do Vo
ev lb
ro y
py

nezávislé Noviny

Na vlastní oči
č. 14 / duben 2019 / Náklad: 700 000 ks

EU odmítá právo ČR
kontrolovat kvalitu masa

Merkelová a Juncker:
Zkažené maso jim nesmrdí

Evropské komisi se nelíbí mimořádné kontroly, které ČR zavedla
pro polské hovězí maso. Komise
usiluje i o zrušení povinnosti nahlašovat dovozy masa 24 hodin
předem.
Čeští veterináři letos v únoru oznámili, že z Polska do Česka bylo dovezeno dalších 1164 kilogramů hovězího masa, které může být nakaženo
salmonelou. Maso pochází ze stejné

šarže a místa jako už dříve dovezených 700 kilogramů masa, ve kterém
testy odhalily tyto bakterie.

Proč je polské maso levné?

Polští zemědělci mají naprosto jiné
a výhodnější podmínky jak ze strany EU, tak díky polským zákonům,
které je zvýhodňují oproti našim zemědělcům. Dotace v Polsku nejsou
předmětem daně z příjmu, a to ani

u obchodních společností. Jejich majitelé tak mají celé dotace jako čistý
zisk. V Polsku se z orné půdy neplatí daň z nemovitosti. Stavby na
orné půdě - například kravíny nebo
vepříny, nepodléhají vyjmutí z půdního fondu. Díky výjimce, kterou Polsku
dala Evropská unie, mohou používat
zastaralé postupy a metody chovu. Ty
jsou mnohem levnější než ty moderní.
Více str. 2-3
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Když řádí byr krat
a přikazuje nesmysly

●Nejprotivnější úlety Evropské unie●

Z Evropské unie se stala diktatura nevolených
byrokratů a velmocí. Český parlament musí
jen poslušně zvedat ruce pro to, co přijde z
Bruselu. V současnosti unie rozhoduje o více

tabule hanby

Kdo v evropském parlamentu
hlasoval pro uprchlíky

Evropský parlament chce potrestat naší
zemi za to, že chrání své hranice a odmítá přijímat uprchlíky podle vnucených
kvót. Kdo z poslanců ČR hlasoval pro?
Miroslav
pochE
(ČSSD)
Nejde
odehnat

Dita
CHARANZOVÁ
(Ano)
Zjevně
zabloudila

Jaromír
Štětina
(TOP 09)
Ukrajinský
extremista

Petr
ježek
(ANO)
Je z toho
celý Telička

Martina
dlabajová
(ANO)
Je třeba ji
vyměnit

Jiří
pospíšil
(STAN)
Těsně
vedle

luděk
niedermayer
(TOP 09)
Nem
tudom

pavel
telička
(ANO)
Již prosíme
nevolit

+ Stanislav Polčák (TOP 09). Europoslanci
berou měsíčně půl milionu korun! Příští volby jsou v květnu 2019, tak už víme, koho nevolit.

než 85 procentech legislativy v národních státech! EU pod záminkou opatření pro budování společného trhu reguluje už skoro všechno
a o mnohém ani nevíme.
EU nám zničila zemědělství

V roce 1990 bylo v ČR 5 milionů prasat
a teď jen 1,6 milionu! Z vepřového masa dovážíme přes 50 % spotřeby! U skotu je pokles ze
3,5 milionu na 1,4 milionu. Potravinově soběstační jsme cca z 65 %.

EU nám přikázala
upřednostňovat azylanty

Soudní dvůr EU v Lucemburku rozhodl, že
členské státy Evropské unie nesmí vyplácet
azylantům s časově omezeným povolením
k pobytu nižší sociální dávky než svým vlastním občanům.

Nesmíte kritizovat
islámského proroka Mohameda

Evropský soud pro lidská práva (což je orgán
Rady Evropy) rozhodl, že kritika zakladatele
islámu Mohameda je podněcováním nenávisti, a proto tato kritika není chráněna svobodou
projevu.

Macron prosazuje znovu
kvóty na imigranty

Francouzský prezident Emanuel Macron ve
svém manifestu prosazuje centralizovaný evropský superstát a znovu oprášil prosazování
kvót na imigranty a společnou imigrační politiku.

Merkelová jako Hitler:
Státy ať se vzdají suverenity

Německá kancléřka Angela Merkelová prohlásila, že by se národní státy měly vzdát své
suverenity. Již Adolf Hitler vyzýval, aby se národní státy ve prospěch Německem budované Nové Evropy vzdaly své suverenity.

Když banány, tak řádně zakřivené

Banány nejvyšší jakosti musí v Unii dosahovat délky nejméně 14 cm a nesmí vykazovat
„anomální zakřivení“. Předpis o rovných okurkách byl již zrušen.

Splachujeme na povel

Průměrné evropské WC spotřebuje na jedno spláchnutí 11 litrů vody. Evropská komise
v zájmu úspory vody prosadila toalety s maximální spotřebou šest litrů.

Dvojí kvalita potravin:
pro EU jsme jen občané
druhé kategorie

Dvojí kvalita potravin
v zemích Evropské unie
zůstává. Novou směrnici,
která by rozdílům v jakosti zamezila, vloni v prosinci shodila ze stolu předsedající země Rady Evropské unie, kterou je nyní
Rakousko.
Směrnice o nekalých obchodních praktikách měla zakázat
prodej potravin v různých evropských zemích pod stejnou
značkou, avšak s výrazně odlišným složením. Firmám by
pak hrozily vysoké pokuty.
Benzín, čaj, uzeniny, konzervy, jogurt, sladkosti, ale
i třeba prášky na praní vyrábějí západoevropské firmy
ve dvojní kvalitě - kvalitnější
pro západní trh a pak méně
kvalitní ošizenou verzi pro
Českou republiku a další východoevropské země. Zdá se
přitom logické, že výrobek
jedné značky a jednoho jména
by měl být stejný v Německu
i u nás a měl by mít stejné složení. Realita je jiná - Češi nebo
Slováci jsou občané EU nižší
kategorie, a tak často za více
peněz dostávají horší jakost.
Téma dvojí kvality se přitom
v Evropském parlamentu řeší
a projednává minimálně od
roku 2011!

