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PrezidentÅ¯v vánoÄ•ní projev byl vyrovnaný a realistický. Prezident Å™ekl potÅ™ebné vÄ›ci, mnoho vÄ›cí ov&scaron;em neÅ™
Proto bych se pokusil ho doplnit. Ve starém roce byly klíÄ•ovou událostí samozÅ™ejmÄ› volby. Jejich výsledek je známý a
znamená dal&scaron;í odklon od starých politických stran vyjma ODS. Volbou obvinÄ›ného Babi&scaron;e prokázali
obÄ•ané nejen, Å¾e nevÄ›Å™í starým politickým stranám, ale nevÄ›Å™í ani institucím - policii apod.
StaÅ™í politici dokázali otrávit lidi tak, Å¾e uÅ¾ niÄ•emu nevÄ›Å™í. Pokud bych mÄ›l charakter roku 2017 nÄ›jak v
bych, Å¾e to byl rok &scaron;tvavých kampaní a rétorické nenávisti. Ekonomové, ti hodnotí minulý rok dobÅ™e. Je málo
pracovních sil, coÅ¾ je dÅ¯sledek poklesu porodnosti v devadesátých letech. MÄ›li bychom tedy urychlenÄ› pÅ™ijmout zahraniÄ
dÄ›lníky nebo nám podniky odejdou do zahraniÄ•í a pÅ™estanou tady platit danÄ›. (To se kvÅ¯li politice ÄŒSSD nedÄ›lo a douf
Å¾e to nynÄ›j&scaron;í vláda udÄ›lá.)
Kontroverzní EET bylo zavedeno, jak vidÄ›t, nic
podstatného se nestalo, jestli
bude mít význam nebo ne, se teprve
pozná.
Zvy&scaron;ování cen potravin pÅ™iná&scaron;í problematickou
situaci dÅ¯chodcÅ¯m a pÅ™íjemcÅ¯m rÅ¯zných dávek.
Nevím, zda tento proces uÅ¾
není poÄ•átkem svÄ›tové potravinové krize zpÅ¯sobené suchem a nedostatkem
vody
vÅ¯bec. Zvy&scaron;ování ceny pÅ¯dy signalizuje, Å¾e spekulanti cítí
nastávající dÅ¯leÅ¾itost zemÄ›dÄ›lství pro pÅ™eÅ¾ití
Na&scaron;e smrkové lesy
usychají, s pÅ™írodou se nÄ›co dÄ›je. Å˜e&scaron;ení bude vyÅ¾adovat mnoho
nákladÅ¯ a ta
legislativních zmÄ›n. Politická kultura. Chicag&scaron;tí mafiáni se ve
tÅ™icátých letech odstÅ™elovali. Dne&scaron;ní se
odstÅ™elují pomocí obvinÄ›ní a
soudÅ¯. Na kaÅ¾dého se nÄ›co najde. NÄ›co se vy&scaron;krábe, podá se trestní
oznámení a potom se táhne pÄ›t let soudÅ¯ aÅ¾ ke koneÄ•nému osvobození. (NapÅ™.
takový soud s HuÄ•ínem a pozdÄ›ji
s ÄŒunkem. ÄŒásteÄ•nÄ› podobnÄ›
dopadl Topolánek a NeÄ•as.) Minulý rok prohloubil do nebývalé míry tuto
kulturu
obviÅˆování, lhaní, &scaron;tvaní, propagandy, nenávisti, závisti, vylila
se ve&scaron;kerá &scaron;pína, jakoby se s ní
pÅ™evrhl sud. &Scaron;tvavé kampanÄ› se nevyhnuly ani zahraniÄ•ní
politice. &Scaron;tvaní proti Trumpovi, Polsku,
MaÄ•arsku, Rusku - stálý námÄ›t
v&scaron;ech hlavních sdÄ›lovacích prostÅ™edkÅ¯. A samozÅ™ejmÄ› strach, Å¾e lidé za
myslet vlastním rozumem, kdyÅ¾ budou mít k disposici nezávislé
sdÄ›lovací prostÅ™edky nebo sdÄ›lení z druhé strany. Pro
je kampaÅˆ
proti ruským webÅ¯m, pÅ™estoÅ¾e ani nevíme, Å¾e by byly ruské, &bdquo;ale ony pÅ™ece
musí být ruské,
hlásají nÄ›co jiného neÅ¾ my&ldquo;. Pomalu se blíÅ¾í &bdquo;efekt
radia Svobodná Evropa&ldquo;. Lidé uÅ¾
&bdquo;Rudému Právu&ldquo; vÄ›Å™it nebudou; o to víc
internetovým webÅ¯m, které hned rozeznají podle obsahu,
zvlá&scaron;tÄ›, kdyÅ¾ jim
je rÅ¯zné organizace uvedou do seznamu. Navíc se zadrhl BREXIT, a vypadá na
zákopovou
válku. Ve Francii, v NÄ›mecku a Rakousku zvítÄ›zili globalisté a
europeisté. Prezident Trump poznal,
Å¾e být vlastencem a
postavit se globalistÅ¯m je nesnadné a v mnohém musel ustoupit. MigraÄ•ní krize zeslábla. V Sýrii
uÅ¾ Rusové
a Asad vyhráli válku s Islámským státem a totéÅ¾ lze Å™íci i o
irácké vládÄ› s podporou spojencÅ¯.
