
Kde vzít peníze do státního rozpočtu?- Návrh pana Otty 

Můj návrh na vyrovnaný rozpočet je jednoduchý.  

I.  V ČR je 22.000 zavřených lidí v base. Každý nás stojí denně i s veškerým 
servisem bachařů kolem nich cca 1.500,-Kč. Suma sumárum za rok je to 

12.365.000.000,- Kč (pro blbé je to 12 miliard a nějaké drobné). Proto by 

každý ze zavřených makal až by sa mu od prdele kůřilo, dokud by neodvedl za 
ten den práci právě za těch1.500,- Kč na svůj pobyt. V republice je 300 tisíc 

volných pracovních míst a zaměstnat 22 tisíc lidí je vlastně hračka. Nevydělal 
jsi za ten den 1.500,- Kč? Zase je to jednoduché. Alikvotně pokrátit stravu, 

teplou vodu a topení. Tak jako doma musíme ušetřit, pokud nemáme a nikdo 

nám nic zadarmo nedá!!! 

II.  Okamžitě zrevidovat všechny vyplácené invalidní důchody u těch 

invalidních důchodců, kteří od svých 18ti let věku nepracovali a nepracují a při 
svojí invaliditě dokázali zplodit 6 a více potomků, flákajících povinnou školní 

docházku a už jako mladiství nebo dospělí se dostali do konfliktu ze zákonem 

a vybavit je existenčním minimem z daní pracujících. A z těchto ušetřených, 
odhadem 31 miliard, provést navýšení důchodů tak jak je to schváleno v 

rozpočtu na rok 2020 ve prospěch důchodců, kteří celý život pracovali. A i bez 
navyšování rozpočtu by mohli důchodci, kteří žili z práce a ne ze sociálky 

dostat ne 900,- ale ihned 2.000,- Kč přidáno. 

A rázem jsem v přebytku+ 2.365.000.000,- Kč (2 miliardy a něco) a to nejsem 
Bruselem ohodnocený jako nejlepší ministr financí Kalousek, ale obyčejný 

JéZéDák, který i za komančů musel zaset, pěstovat, sklidit a prodat abych 
dostal výplatu. A to při výše uvedené úspoře jsem ještě nezrušil vyplácení 

státních dotací těm charitám, zabývajících se bezzubou asimilací v podobě 

podpor na všechno, včetně podpor na bydlení. A hned by byl přebytek rozpočtu 
v plusu 50 miliard. A celá ta Fialova opozice + 3, by mohla jít prdět akorát tak 

pod most. 

Teď v zimním období žasnu nad mladými invalidy, kteří uvnitř Schopingu stojí 
v teple u automatu na kafe od rána do večera, vaří jim v Asijském bistru, 

kočárky za 25-30.000,-kaček, se 2 caparty kolem kočárku a třetím uvnitř a 
matky podle odhadu nepřekročily ani 20 let věku. Houfuje se tam těchto 

mladých invalidů tolik, že si pevně držím příruční kabelku s doklady a šrajtofli 
mám preventivně v náprsní kapse u bundy. Pokud by se můj geniální návrh 

nelíbil nějakému vyšinutému pravdoláskaři nebo havloidovi, tak podotýkám, 

že moje úspora by byla pouze na lidech, kteří se válejí v kriminálu a nebo 

parazitují na lidech, kteří chodí do práce. 

S pozdravem " Kurva kam jsme to my pracující a důchodci, s důchodem za naši 

práci, až došli?" 

                                                                             Otta 

 