DVOJÍ KVALITU
POTVRDIL PRŮZKUM

Dodnes nebyl Brusel schopen
problém řešit - a je zcela jasné
že důvodem je to, že ho řešit
ani nechce, protože v jiných
případech, jako jsou žárovky

nebo výkon vysavačů, umí přijímat nařízení a zákazy velmi
rychle.
Ministerstvo
zemědělství
udělalo průzkum 21 vybraných druhů zboží v pěti státech a porovnalo je. Výsledky
jsou alarmující. Například
rybí prsty pod stejným logem mají v Česku nižší obsah
masa, navíc jsou dražší, prací
prášek Persil zase méně aktivní látky. Mezi potravinami
byl výrazný rozdíl, například
u rybích prstů společnosti Iglo.
Německá verze obsahuje až 64
procent masa, ta česká 50 procent. Obě však byly vyrobeny
ve stejném německém závodě.
Pizza Ristorante od Dr. Oetkera má v Česku menší množství
mozzarelly. Proti Rakousku
s 22 % si v Česku dáte pouze
17 procent.
Zdánlivým překvapením byl
prací prášek Persil. Ten německý obsahuje o zhruba

20 procent více aktivní látky
než ten český.

V NĚMECKU
SHELL NEŠIDÍ

Mnozí motoristé často hovoří o tom, že po natankování
v sousedním Německu jejich
dieselové auto ztichlo a zvýšil
se i výkon motoru.
Reportérům Idnes.cz v laboratoři Ústavu paliv a maziv tento fakt potvrdil - firma Shell
nabízí v Německu pod stejným názvem V-Power Diesel
naftu naprosto odlišné kvality
než u svých českých čerpacích
stanic. Zatímco parametry německého vzorku odpovídaly
nadstandardu, palivo natankované v Česku se v ničem nelišilo od obyčejné nafty.

A CO NAŠI
EUROPOSLANCI?

Česká republika má svého
komisaře a 21 europoslan-
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ců. Nejsilnější frakcí je tzv.
Evropská lidová strana kam
patří lidovci a TOP 09, Pokrokové spojenectví socialistů
a demokratů,
kam patří
ČSSD, nebo například Aliance
liberálů a demokratů pro Evropu, kam patří zástupci ANO,
kteří mají i svého komisaře Věru Jourovou.
Tyto politické skupiny mají
v Evropském parlamentu pohodlnou většinu a ovládají
Evropskou komisi a mohly
by bez problémů dvojí kvalitě - přesněji nekvalitě pro ČR,
zabránit.
Od roku 2011, kdy se
o problému začalo veřejně mluvit, až dodnes se ale
politické skupiny nebyly
ochotny na řešení shodnout. Ukazuje se, že zájmy
České republiky stávající
partaje nejsou schopné
v Bruselu hájit.
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Někteří muslimové
se rychle radikalizují

Muslimové v ČR
se chtějí ozbrojovat

Šéf pražských muslimů vyzval
muslimy k ozbrojování. Na videu
z pražského Václavského náměstí
předseda pražské muslimské obce
vyzval muslimy v České republice, ať
se ozbrojují, a nabídl jim také pomoc
se získáváním zbrojních průkazů.
Předseda SPD Tomio Okamura v této souvislosti naopak vyzval Policii České republiky, aby nevydávala zbrojní průkazy nikomu, kdo vyznává nebezpečné a naší zemi
nepřátelské ideologie.
Poslanci SPD připravují také příslušnou
změnu zákona, která by zakazovala vlastnictví zbraní osobám, které podléhají nenávistným ideologiím, popírajícím lidská
práva a svobody.
Kolik znásilněných a zavražděných dívek, kolik zabitých Evropanů tu ještě
musí být, aby se politici probrali a začali bránit Evropu před imigrantskou
invazí a nenávistí islámu? Čtyři imigranti společně bili těhotnou dívku
a zasadili jí sedm bodných ran do nohou
a boků! Dle německých médií se jednalo
o tři německé občany tureckého původu
a jednoho občana Švédska původem
z Iráku. Jindy zase tuniský imigrant

Muslim mu
podřízl hrdlo
ve Znojmě

ubodal deseti ranami svou německou přítelkyni, která kvůli němu dokonce začala nosit šátek a začala se učit arabsky…
U soudu v německém Wiesbadenu soudní
proces s 22letým Iráčanem Alím Bašárem.
Mladík je obviněn z vraždy, znásilnění
a také oloupení 14leté Susanne F.
z Mohuče…
Mladík z Nigeru, který přišel do německého města Burg v březnu 2017, spáchal za
necelé dva roky 100 prohřešků proti
zákonu.
Českému občanovi Marku Petružálkovi ve Znojmě rakouský Turek podřízl
hrdlo! Marek upadl do kómatu, oslepl
a ochrnul! Dvě dívky byly v německém

Pforzheimu brutálně sexuálně napadeny skupinou šesti imigrantů. Pachatelé byli 14letý Íránec a pět mužů ve
věku 19 až 31 let ze Sýrie a Afghánistánu.
Turek (34), který žádal v Rakousku o azyl,
ubodal úředníka kuchyňským nožem,
neboť mu úředník odmítl vyplatit azylantské dávky, na které neměl nárok.
Obyvatelé bavorského Řezna, které je jenom zhruba hodinu cesty autem od českých hranic, byli mláceni dvojicí afghánských žadatelů o azyl.
Koncem loňského prosince v Ambergu
čtyři žadatelé o azyl z Afghánistánu, Sýrie
a Íránu ve věku 17 až 19 let zmlátili a zranili celkem 12 lidí.
Jiný afghánský žadatel o azyl v Německu pobodal těhotnou ženu
a zavraždil její dítě. Podle prezidenta
Německé asociace učitelů Heinze-Petera
Meidingera bují na německých základních
školách antisemitismus. Videa se sekáním hlav jsou běžná a dívkám bývá
vyhrožováno smrtí!
Letecká společnost Kuwait Airways má
dovoleno diskriminovat Židy na letišti ve
Frankfurtu nad Mohanem. Spolková vláda
proti tomu nic nemá.

volby do evropského
parlamentu

MUDr. Ivan David CSc.
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Budu bojovat proti
nadvládě Bruselu

MUDr. Ivan David, CSc.,
člen SPD, bývalý ministr
zdravotnictví, psychiatr
(ředitel PN Bohnice), publicista a politický aktivista (* 24. 9. 1952).
Vystudoval lékařství na Karlově univerzitě, do poloviny
90. let se zabýval výzkumem
v oblasti klinické psychofar-

makologie a elektrofyziologie.
Je soudní znalec v oboru psychiatrie. Publikoval několik
stovek článků. Založil politickou iniciativu Nová republika
a web www.novarepublika.cz,
ke kterému se denně připojuje kolem 25 000 uživatelů.
Vychovával dva dnes dospělé
syny a dceru.