Bojovníci se pÅ™esunou jinam, myslím
si, Å¾e ne do Evropy, kde je to problematické, ale do Afriky. Na scénu se
dostává Izrael, který byl v dobÄ›
války v klidu. V Polsku a MaÄ•arsku jsou konzervativní vlády
pevné a lidé za nimi
stojí.

TakÅ¾e celkem to byl normální rok v rámci dlouhodobého vývoje, ve kterém dominuje uvnitÅ™ státÅ¯ evropské civilizace
boj mezi globalisty a národními konzervativci.
Je&scaron;tÄ› bych se zmínil o kampani &bdquo;me too?&ldquo; Tato
kampaÅˆ je typická pro dne&scaron;ní Ameriku. U nás k tomu nejsou lidé naladÄ›ni. Vidíme, Å¾e skandalizace se moc nedaÅ™
ani v pÅ™ípadÄ› Babi&scaron;e a Å¾e skandalizovaný Ä•lovÄ›k naopak získá na popularitÄ›. Sexuální obtÄ›Å¾ování bylo vÅ¾
nebylo, mnoho hereÄ•ek by nebylo tam, kde bylo, mnoho sekretáÅ™ek by nebylo na svých místech. PÅ™ijít s obvinÄ›ním po
dlouhých letech je jasný oportunismus. NapÅ™ed tato Å¾ena vyuÅ¾ije výhod, které jí pÅ™iná&scaron;í fakt, Å¾e obtÄ›Å¾ován
sná&scaron;í, a potom, kdyÅ¾ uÅ¾ to pÅ™estane fungovat, nebo to nepotÅ™ebuje sná&scaron;et a naopak je vhodné pÅ¯vodc
vydírat, tak ho obviní. Vinna je tedy i ona, a pokud se Å¾eny budou chovat tak, Å¾e budou sná&scaron;et obtÄ›Å¾ování kvÅ¯
výhodám, potom v&scaron;echny ty Å™eÄ•i jsou zas jen mediální bublina. Jinak si myslím, Å¾e tato kampaÅˆ se spustila hlavnÄ
proti Trumpovi a ukazuje, jak jsou jeho protivníci mocní.
Výhledy do Nového roku sdílím s panem prezidentem spoleÄ•né,
nicménÄ› musím pÅ™ipomenout nÄ›které zásadní vÄ›ci: VÄ›t&scaron;ina událostí se pÅ™ipravuje dlouhodobÄ›. VÄ›t&scaron;in
problémÅ¯, které má dnes západní Evropa s muslimy, si zavinila svojí dÅ™ívÄ›j&scaron;í politikou. A to není jen pÅ™ijetí
pracovníkÅ¯ do nÄ›kdej&scaron;ích prÅ¯myslových podnikÅ¯. Je to otázka zanedbání integrace a asimilace, které brání
multikulturalistická doktrína. Ale také to byl nedostatek vlastních lidí, který k tomu vedl. Zeptal se nÄ›kdo, proÄ• tyto zemÄ› mÄ›ly
málo pracovních sil?
Stálé a trvalé priority jsou tÅ™i: 1/ NepÅ™edat rozhodování o na&scaron;ich vÄ›cech cizincÅ¯m, ani
EU, zvlá&scaron;tÄ› ve vnitÅ™ní politice. 2/ Zajistit dostateÄ•ný poÄ•et dÄ›tí, budoucích obÄ•anÅ¯, abychom nemuseli v budou
pÅ™ijímat velké mnoÅ¾ství imigrantÅ¯ a zajistili si tak svou prosperitu. 3/ Zabránit vytvoÅ™ení men&scaron;iny
nepÅ™izpÅ¯sobivých migrantÅ¯.
CoÅ¾ znamená:
- Nedovolit dal&scaron;í pÅ™edávání pravomocí EU, Ä•ímÅ¾ se sniÅ¾uje rozhodování na&scaron;ich obÄ•anÅ¯ a slábne
demokracie.
- Znovu vrátit ná&scaron; prÅ¯mysl, ale hlavnÄ› obchodní Å™etÄ›zce a banky, do na&scaron;ich rukou. VytvoÅ™it si podmínky
pro obchodování v celém svÄ›tÄ› bez vlivu politických doktrín.
