ve většině 
států padla, včetně Sovětského svazu. Zatímco Češi a Slováci 
slavili svobodu a naději na lepší život (alespoň většina lidí), 
Rusové se potýkali s těžkými následky rozpadu SSSR. Celá 
země byla uvržena do ekonomického kolapsu a chudoby. Pro-
hra ve studené válce znamenala jediné – poddání se Západu 
jemu na milost a nemilost. 
Tak nastala v Rusku divoká privatizace, podobně jako u nás  
a snad ještě horší. Státní majetek si rezebraly skupiny oligar-
chů a západní korporace. Chudoba byla všude. Lidé trpěli  
a mnozí by se raději vrátili zpět do toho, byť zkaženého,  
Sovětského svazu. Společností se linula nenávist k těm, kte-
ří to všechno dopustili. Za vše mluví třeba volební výsledek 
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Michaila Gorbačova v prezidentských volbách v roce 1996 – 
získal pouhá 0,5%.
Kolektiv autorů snažící se o změnu politického směřová-
ní země tedy neuspěl. Pokračoval však dál. Už na začát-
ku svého působení si dal přízvisko Vnitřní prediktor SSSR.  
Pod tím jménem působil i nadále. Své dílo pojmenoval Kon-
cepce společné bezpečnosti (KSB, někdy také Koncepce soci-
ální bezpečnosti).
Nová doba přinesla i něco pozitivního. Ruská společnost ko-
nečně odvrhla komunistická dogmata a začala řešit, co bude 
dál. Díky tomu se KSB konečně dostalo zasloužené pozornos-
ti. V roce 1995 proběhly v ruské Dumě slyšení na téma Kon-
cepce sociální bezpečnosti. Tato Koncepce byla bezpečnostní 
komisí Dumy jednohlasně doporučena k seznámení pro širok-
ou veřejnost a bylo schváleno doporučení o vytvoření expert-
ní mezioborové skupiny, která by se jí zabývala. Než se však 
cokoliv stihlo dát do pohybu, na nátlak Američanů osobně 
zasáhl Jelcin a celou iniciativu zadusil v zárodku.
KSB však stále existuje a její teorii si může nastudovat každý. 
Mnozí ruští politici se řídí její metodologií, mezi nimi sám 
prezident Vladimir Putin. Ten v roce 2013 schválil KSB jako 
dlouhodobou strategii rozvoje Ruské federace. KSB dnes ob-
sahuje několik desítek knih určených pro řídící kádry ve spo-
lečonosti i pro širokou veřejnost. Většina knih je již přeložená 
do češtiny nebo slovenštiny.
A poučme se nejen od evropských, ale i amerických myslitelů. 
Je jich mnoho, ale uveďme si alespoň některé (v abecedním 
pořadí): Robert Alan Dahl, Anthony Giddens, Charles Wright 
Mills, Giovanni Sartori, Max Weber.
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Otázky zní: „Kdy zformulujeme vlastní teorii řízení a rozvoje 
našeho státu? „Jak vysvětlíme politikům, novinářům, podni-
katelům a dalším, že jsou schopni a že by měli hájit zájmy 
naší země?“

ZÁVĚR

Ústava ČR, článek 17  
Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem,  
tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně  
vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace  
bez ohledu na hranice státu.

Na závěr neočekávejte shrnutí. Závěr si učiňte každý sám.  
Mě k mým závěrům inspirovala celoživotní četba. Na střední 
a vysokých školách, ve zralém věku i nyní. Ač jsem na mno-
ho názorů a zejména praktický výkon politiky měl jiný ná-
zor než první polistopadový prezident ČR Václav Havel, tak 
souhlasím s některými jeho slovy, zejména k návratu ke ko-
řenům sametové revoluce 1989. Například: „Možná se ptáte,  
o jaké republice sním. Odpovím vám: O republice samostatné, 
prosperující a zároveň sociálně spravedlivé, zkrátka republice 
lidské, která slouží člověku, a má proto naději, že i člověk 
poslouží jí.“ (Havel v novoročním projevu 1. ledna 1990).  