Ivan David:
Chceme být
robotárnou
a popelnicí
Evropy?
Řekněme NE!

Bývalé koloniální mocnosti vyvážejí do svých
někdejších kolonií špinavé technologie, podřadné výrobky a odpady,
vykrádají všechno, co má
nějakou hodnotu.
Současnými
kolonizátory
zemí střední a východní Evropy jsou nadnárodní koncerny, z nichž žádný v České
republice nesídlí.
A tak do České republiky
směřují náklady na kvalitě
ošizených potravinářských
výrobků, maso z uhynulých
zvířat anebo se zjištěnou
salmonelou, tedy bakterií
příbuznou původci tyfu. Optimisté očekávají, že to Evropská unie vyřeší v rámci
konání všeobecného dobra.
Není tomu tak. Úsilím poslanců Evropského parlamentu se podařilo připravit zákonné opatření, které
mělo zabránit „dvojí kvalitě“,
jak slibovala Evropská komise. Jenže rada ministrů
evropských zemí prokázala,
že slouží nadnárodním koncernům včetně obchodních
řetězců. Opatření pozměnila
tak, aby bylo neúčinné. Evropská komise vyzvala Českou republiku, aby zrušila
„nadměrné kontroly“ dová-
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ženého masa. Cizí koncerny
potřebují levnou pracovní
sílu do montoven a skladů,
proto se prostřednictvím
svých agentů mezi politiky
snaží udržet nízkou cenu
práce, tedy nízké mzdy a nízké zdravotní a sociální pojištění, které jsou zárukou nízkých mezd ve zdravotnictví
a sociálních službách a nízkých důchodů.
Zato ceny jsou v průměru
stejné jako na Západě. Proto
odborníci odcházejí za vyššími platy. Zahraniční výrobci
společně s obchodními řetězci úspěšně vyřadili z trhu
domácí výrobce a prodejce.
Evropská komise nikdy nezruší „daňové ráje“ pro nadnárodní korporace, kterým
slouží a tím nás okrádá.
Daně tak platí převážně
„střední třída“ s příjmy
pod
západoevropskou
hranicí chudoby.
Je nyní na občanech, aby
rozhodli, zda takovou evropskou spolupráci a budoucnost Čechů jako chudých
příbuzných chtějí. Aby volili
„proevropské“ strany, nebo
podpořili rovné podmínky
pro všechny a volili ve volbách do Evropského parlamentu SPD.
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volby do evropského
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PhDr. Ing. Mgr.
Jan HRNČÍŘ, MBA, LLM
* 1. 5. 1977, poslanec PS PČR,
vysokoškolský pedagog, Blansko. Výrazně se staví proti
inkluzi a církevním restitucím.
Jana PUPAVOVÁ
* 20. 7. 1984, účetní, Nové
Hrady, organizovala zahraniční
konference. Ve volném čase se
věnuje rodině, dětem, kynologii
či letním a zimním sportům.
Ing. Pavel DOPITA, LLM, MBA
* 22. 7. 1964, IT specialista,
vysokoškolský pedagog, zastupitel města Prostějova. Zabývá
se obecnou prevencí kriminality. „ČR nesmí dopadnout jako
západoevropská města,“ říká.
MUDr. Kamil BĚRSKÝ
*16. 7. 1958, lékař. Zastupitel
města Opavy. Člen výboru České lékařské společnosti Jana
Evangelisty Purkyně. Studoval
ve Švýcarsku a v USA.
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Bc. Elvíra HAHNOVÁ
*14. 9. 1977. Zakladatelka
a ředitelka o.p.s. na ochranu
dětí a rodiny, zastupitelka města Chomutova. „Musíme ochránit rodinu před sluníčkářskými
experimenty,“ říká.
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Bc. Robert VAŠÍČEK
Mediální poradce, zastupitel
MČ Praha 11, člen hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD).
Ve svém volném čase se věnuje bíglovi Shaggymu a Spolku
pejskařů.

volby
a naše

Tomio okamura bu
Tomio, co vás v poslední době
nejvíce zklamalo?
Je toho asi víc, ale nejvíce mě mrzí,
že politici pohrdají občany a dělají
z nich nesvéprávné bytosti, které
nemají právo rozhodnout v referendu například o našem členství
v Evropské unii.
Mrzí mě to u Andreje Babiše, který se stavěl do role, že není politik
a že hájí zájmy lidí. Podobně také
u KSČM. U ČSSD, Pirátů a KDU-ČSL, kteří otevřeně podporují
multikulturalismus, migraci a islám, jsem to čekal. A u sluníčkářských stran takzvaného demobloku taky.
A co s tím chcete dělat?
Potřebujeme získat podporu voličů, abychom referendum o EU
prosadili v parlamentu. Ale i tak
můžou voliči hlasovat v REFERENDU o EU již nyní v květnu.
Jak to?
Nejsme sami. Poprvé v historii
máme sílu něco v europarlamentu
změnit. Jsme jediná pronárodní
strana v ČR, která má v celé Evropě
spojence partnerské parlamentní
strany, se kterými máme stejný

program. Navrácení suverenity
našim zemím, obrana evropských
hodnot před islámem a multikulturalismem a je to také nekompromisní odmítnutí přijímání přistěhovalců z muslimských a dalších
kulturně nepřátelských zemí.
Že to jde, ukazují už například naši
partneři v čele s Matteem Salvinim
v italské vládě, která dnes odmítá
všechny migranty.
Volby do Evropského parlamentu
jsou vlastně REFERENDEM o EVROPSKÉ UNII. Voliči mají šanci
dát najevo Bruselu, že nadvládu
Junckera, Macrona, Merkelové,
Sorose a dalších potentátů nechtějí. V těchto volbách mohou volit
SPD a tím řeknou NE EVROPSKÉ
UNII.
Občané dnes nemají jinou možnost, jak se vyjádřit k EU, než ve
volbách do Evropského parlamentu. Tyto volby jsou fakticky REFERENDUM. Máme velkou šanci
opravdu něco změnit, každý hlas je
potřeba, aby se vlastenecké strany
staly v Evropském parlamentu nejsilnější frakcí.
Když nerozhodneme teď, příště
zvítězí ve volbách sluníčkáři, protože ti si dováží miliony imigrantů