- Spolupracovat se zemÄ›mi Visegrádu.
NejdÅ¯leÅ¾itÄ›j&scaron;í vÄ›c, která je v na&scaron;ich rukou, a kterou bych
nám pÅ™ál, je dostatek potomstva, protoÅ¾e jeho nedostatek je základním faktorem pozdÄ›j&scaron;ích problémÅ¯ se
zadluÅ¾ováním státu, s nutností pÅ™ijmout migranty apod. Aby byla prostá reprodukce se zohlednÄ›ním pÅ™edchozích
propadÅ¯, musí se nám narodit cca 135 tisíc dÄ›tí roÄ•nÄ›. PoÄ•et dÄ›tí jedné Å¾eny je v prÅ¯mÄ›ru 1,6, coÅ¾ je sice lep&scaro
dÅ™íve, ale je to stále málo. NehledÄ› na to, Å¾e první dítÄ› se v prÅ¯mÄ›ru rodí v 28 letech matky, a mnohdy je&scaron;tÄ› po
Vidím stálé uhýbání pÅ™ed tímto problémem, stálé obcházení statistik tÅ™eba tím, Å¾e se do poÄ•tu obÄ•anÅ¯ poÄ•ítají i cizin
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Dal&scaron;í manipulací je tvrdit, Å¾e nevymíráme, protoÅ¾e nás neubývá díky prodluÅ¾ování vÄ›ku starých lidí. PÅ™itom je m
generace oproti star&scaron;í o tÅ™etinu men&scaron;í, a to se v budoucnosti setsakra projeví! Vzpomínám, jak uÄ•itelky byly
v devadesátých letech v &scaron;oku, kdyÅ¾ jim scházela najednou tÅ™etina dÄ›tí.
UpozorÅˆuji ov&scaron;em, Å¾e Ukrajin
nás nebudou donekoneÄ•na dotovat svými lidmi. Brzy zaÄ•nou pÅ™icházet i ti, které dnes nechceme. A na otázku, proÄ• to
nevyÅ™e&scaron;í robotizace, vám odpovím, Å¾e robot není Ä•lovÄ›k, tedy nebere plat a nekonzumuje - aby zamÄ›stnal
dal&scaron;í lidi, nepije pivo, nekupuje dÄ›tem hraÄ•ky a nejezdí autem. Bude jen vytváÅ™et zisky mezinárodním korporacím,
ze kterých nic nebudeme mít.
ZávÄ›rem Na pozadí na&scaron;ich viditelných, a hlavnÄ› propagovaných událostí, prob
procesy málo vnímané, které je nutno odkrývat a analyzovat. Globalizace se pÄ›knÄ› zadrhla. Povstaly národnÄ›
konzervativní síly, která jsou nyní globalistickou kampaní zlostnÄ› osoÄ•ovány, od zkreslených komentáÅ™Å¯, aÅ¾ k nenávistné
propagandÄ›. GlobalistÅ¯m se zasekl jejich projekt multikulturního svÄ›ta admixture mÄ›st a oblastí s mnoha rasami a
kulturami, ve kterém mÄ›la být Evropa zku&scaron;ebním králíkem&hellip;
A konzervativní síly v&scaron;eho druhu, mající
nÄ›jaký vztah ke svému domovu, stále více zaÄ•ínají vzdorovat. Zatímco globalisté jsou intelektuálové, vychovaní
západními neomarxistickými univerzitami a organizacemi, konzervativci jsou obvykle obyÄ•ejní lidé, pracující a podnikající,
kteÅ™í se dostanou k politické moci aÅ¾ svými penÄ›zi.
Je to pÅ™edev&scaron;ím prezident Trump, který je cílem tÄ›chto ú
protoÅ¾e odmítl platit rÅ¯zné globalistické projekty, provádí izolacionalistickou politiku, chce zvý&scaron;it úroveÅˆ
AmeriÄ•anÅ¯ a vykonat zmÄ›ny, nutné pro dal&scaron;í rozvoj a blahobyt. BREXIT je také akce v tomto antiglobalistickém
smÄ›ru. Pro nás je to viditelné v Polsku a MaÄ•arsku. U nás je pÅ™edstavitelem jakéhosi lidového konzervatismu prezident
Zeman.
Rusko je pro globalisty nÄ›co nepÅ™edstavitelnÄ› nepÅ™átelského, protoÅ¾e mÅ¯Å¾e být oporou národnÄ›
konzervativních sil. Globalisté ov&scaron;em nespali a zvítÄ›zili ve Francii a Rakousku.
Boj tedy pokraÄ•uje. PÅ™í&scaron;tí
rok bude velmi zajímavý&hellip;
VLASTIMIL PODRACKÝ
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