Bohužel, mnozí revolucionáři své vlastní ideály zradili a tak  
je na nás, abychom se k nim vrátili.
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ŽIVOTOPIS
Celý profesní život se zabývám praxí řízení veřejné správy. 
A to jak v různých funkcích ve veřejné správě tak i v pedago-
gické (rektor vysoké školy, ředitel střední školy) a publikační 
činnosti (např. práce Systémové aspekty veřejné správy).
Podílel jsem se jako člen na práci mnoha výkonných (např. 
místopředseda Jihočeského kraje), správních (např. ředitel 
správních orgánů škol) i poradních orgánů (např. Česká kon-
ference rektorů) na úrovni města, kraje i celé republiky. Rád 
bych, proto na závěr své profesní dráhy všechny získané prak-
tické zkušenosti ještě využil ve prospěch občanů Jihočeského 
kraje, Vysočiny i celé České republiky.
V uplynulých deseti letech jsem byl za svoji praktickou čin-
nost oceněn několika institucemi. Obdržel jsem Medaili Mi-
nisterstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky  
2. stupně, udělenou ministryní školství, mládeže a tělovýcho-
vy, 2010; Plaketu Policie ČR za dlouhodobý a významný po-
díl na prevenci kriminality a propagaci Policie ČR, udělenou 
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policejním prezidentem, 2011; Medaili Hasičského záchran-
ného sboru Jihočeského kraje, 2015, udělenou krajským ře-
ditel HZS; Medaili Krajského vojenského velitelství České 
Budějovice, 2016; udělenou krajským ředitelem KVV.
V mládí, kdy toho tak málo víme, máme názory nevyhraněné. 
Jako starší jdeme až ke kořenům. Ke kořenům rodiny, naší 
země, Evropy a máme názory radikální. Stejně jako mnozí 
myslitelé. Například Giovanni Sartori ve své knize Pluralis-
mus, multikulturalismus a přistěhovalci zcela otevřeně dává 
podněty, jak vnímat současnou situaci v Evropě a tedy i u nás 
v Čechách.
Byl jsem dvakrát ženatý, vychoval jsem 4 dcery, které jsou 
platnými občankami naší společnosti.
Jako každý i já mám své koníčky a záliby – jógu (Bikramjó-
gu), cestování, filmy jak v kině, tak televizi. Žiji v paneláku  
a doma jezdím městskou hromadnou dopravou. Často cestuji 
za svou dcerou, vnuky a přáteli.
Všechna svá rozhodnutí a vystoupení konzultuji s přáteli i po-
radci. Jsou  to nezávislí odborníci ve svých oborech anebo 
reprezentují různé skupiny občanů (mládež, rodiny s dětmi, 
senioři, sportovci…) a pracují pro mě zdarma ve svém volném 
čase    (jsou uvedeni v abecedním pořadí):
Pro oblast bezpečnosti a bojových sportů: 
Ing. Miroslav Foral, plk. v. v., předseda oddílu a trenér úpo-
lových sportů
Pro oblast zdravotnictví: 
MUDr. Leoš Handrejch, primář nemocnice Písek
Pro oblast důchodů a personálního managementu:  
doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D., vysokoškolská pedagožka
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Pro oblast školství, dětí a mládeže:  
doc. PhDr. PaeDr. Zbyněk Holub, PhD., slavista, historik 
českého jazyka, dialektolog, dlouholetý vedoucí tábornické-
ho oddílu
Volební manažer a problematika živnostníků:  
Bc. Zdeněk Kotěšovec, živnostník
Pro oblast životního prostředí, myslivosti a rybářství:  
Ing. Dalibor Koutník, Ph.D., samostatný odborný pracovník
Pro oblast podnikání a veřejné správy: 
Mikeš Václav, podnikatel a zastupitel města Kaplice
Pro oblast ochrany přírody a spotřebitele:  
Ing. Daniel Radotínský, chemik, zkušební inženýr