8. Ing. Hynek BLAŠKO, generál major Armády ČR v.v.,
Veltruby. 9. Bc. Jiří NOVOTNÝ,pracovník Úřadu práce ČR,
Příbram. 10. Bc. John VOSTENAK, MBA, finanční a realitní poradce, Liberec. 11. Ludvík LUKEŠ, ředitel hotelu,
Kolová. 12. Ing. Radek HENNER, plukovník Armády ČR
v.v., Rybníček. 13. Ivana SCHUBERT DICKFELD, výkonná ředitelka – gumárenský průmysl, Trutnov. 14. JUDr.
Petr PAUL, právník, zastupitel města Jihlavy, 15. Josef
NOS, pedagog, spisovatel, hudebník, Kutná Hora. 16. Ing.
Marie POŠAROVÁ, finanční analytička, Klatovy. 17. František MITTERWALD, tenisový trenér, Kostomlaty pod
Milešovkou. 18. Ing. Vlastibor ČERMÁK, CSc., vysokoškolský pedagog, Vohančice. 19. Ing. Tomáš DOLEŽAL,
ekonom, Kamenice. 20. Jaroslav HORÁK, soudní znalec
v oboru nemovitostí, zastupitel města Šumperka. 21. Doc.
Ing. arch. PhDr. Karel SCHMEIDLER, CSc., architekt, urbanista, sociolog, vysokoškolský pedagog, Brno.
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jsou referendum o EU
šance na svobodu

rcuje voliče k nejdůležitějším volbám
jako své voliče. Musíme to změnit
teď, příště už bude pozdě!
Jaké máte spojence?
Předně je to Liga italského ministra vnitra Mattea Salviniho, kterému se podařilo téměř zabránit
imigraci do Itálie. Dále je to rakouská Svobodná strana (FPÖ),
která je také ve vládě. Daří se jí
zavírat nenávistné mešity a bojovat proti politickému islámu.
Národní shromáždění Marine Le
Penové má šanci v eurovolbách
zvítězit a Marine může být příští
francouzskou prezidentkou. Strana pro svobodu Geerta Wilderse
je v Nizozemí druhou nejsilnější
stranou. Podobně Vlámský zájem
v Belgii…
Dále existují vlastenecké strany,
které nejsou členy naší frakce
Evropa národů svobody (ENF),
ale se kterými budeme určitě
spolupracovat v boji za suverénní
národy a proti islamizaci. Třeba
maďarský Fidesz Viktora Orbána,
německá Alternative für Deutschland (AfD), španělský Vox, Švédští demokraté, polské vládní
Právo a spravedlnost... Nejsme
sami a máme šanci udělat v Bru-

selu politickou revoluci evropských národů, zabránit islamizaci
a zrušit EU - a vytvořit novou spolupráci suverénních rovnoprávných států s tím, že by platil volný
pohyb občanů evropských států,
zboží, služeb a peněz.
Co říkáte námitkám, že když
nebudeme v EU, bude poškozena česká ekonomika?
To je nesmysl. Vlastenecké strany
prosazují co nejužší spolupráci
suverénních evropských států, ovšem bez diktátu z Bruselu
a Berlína. A jak jsem již uvedl,
chceme zachovat volný pohyb
občanů evropských států, zboží, služeb a peněz. Takže obavy
z poškození ekonomiky jsou liché. Každý stát by však mohl
v případě nutnosti začít střežit své
vlastní hranice a národní legislativa by se odvíjela od rozhodnutí
národních parlamentů. Nikoliv
od direktiv a nařízení z Bruselu.
Nabízíme alternativu k současné
EU, která je nereformovatelná
a musí skončit.
Mimochodem, taková organizace, kde již podobná spolupráce
probíhá, již existuje - Evropské

sdružení volného obchodu sdružuje kromě EU také Norsko, Švýcarsko, Island a Lichtenštejnsko.
Tyto státy nejsou v EU, ale mají
s EU dohodu o volném obchodu.
Nejsou členy EU a také s nikým
neválčí. V případě, že se nepodaří rozpustit EU a Česká republika
by vystoupila, potom by bylo pro
nás výhodné se přidat k těmto suverénním státům a mít volný obchod s EU. Žádná katastrofa by se
nekonala, právě naopak.
A co se týče Brexitu. V čem je problém? Přece v EU, která Británii
brání v přijatelné dohodě. Kdybychom se mohli dohodnout s Británií my jako samostatná země,
tak prostě uzavřeme bilaterální
dohodu o bezcelní výměně zboží,
tak jako jsme už ve Sněmovně odhlasovali stejná práva pro občany
Británie jako pro občany EU. Dvě
suverénní země se umí bez problémů dohodnout na rovnoprávné a výhodné spolupráci. V rámci
EU to nejde, protože Brusel takový model nechce, jelikož představa, že by Brexit Británii nepoškodil, je děsí - byl by to příklad pro
další země odejít.
Na druhou stranu ani krátkodobý

pokles ekonomiky přece nemůže
nikdy převážit suverenitu – věřte, že ekonomicky jsme z počátku
také prodělali na osamostatnění
Československa, ale snad si někdo nemyslí, že pro náš národ by
bylo výhodnější zůstat v područí
Rakouska-Uherska. To by dnes
už neexistoval slovenský národ a
Češi by byli poněmčení. Jsou přece hodnoty, které mají větší cenu
než procenta HDP.
A co argumenty, že u nás
žádní uprchlíci nejsou?
To vyprávějte například Markovi
Petružálkovi, kterému ve Znojmě
rakouský Turek podřízl hrdlo!
Marek upadl do kómatu, oslepl
a ochrnul! To vyprávějte muži,
kterého v centru Prahy brutálně
zkopali nizozemští muslimové
imigrantského původu! Zatím se
u nás tyto věci, které se dějí na
Západě, jako znásilňování, vraždění, teroristické útoky, nedějí
v masovém měřítku, ale nebezpeční muslimští imigranti žijí jen pár
kilometrů od našich hranic. Stavět hráz až při povodni je pozdě.
My musíme zabránit tomu, aby
k nám muslimská povodeň přišla!
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Dluhové pasti mají řešení

Zákonodárci za SPD připravili komplexní řešení, jak dostat občany z dluhových pastí,
a postupně podávají potřebné
návrhy zákonů.

Řešíme dluhové pasti

V minulosti Tomio Okamura navrhl a prosadil takzvané
slučování pohledávek, tak aby
se za vícero exekucí platil jen
jeden tzv. přísudek, tedy poplatky advokátovi a exekutorovi.
Navrhli jsme v minulém volebním období zákon o exekutorské teritorialitě, který by
zabránil přeprodávání dluhů
a kšeftům s nimi tím, že exekutora by tak jako soudce při-

děloval občanovi soud podle
místa jeho bydliště.

