
BAŠTA NA HRAD 
 Jaroslav Bašta prosazuje: 

o  SVOBODU SLOVA, 
o  SVRCHOVANOST OBČANA I STÁTU,  
o  ODPOVĚDNOST POLITIKŮ,  
o  MÍR V EVROPĚ a BEZPEČNOU REPUBLIKU, 
o  SOLIDARITU a SPRAVEDLNOST 

 

Jaroslav Bašta slouží občanům. Usiluje o výrazně příznivější ceny strategických 

zdrojů, jako jsou energie, pohonné hmoty a ceny potravin.  A to v zájmu všech 

občanů České republiky. Nikoliv v zájmu cizích mocností a predátorských korporací. 
Úřad prezidenta republiky je pro Jaroslava Baštu služba občanům. 

SPOLEČNÝ KANDIDÁT VŠECH ČESKÝCH 
OBČANŮ, KTERÝM NENÍ LHOSTEJNÝ OSUD 

TÉTO ZEMĚ UPROSTŘED EVROPY  

 „Hrozí nám bída a kolaps ekonomiky, politici mluví o válce. 
Takovou budoucnost nepřipustím. 

Když mě zvolíte, dle článku 62 Ústavy České republiky, 
odvolám vládu Petra Fialy.“  



Bašta je za mír. Díky obrovským zkušenostem ve veřejné službě občanům                

jako diplomat, jak v Ruské federaci, tak i na Ukrajině, bude usilovat o co nejrychlejší 

ukončení konfliktu na Ukrajině a nezapojení ČR do války. 
 

Je skromný a v jednání svobodný. Nehromadí majetek, ani peníze. Nikomu nic 

nedluží, nikomu se nemusí slepě podvolovat. Nikdo si jej nekoupí. Nejsou na něj 

kompromitující materiály. Může se řídit svým vlastním svědomím. Jeho celoživotní 

skromnost zaručuje, že nepodlehne zákeřným svodům vyděračů ani cizím službám. 
Buďme i my svobodní.  
 

Je odvážný. Usiluje o silnou Českou republiku. Jasně pojmenovává destrukci státu 

jakoukoli vládou. Má dost odvahy a nezávislosti se vládě, která poškozuje práva            

a prosperitu občanů, účinně postavit. Celoživotně se staví proti aroganci moci. 
Bojujme s ním proti zvůli mocných.  
 

Je vzdělaný a zkušený. Vystudovaný archeolog. Má přehled o dějinách, píše 

odborné knihy. Má letitou praxi v politice a diplomacii bez skandálů a korupce.        

Je v jednání klidný, i když se do něj někteří „ukřivdění“, např. lustračním zákonem, 

trefují. Poznejme pravdivě naši historii.  
 

Je demokrat. Podporuje přímou demokracii. Podporuje vznik všeobecného zákona  

o celostátním referendu. Zákona s povinnými, objektivními, veřejnými, občanskými 

rozpravami. Občané by tak měli legální možnost odmítnout, se znalostí věci, zákony, 

nařízení, smlouvy či rozhodnutí vlády, pokud by s nimi nesouhlasili či byly v rozporu 

se zájmy lidu České republiky. Braňme i my demokracii.  
 

Je vlastenec. Plně si uvědomuje, že jinou vlast, stát, nerostné bohatství, vodu, 

vzduch a národní měnu v bezpodílovém spoluvlastnictví občanů České republiky 

nám už nikdy nikdo nedá. Chraňme společně svůj majetek.  
 

Naslouchá. Má ve zvyku pojmenovat věci přesně. Přemýšlí o každém svém slově. 

Mluví pomalu, rozvážně, někdy i neúderně a dlouze. Nikdy ale nemluví zbrkle, hloupě 

a arogantně. Stále mu to obdivuhodně myslí. Je ve svých názorech a odpovědích 

pohotový, zdvořilý a přesný. Vnímejme obsah toho, co říká: „Neposílá nás do války  

za cizí zájmy“. Usilujme o mír veřejně, on i my.  
 

Je morálně čistý. Nelže. Neuhýbá. Nevyplavaly na povrch žádné jeho skandály, aféry       

a ostudy.  A to je pro reprezentaci nás všech, ctihodných občanů České republiky, 

dobré.  Věřme opět morálce.   

         Volili jsme stále jen menší zlo, bojíme se, aby náš hlas "nepropadl". Zlo je zlem, ať je 
menší, či větší. Co konečně projevit osobní odvahu a volit dobro?  Nepodléhat všudy 
přítomnému STRACHU ZE ZTRÁTY svého hlasu. Nepodléhat průzkumům veřejného 
mínění. Jasně, vědomě a s pocitem, že mohu rozumem i citem, v symbióze s mnoha 
dalšími volit to, co považuji za dobro. Vhodit svůj hlas tomu, komu chci já. Mnoho 
občanů je již názoru, že jediný skutečně vlastenecký, český prezident je v této době 
Jaroslav Bašta. 

Kandiduji na prezidenta proto, aby naše země neskončila ve válce       
a bídě. Lidé potřebují mír a normálně žít.        Jaroslav Bašta 
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