Pro oblast zkušeností ze zahraničí:  
MUDr. Miroslav Švehla, gynekolog pracující 30 let v zahra-
ničí
Pro oblast samosprávy a státní správy: 
Wachtfaitl Petr, starosta obce

MOJE ČETBA
Mládí:
Marcus Aurelius Antoninus Augustus: Hovory k sobě
Assak Emmanuelovič Babel: Rudá jízda • Oděské povídky
Sigmund Freud: Výklad snů
Erich Pinchas Fromm: Umění milovat
Julius Fučík: Reportáž psaná na oprátce
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Robert Junk: Jasnější než tisíc sluncí
Milan Kundera: Žert
Arnošt Lustig: Démanty noci • Dita Saxová • Modlitba pro 
Kateřinu Horowitzovou
Morus: Světové dějiny sexuality
Erich Maria Remarque: Na západní frontě klid • Tři kamará-
di • Nebe nezná vyvolených
Radovan Richta: Civilizace na rozcestí
William Shakespeare: Sonety • Hry
Karol Sidon: Sen o mně • Sen o mém otci
Johannes Mario Simmel: Láska je jen slovo
Alexandr Solženicin: Jeden den Ivana Děnisoviče a jiné pró-
zy • Souostroví Gulag, Rakovina • Ve vyšším zájmu
Ludvík Svoboda: Z Buzuluku do Prahy • Cestami života
Josef Škvorecký: Hořkej svět • Prima sezóna • Zbabělci
Zrání:
Edvard Beneš: Paměti • Mnichovské dny
Bible Svatá.
Karel Čapek: Kritika slov • O věcech obecných čili Zóon po-
litikon.
Pavel Kohout: To byl můj život • Katyně
Korán.
Oskar Krejčí: Český národní zájem a geopolitika • Geopoliti-
ka středoevropského Prostoru • Nová kniha o volbách
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Tomáš Garrigue Masaryk: Česká otázka • Ideály humanitní • 
Nová Evropa • Slované po Válce • Problém malého národa
Charles Wright Mills: Mocenská elita • Sociologická imagi-
nace
Jan Patočka: Symbol země u K. H. Máchy • Komeniologické 
studie
Emanuel Pecka: Sociologie politiky • Politická kultura v ČR
Giovanni Sartori: Srovnávací ústavní inženýrství • Strany  
a stranické systémy • Pluralismus, multikulturalismus a při-
stěhovalci
Max Weber: Politika jako povolání • Metodologie, sociologie 
a politika
Současnost
Andrej Babiš: O čem sním, když náhodou spím
Tony Blair: Moje cesta
Georg W. Bush: Okamžiky rozhodnutí
Jiří Bílý: Moc a právo v evropské politické tradici • Základy 
společenských věd IV. – základy státovědy, politologie a so-
ciologie • Moc a politika v 21. století
David Cameron: For the Record (Pro záznam)
Petr Fiala: Politika, jaká nemá být
Petr Hampl: Prolomení hradeb • Poctivost a kreativita: Kapi-
toly z buranské sociologie
Jurij Galenovič: Veliký Mao
Henry Kissinger: Krize • Umění diplomacie – Od Richelieua 
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k pádu Berlínské zdi • Uspořádání světa (státní zájmy kon-
flikty a mocenská rovnováha)
Henry Pelling: Winston Churchill
Václav Klaus: Občan a obrana jeho státu • Evropská integra-
ce bez iluzí • 30 let cesty ke svobodě, ale i zpět
Zdeněk Mahler: Ano, Masaryk • Kdo svůj národ miluje, ne-
šetří ho (esej o Karlu Havlíčku Borovském)
Tomio Okamura: Umění vládnout • Umění přímé demokracie
Petr Piťha: Čechy a jejich svatí • Stav a perspektivy naší spo-
lečnosti
Lubomír Štrougal: Paměti a úvahy • Ještě pár odpovědí
Margaret Thatcherová: Umění vládnout • Strategie pro svět 
v pohybu
Markus Wolf: Šéf špionáže v tajné válce (vzpomínky)
Miloš Zeman: Jak jsem se mýlil v politice • Vzestup a pád 
české sociální demokracie • Zpověď informovaného optimisty
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