Splácet se bude nejdříve jistina,
ne úroky
Poslanci SPD napsali a podali
mj. také změnu zákona, který
nařizuje, že ze splátek se nejprve splácí samotný dluh. Podle stávajícího zákona občan
nejprve splácí poplatky exekutorovi, zatímco dluh mu díky
úrokům stále narůstá.
Návrh SPD také vylučuje placení úroků z úroků z prodlení,
neboť to považujeme vyloženě
za nemorální.

Zestátníme exekutory

Připravujeme ve Sněmovně

skutečně revoluční změnu ukončíme podnikání s lidskou
bídou a dluhy. Exekuce podle
našeho návrhu zákona bude
moci vymáhat pouze soudní
vykonavatel. Ve skutečnosti
to není ovšem zásadní změna - v minulosti to tak bylo
a podobný systém je i v mnoha
evropských zemích samozřejmostí. Exekuce do státní správy naposledy vrátili například
v sousedním Polsku. Všude
se totiž ukazuje, že kšeftování
a parazitování na dluzích se
společnosti nevyplácí.

Lichva musí být
skutečně trestná

V současnosti neexistuje žád-

ná definice skutečné lichvy.
Zákon nijak neupravuje od
kterého procenta úročení,
je půjčka už lichvou. V praxi
pak na to hřeší lichváři, kteří
si často pomocí nejrůznějších úroků, poplatků a pokut,
nárokují až stovky procent
z půjčky navíc.
Tomu zabrání návrh SPD,
který po vzoru z Francie uvádí, že lichvou je každá půjčka,
u níž jsou celkové roční náklady více než dvojnásobné oproti zákonem stanovené sazbě
úroku z prodlení.
Ten je aktuálně 9,75 %,
takže lichvou by byla jakákoli půjčka s úrokem
víc jak 19,5 % ročně.

SPD předložilo desítky
veřejně prospěšných zákonů

Předložili jsme letos také novelu autorského zákona, kde navrhujeme zbavit povinnosti platit
autorské poplatky (OSA atp.)
provozovny, jako jsou restaurace, kadeřnictví, hotely, zdravotní zařízení a další provozovny.
SPD je také spolupředkladatelem návrhu na změnu stavebního zákona a máme jediný cíl
– zjednodušit a urychlit režim
územního souhlasu a urychlit
tak alespoň některé stavební záměry.
Vytrvale také bojujeme za živnostníky a místo EET prosazujeme zavedení paušální daně po
vzoru Německa, ubude byrokracie a zjednoduší se podnikání tento náš návrh již Babišova vláda chce převzít a to by bylo velmi
dobře.
SPD je také spolupředkladatelem návrhu zákona na zásadní
zpřísnění trestů za týrání zvířat

a proti tzv. množírnám.
SPD také podporuje ve Sněmovně návrh zákona na zrušení daně
z nabytí nemovitosti. Připomínáme, že nemovitosti lidé kupují za
zdaněné peníze. A následně platí
dál daň z nemovitosti. Placení
této daně je nesmysl. Již z loňského roku Sněmovna projednává
návrh zákona SPD o referendu,
o přímé volbě a odvolatelnosti
politiků, o přímé hmotné odpovědnosti politiků (a všech. kdo
hospodaří s veřejnými penězi),
o zákazu islámského zahalování
a další.
Minimální zaručený důchod ve
výši minimální mzdy
SPD předkládá zákon o minimální zákonné výši starobních
a invalidních důchodů tak, aby
minimální důchod se rovnal minimální hrubé mzdě a nikdo nemohl mít méně. Občané budou

moci vidět, jak se strany, které
usilují o hlasy důchodců, k zákonu postaví a jasně uvidí, kdo
o podpoře invalidů a seniorů
jen mluví a kdo skutečně v praxi něco pro jejich životní úroveň
opravdu dělá.

Vláda odmítá řešit placení
dávek nepřizpůsobivým
Zatím se nám nedaří kvůli odporu vlády prosadit ukončení
vyplácení sociálních dávek nepřizpůsobivým, ukončení zahraničních misí české armády
(a ušetřené miliardy chceme dát
na důchody a na podporu pracujících rodin s dětmi), ukončení
inkluze ve školství.
Chceme také ukončit jakékoli
financování politických neziskovek z veřejných peněz - jen
tady stát úplně zbytečně vyhazuje více než 10 miliard korun
ročně.

Vyřešili jsme kauzu lithium
Na popud SPD byla v říjnu 2017
svolána mimořádná schůze Poslanecké sněmovny a na níž bylo
přijato usnesení SPD, které zneplatnilo memorandum Sobotkovy a Babišovy vlády o spolupráci
s australskou společností na těžbě
českého lithia. Následně ministr
průmyslu a obchodu Tomáš Hüner (ČSSD) zaslal 1. března 2018
australské společnosti European
Metals Holdings (EHM) výpověď memoranda o těžbě lithia
u Cínovce.
Babišova vláda ovšem s firmou
EMH jedná dále. Na podzim 2018
proběhla informace, že EMH získala povolení od krajského úřadu
k provádění průzkumných vrtů.
SPD bude tuto kauzu nadále prioritně sledovat a udělá vše, aby těžbě lithia společností EMH u nás
zabránilo a lithium mohl těžit ve
vlastní režii stát.
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Vystoupení z EU či její konec
by nebyl pro Českou republiku
žádnou katastrofou

Vlastenecké strany prosazují co nejužší spolupráci
suverénních evropských
států, ovšem bez diktátu z
Bruselu a Berlína.
Hnutí SPD chce zachovat volný pohyb občanů evropských
států, zboží, služeb a peněz.
Takže obavy z poškození
ekonomiky jsou liché.
Každý stát by však mohl
v případě nutnosti začít
střežit své vlastní hranice
a národní legislativa by
se odvíjela od rozhodnutí
národních parlamentů.
Nikoliv od direktiv a nařízení
z Bruselu. Nabízíme alternativu k současné EU, která
je nereformovatelná a musí
skončit. Taková organizace,
kde již podobná spolupráce
probíhá, už existuje - Evropské sdružení volného obchodu
sdružuje Norsko, Švýcarsko,
Island a Lichtenštejnsko.

Tyto státy nejsou v EU, ale
mají s EU dohodu o volném obchodu. Nejsou členy
EU a také s nikým neválčí.

V případě, že se nepodaří
rozpustit EU a Česká republika by vystoupila, potom by
bylo pro nás výhodné se přidat

k těmto suverénním státům
a mít volný obchod s EU.
Žádná katastrofa by se nekonala, právě naopak.

