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KDO SEJE NENÃ•VIST A ZLO?
NedÄ›le, 16 Ä•ervenec 2017

PÅ™ed cca tÅ™emi mÄ›síci jsme dostali dal&scaron;í "perlu z Bruselu". Sjednocení sociálních dávek pro migranty v celé EU z
dÅ¯vodu zvý&scaron;ení atraktivity zemí, které se brání pÅ™ijetí kvót. EK se uÅ¾ doÄ•ista zbláznila a vÅ¯bec nemá ponÄ›tí, co
zpÅ¯sobí v tzv. postkomunistických zemích. Platit asi 21.000 KÄ• mÄ›síÄ•nÄ› migrantÅ¯m, kteÅ™í sem pÅ™i&scaron;li je zvrhlé.
na&scaron;i dÅ¯chodci? Celý Å¾ivot se dÅ™eli za pár korun mÄ›síÄ•nÄ› a dnes mají 9.500,- KÄ• dÅ¯chodu a nÄ›kdo si pÅ™ijde
deset tisíc více za nic.
VidÄ›li jste ruce lidí manuálnÄ› pracujících a ten jejich Å¾ebrácký dÅ¯chod? Co ti, kteÅ™í pracují ve tÅ™ísmÄ›nných prov
maximálnÄ› 13.500,- mÄ›síÄ•nÄ›? Kdo tu seje nenávist a zlo? Vy z Evropské komise! SluníÄ•káÅ™i, vítaÄ•i a dobroserové nás
v&scaron;echny, kdo nechtÄ›jí pÅ™ijímat migranty, nazývají xenofoby, fa&scaron;isty, populisty atd.; ministr Hermann vykÅ™iku
Å¾e ÄŒesko je zamoÅ™ené zlem a nenávistí k cizincÅ¯m, ale kdo to Å¾iví?
Vy z EU, svými hloupými smÄ›rnicemi neresp
ekonomickou realitu nových Ä•lenských zemí, jako je napÅ™. ÄŒR. Dostali jste od na&scaron;ich hloupouÄ•kých pÅ™edstavite
vejce (banky, spoÅ™itelnu, zlaté rezervy státu, zemÄ›dÄ›lství, atd.) a roÄ•nÄ› vám pÅ™ispíváme na va&scaron;e migranty podíl
380 mld KÄ• zisku, které nadnárodní firmy vyvádí z ÄŒR. My si ty migranty, které jste si pozvali, setsakra dobÅ™e platíme, a
proto pÅ™estaÅˆte prudit. UdÄ›lali jste si z nás, postkomunistických zemí, nové kolonie a my vám ty va&scaron;e blbosti
platíme z na&scaron;í otrocké práce, ke které nás nutíte!!! Navíc mají chudáci z Afriky u vás hlad, jak psal jeden
migrant. Pokud chcete situaci Å™e&scaron;it, vydejte SmÄ›rnici a zru&scaron;te daÅˆové ráje na teritoriu EU.
NaÅ™iÄ•te,
se platí danÄ› v zemích, kde vzniká zisk. NenuÅ¥te nikoho, aby za vás Å™e&scaron;il, co jste svými neuváÅ¾enými
rozhodnutími zpÅ¯sobili. Pokud se nepodvolíme, budete na nás taky házet bomby a nutit nám va&scaron;i pÅ™edstavu
demokracie?
VáÅ¾ení spoluobÄ•ané, vám to nevadí, Å¾e z vás na&scaron;i pÅ™edstavitelé dÄ›lají hlupáky?
ÄŒetli j
na&scaron;ich pÅ™edstavitelÅ¯, politikÅ¯, na tu dal&scaron;í nehoráznost z Bruselu? HlavnÄ›, Å¾e teÄ• pÅ™ed volbami nás
nazývají váÅ¾enými voliÄ•i a slibují nám, jak v&scaron;e urovnají a jak v ÄŒR bude dobÅ™e pod jejich vedením. Po volbách
budeme zase jen "ulice a nevzdÄ›lanci", kteÅ™í do správy vÄ›cí veÅ™ejných nemají co mluvit. Budeme zase uráÅ¾eni a
dehonestováni, pokud se nepodÅ™ídíme ELITÄš. Jak se mÅ¯Å¾e nazývat elitou nÄ›kdo, kdo se dostal do SnÄ›movny jen tím, Å
partaj strÄ•ila na volitelné místo, ale v Å¾ivotÄ› na poÅ™ádnou práci ani nesáhl?
Partaje s pár Ä•leny s námi mávají a urÄ•u
pravidla. ObÄ•ané, jdÄ›te volit a vyÅ¾eÅˆte ty Kalousky, Sobotky, BÄ›lobrádky a jiné dinosaury z politiky. Jsou to na&scaron;i
zamÄ›stnanci, my si je platíme z na&scaron;ich daní, tak aÅ¥ nás RESPEKTUJÍ a prokazují nám patÅ™iÄ•nou úctu.
generálmajor v.v. HYNEK BLA&Scaron;KO
krajský zastupitel za SPO
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