Němci nám dluží za válku
10 000 miliard a vláda je nechce
V Evropském parlamentu
s pomocí našich partnerů
otevřeme otázku válečných reparací, které nám
dluží Německo.
To nám k dnešku dluží více
na 10 000 miliard korun - což
v podstatě znamená milion
pro každého občana. Tyto
reparace vláda ANO a ČSSD
odmítá vymáhat, přestože

k tomu opakovaně SPD vyzývalo premiéra Babiše i ministra zahraničí z ČSSD.
Ministr zahraničí odpověděl,
že reparace nejsou promlčeny,
ale že je ČR nehodlá vymáhat
v podstatě z politických důvodů tedy popravdě proto aby si
vláda ANO a ČSSD nerozlobila německou kancléřku.
SPD si myslí pravý opak -

není přijatelné, aby Němci
financovali svou ekonomiku
a muslimské migranty fakticky
našimi penězi. Není normální,
aby Čeští důchodci a dělníci
svými penězi financovali blahobyt německých důchodců,
aby oběti války sponzorovaly
viníka války. Donutíme Německo zaplatit dlužné válečné
reparace.
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naši kolegové

Marine
Le Penová
francie

(* 5. srpna 1968) Od roku 2011 předsedkyně vlastenecké Národní fronty, která
se nyní jmenuje Národní shromáždění.
Od roku 2004 je poslankyní Evropského
parlamentu. V prvním kole prezidentských voleb dne 23. dubna 2017 získala
21,4 % hlasů, v druhém kole 7. května
33,39 %. Existuje snaha ji trestně stíhat
jen proto, že na facebooku upozornila na
zvěrstva Islámského státu!

Kolo dějin se obrací a hnutí SPD je toho součástí. Po
celém světě se začínají národy probouzet a mnohé
z nich již svrhly globalistické politiky, kteří chtějí národní státy zaprodat
nadnárodním
korporacím a sluníčkářským sociálním inženýrům, kteří chtějí zničit přirozená
sdružení lidí, jako jsou národy a rodiny.

Matteo
Salvini
itálie

(* 1. března 1973 Milán) Předseda Ligy,
italský vicepremiér a ministr vnitra. Díky
němu se podařilo výrazně snížit imigraci
z Afriky do Evropy. Proslul mimo jiné také
tím, že zásadně odmítá, aby ziskuchtivé
neziskovky vozily nelegální imigranty
do italských přístavů. Jeho Liga získala v italských parlamentních volbách
17,4 procenta a nyní jsou její preference
přes 30 procent.

To se před časem povedlo
i Američanům, kteří mají za
svého prezidenta Donalda
Trumpa. Nedávno se prezidentem Brazílie, která je pátou
největší a nejlidnatější zemí
světa, stal patriot Jair Bolsonaro, kterého sluníčkáři
označovali za fašistu, populistu a extremistu.
V Itálii vládne vlastenecká vláda Ligy a Hnutí pěti
hvězd, která se brání imigraci

Geert
Wilders

nizozemsko

(* 6. září 1963) Od roku 1998 členem
nizozemské sněmovny reprezentantů,
dolní sněmovny nizozemského parlamentu. Zakladatel a předseda Strany
pro svobodu (v posledních parlamentních volbách 13,1 %). Přirovnával Korán
ke knize Mein Kampf a vedl kampaň za
zákaz Koránu v Nizozemsku. Podporuje
zájaz stavby mešit. Muslimové nad ním
vyhlásili fatwu, musí se neustále skrývat.

a diktátu Bruselu. Podobně
i v Rakousku se ujala moci vláda OVP a FPÖ, která se staví
proti islamizaci země. V Maďarsku se již před lety chopil
moci Viktor Orbán, který
tuto zemi výrazně pozvedl. Ve
Velké Británii si občané zvolili

v referendu nezávislost, i když
zrádní politici se snaží jejich
rozhodnutí překazit. Vlastenci
po celém světě získávají postupně zpět své země do svých
rukou. Přidejme se do tohoto
seznamu, aby naše země byla
opět naše.

Pojďte s námi k volbám do Evropského
parlamentu a pomozte nám zrušit Evropskou unii. Nezapomeňte: 24.-25. května!
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Tomio Okamura, Geert
Wilders, Matteo Salvini,
Marine Le Penová...

SPD: Jsme součástí
většího celku
Proti diktátu EU se bouří
občané celé evropy

Sluníčkáři se začínají
bát úspěchu vlastenců
v eurovolbách. Euroskeptické strany posílí a protiimigrační Liga italského ministra vnitra a našeho kamaráda Mattea Salviniho se
může stát druhou nejsilnější
stranou europarlamentu.
Říká to odhad výsledků květnových voleb, který zveřejnil
Evropský parlament.
Hnutí SPD je součástí širokého vlasteneckého hnutí
Evropa národů a svobody, kam patří Liga Sal-

viniho, rakouští Svobodní
(FPÖ), kteří jsou ve vládě,
Národní shromáždění Marine Le Penové, která může
být příští francouzskou prezidentkou, dále Strana pro
svobodu Geerta Wilderse
či Vlámský zájem, který
patří k nejsilnějším stranám
Belgie. Jsou však i jiné vlastenecké síly, jako německá
AfD (které se bojí Merkelová), Orbánův Fidesz,
polský PiS, Švédští demokraté… Společně vyženeme
bruselské diktátory!

Tomio Okamura
a Marine Le Penová
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Říkáme
stop
šíření
islámu
imigrace je

prokletí evropy
Džihádista
John

praha

Podle EU migrace není hrozbou. Fakta jsou ale jiná. Do
roku 2050 se má populace
Afriky zdvojnásobit na 2,6 miliardy lidí.
Šéf fondu pro zemědělský rozvoj
OSN Gilbert Houngbo říká, že počet migrantů do Evropy už za 10
let vzroste na dvojnásobek.
V Alžírsku se dle Kroner Zeitung
připravuje nová společná uprchlická vlna, která může být ještě
horší než v roce 2015.
Francie chce dovážet teroristy Islámského státu ze Sýrie zpět do
Francie. Místo trestu smrti tak dostanou maximálně 10 let.

Německo chrání islámské masové vrahy. Bild upozornil, že během
uprchlické krize zaslal Spolkový
úřad pro migraci a uprchlíky or-

Evropa se kvůli
přílivu imigrantů mění
ve válečnou zónu
gánům trestního řízení tisíce upozornění na pachatele válečných
zločinů mezi běženci, ale drtivou
většinou z nich se problémem
nikdo nezabýval!

Rakouské úřady zase vyplácely
štědrou sociální podporu bojovníkovi Islámského státu Azadu G.
Platily mu i ošetření poté, co v bojích utrpěl zranění. Po uzdravení
se opět vrátil do Sýrie, kde znovu
bojoval. Maročan Mutasádik, který
byl jako jediný odsouzen za útoky
z 11. září, dostal loni v říjnu před
deportací 7000 eur v hotovosti.
Peněz užívá na svobodě.
Podle norské televizní stanice
TV2 tvořili přistěhovalci zhruba
70 % všech odsouzených za násilné trestné činy v Oslu! Podle statistiky Norska tvoří přistěhovalci
33 % obyvatel Osla.
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návrat cenzury
Ještě nedávno to bylo nepředstavitelné. Aby policie vypnula vaše webové stránky kvůli „závadnému
obsahu“? To snad ne. Ta doba už je ale tady.
Policie před pár dny vypnula první český web na základě
nového paragrafu § 7 b, který to umožňuje, pokud policie
usoudí, že věc nesnese odkladu. Je to tak jednoduché. Stačí
příkaz hostingové firmě. Tento nový paragraf je cenzurním
nástrojem na odstavování nepohodlných webů a serverů
z provozu a je úplně jedno, že je to podle zákona pouze na
tři měsíce. Taková doba je pro mnoho webů likvidační.
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ČeskÁ republi

Volební program SPD pro volby do Evropského
Evropská unie je nereformovatelná a musí skončit. Prosazujeme konec Evropské unie a co
nejužší spolupráci suverénních
států na základě volného pohybu občanů evropských států,
zboží, služeb a peněz. Tedy stav
před Maastrichtskou smlouvou, kdy
existovalo Evropské hospodářské společenství. Hájíme nezpochybnitelné
právo občanů na referendum o vystoupení z Evropské unie.

V Evropském parlamentu
řekneme jasné

NE dvojí kvalitě potravin
a spotřebního zboží
Prosadíme směrnici o nekalých
obchodních praktikách, která
zakáže prodej potravin a spotřebního zboží v různých evropských
zemích pod stejnou značkou,
avšak s výrazně odlišným složením. Firmám by pak hrozily
vysoké pokuty.

NE likvidaci národních států
a národů a vzniku jednoho
multikulturního státu EU
Evropská unie je od počátku projekt, který má zničit národní státy
a podřídit občany nedemokratické
nadvládě nevolených diktátorů
v Bruselu. Naše země musí být
opět naše a právo o ní rozhodovat
mají jen čeští občané. Nikdo jiný!

NE dalšímu omezování práv
občanů, včetně práva vlastnit
zbraň
Evropská unie vpustila do Evropy

Hnutí SPD je jediná politická síla důsledně hájící národní zájmy České
republiky. Nekandidujeme proto, aby
naši poslanci v Evropském parlamentu
kolaborovali s elitami Evropské unie.
Kandidujeme v těchto volbách, abychom zastavili diktát neomarxistických
globalistů ovládajících současnou Evropskou unii. Nejsme sami! Ve spolupráci s našimi silnými vlasteneckými
spojenci z naší evropské parlamentní frakce Evropa národů a svobody

miliony nepřizpůsobivých imigrantů, kteří vraždí, znásilňují,
kradou a páchají teroristické
útoky. A aby se občané nemohli
bránit, tak jim navíc chce sebrat
zbraně pro osobní ochranu. Již
nejen střelné zbraně, ale dokonce
i určité typy nožů. To nedopustíme. Budeme bránit práva a svobody našich občanů včetně práva na
sebeobranu.

NE novým regulacím a nesmyslným omezením podnikatelských aktivit
EU svým bojem proti změnám
klimatu likviduje naše hospodářství. Podpora takzvaných obnovitelných zdrojů energie a solárních
baronů, domů s nulovou spotřebou energie, lživá hysterie okolo
omezování produkce CO2 u automobilů, fotovoltaika, biopaliva
a štosy nesmyslných směrnic nás
stojí desítky a desítky miliard.
Tyto věci nejenom, že stojí mnoho
peněz, navíc ještě škodí. Odbouráme to a zrušíme je! Racionální
ochranu životního prostředí však
podporujeme naprosto jasně.

NE podpoře imigrace
EU ve svých oficiálních dokumentech hovoří o nutnosti podpory
masové imigrace a imigraci
považuje za pozitivní jev. Není
tedy divu, že se do Evropy dostaly
miliony nelegálních imigrantů.
My říkáme jasné ne kvótám na
imigranty, ne společné imigrační
politice EU i ne masové imigraci.

(ENF) v čele s Marine Le Pen, Matteem Salvinim a Geertem Wildersem
jsme připraveni budovat novou formu
spolupráce národních států Evropy.
Spolupráci, která bude respektovat
a chránit naši suverenitu, svobodu,
kulturu a tradiční společenské hodnoty.
Zatřeseme Bruselem! Pokud nechcete,
aby vám vládli lidé jako Juncker, Macron, Merkelová či Soros, volte prosím
SPD! Tyto volby jsou ve skutečnosti referendem o Evropské unii.

NE toleranci islamizace Evropy
Evropská unie svým bojem proti
takzvané nenávistné mluvě (hate
speech) omezuje svobodu slova
a zamezuje kritice nenávistné
islámské ideologie. Velká města
západní Evropy jsou již islamizována a islámská ghetta a no-go
zóny tam rostou jako houby po
dešti. To u nás nesmíme připustit!
Pro EU jsou vlastenectví a tradiční
hodnoty naší civilizace sprostými
slovy. Společně s evropskými vlastenci se ubráníme proti islamizaci.

NE pozitivní diskriminaci
menšin a podpoře politických
neziskových organizací
Evropská unie dotuje z našich
peněz mnoho neziskových organizací, které podporují ideologii
neomarxismu, genderu a multikulturalismu. Odmítáme pozitivní
diskriminaci etnických, náboženských či sexuálních menšin.
Pravidla mají platit pro všechny
a každý příchozí se musím přizpůsobit hodnotám naší většinové
společnosti.

NE přijetí eura
Českou republikou
Vlastní měna je základní nástroj
pro to, abychom mohli rozhodovat
o své ekonomice. V případě přijetí
eura by o úrokových sazbách
i kurzu měny rozhodovala Evropská unie.
Museli bychom podle diktátu EU

z našich peněz částkou v přepočtu
několik set miliard korun financovat krachující státy eurozóny
a v bankovní unii EU platit ze
svého krachující evropské banky.
Česká národní banka (ČNB) by
přišla o dohled nad v ČR registrovanými bankami a byly by tak
ohroženy úspory českých občanů.
To nepřipustíme!

NE evropské armádě a policii
vedené bruselskou elitou
Evropská unie se stále více podobá
totalitnímu superstátu, který chce
mít i vlastní armádu a policii, aby
mohla potlačovat odpor občanů
v národních státech. To nepřipustíme! Naopak podpoříme posílení
naší vlastní armády a koordinaci
obrany v rámci visegrádské čtyřky
a států střední Evropy.

NE předávání další moci
z úrovně států do rukou EU
Již v současnosti Brusel rozhoduje
přibližně o 85 procentech legislativy platné v národních státech.
Zabráníme dalšímu předávání
pravomocí do Bruselu a pokusíme
se získat maximum pravomocí
zpět. Dokud nebude Evropská
unie rozpuštěna.

Ne korupčním eurodotacím
Odmítáme princip korupčních
evropských dotací, kdy posíláme peníze do Bruselu, pak nám
milostivě něco vrátí zpět na něco,
co v mnoha případech nepotřebu-

ka na 1. místě
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jeme, a tyto dotace též používají
jako nástroj pro vydírání a korupci. Odmítáme nerovné podmínky
pro české zemědělce a pro české
občany.
V Evropském parlamentu

PODPOŘÍME zrušení Lisabonské smlouvy a novou spolupráci rovnoprávných národních států
Lisabonská smlouva ustavila
fakticky plíživou diktaturu Evropské unie a přinesla i podmínky
pro zavedení kvót na imigranty.
Společně s našimi vlasteneckými
spojenci uděláme vše pro její zrušení a pro vznik nové spolupráce
suverénních národních evropských států na základě volného
trhu a svobodného pohybu občanů
evropských států.

PODPOŘÍME úzkou spolupráci
států Visegrádu (V4) a dalších
středoevropských států
Západní Evropa se bude stále více
islamizovat. Pokud by se nepodařilo zachránit státy západní
Evropy a ty by byly muslimské,
musíme ubránit aspoň prostor
střední Evropy! Stejně tak je tato
spolupráce hrází proti hegemonii Německa, Francie a dalších
velmocí.

PODPOŘÍME společný trh
a svobodný pohyb občanů
národních států Evropy
Obchodování může fungovat
i bez Evropské unie v rámci zóny
volného obchodu. Po našem případném vystoupení z EU můžeme
obchodovat se státy Evropské unie
jako členové Evropského sdružení
volného obchodu (EFTA), které
má s EU dohodu. Státy EFTA mají
přístup na trh EU, ale nemusí přijímat drtivou většinu bruselské legislativy. Podporujeme bezvízový
volný pohyb občanů evropských
států, ovšem s možností zavedení
kontroly na hranicích, aby k nám
nemohli proniknout islámští

teroristé a zločinci či nelegální
imigranti.

PODPOŘÍME společné projekty
dopravní a energetické infrastruktury

Je dobré spolupracovat na projektech, které jsou pro všechny státy
Evropy výhodné. Kvůli tomu ale
nepotřebujeme mít diktátory
v Bruselu.

PODPOŘÍME společné vědecké
projekty i projekty ve vzdělání
Sluníčkáři nepravdivě tvrdí, že
euroskeptici brání studijním
výměnným pobytům a spolupráci
vzdělávacích a vědeckých institucí. Je to přesně naopak. My jen
říkáme, že pro takovou spolupráci
Brusel nepotřebujeme.

PODPOŘÍME spolupráci v boji
s teroristy a mezinárodním
zločinem
Jsme pro spolupráci států v boji
proti terorismu, aniž bychom předávali kompetence nadnárodním
složkám.

PODPOŘÍME právo občanů
členských zemí rozhodovat
v referendu o všech zásadních
otázkách včetně vystoupení
z Evropské unie
Podporujeme morální právo ob-

čanů národních států rozhodovat
o svých osudech v referendech.
Pokud by Evropská unie přišla se
snahou změnit smlouvy, které by
jí dávaly ještě více moci, podpoříme, aby měli všichni občané právo
se k tomu vyjádřit v referendu.

PODPOŘÍME postupné rušení
zbytečných byrokratických
orgánů EU
Orgány Evropské unie nemají
demokratickou legitimitu. Chceme, aby orgány EU byly sluhy
národních států, a ne naopak, jak
je tomu v současnosti, aby národní
státy byly otroky Bruselu.

PODPOŘÍME sociální projekty
pro pracující rodiny v národních státech Evropy.
Musí skončit demografická genocida evropských národů a jejich
nahrazování imigranty.
Za podmínek fungování současné
Evropské unie, a pokud se nám ji
zatím nepodaří zrušit, podpoříme,
aby společné finance EU šly na
podporu pracujících rodin a zlepšení života seniorů a zdravotně
postižených občanů.

PODPOŘÍME zrušení evropských dotací na škodlivé
nesmysly

Pokud se nepodaří zrušit dotace,

podpoříme, aby o jejich využití
rozhodovaly národní státy samy.
Chceme také zabránit tomu, aby
eurodotace šly na podporu multikulturalismu, masové imigrace,
neomarxismu, genderu, boje
s CO2 či škodlivých neomarxistických neziskovek.

PODPOŘÍME vymáhání válečných reparací z druhé světové
války po Německu
Spolková republika Německo
nesplatila České republice válečné
reparace, které nám dodnes
dluží jako nástupce hitlerovského
Německa. Podle konzervativních
odhadů jde o částku v řádu tisíců
miliard. Výše československých
reparačních nároků činila podle
našeho ministerstva v dobové
měně 306 miliard Kčs.
Ze strany Německa bylo Československu z tohoto nároku vyplaceno
jen 230,1 milionu Kčs. Tyto prostředky je následně nutné využít
pro zásadní projekty zajišťující budoucnost České republiky v oblasti
dopravy, energetiky, vědy
a školství i stability a zlepšení
zdravotního a důchodového systému a pro podporu pracujících
rodin s dětmi.

demonstrace

za svobodnou Evropu,
bez imigrace a diktátu EU

25. 4.

Na Václavském náměstí pod koněm

Tomio
Okamura,
ČR
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16 hod.: Vystoupení kapely Ortel
17 hod.: Hlavní blok
1. Matteo Salvini, 2, Marine Le Penová,
3. Geert Wilders, 4. Tomio Okamura,
5. Janice Atkinson, 6. MUDr. Ivan David, CSc.

