
 

 

 

 

 

Slovo na úvod 

Vážení přátelé Libertariánského institutu, dovolte nám zde uvést již 

čtvrté číslo Newsletteru LI.  

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem našim spolupracovníkům a 

podporovatelům za podporu finanční a morální. Tato podpora je pro nás 

neocenitelná.  

Zůstaňte s námi i nadále, a prosím, dejte o nás vědět vašim kamarádům, 

známým, rodině. 

S vřelým pozdravem,   

tým LI  

 

 

Stát je špatný sluha a 

zlý pán.  
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Co se již událo: 

 

 

- Na Neviditelném psu začal vyházet seriál Romana Kříže: 

 Libertariánská demokracie I. 

  

- Michael Dunajevský zveřejnil své články na D-FENS Weblog:  

Jak jsme stavěli Nároďák neboli libertariánství v Čechách 

Libertariánství a židovská obec 

Dotaceland 

 

- Na Wikipedii jsme přidali článk s názvem Unschooling.  

 

- Na portálu http://www.ecofin.cz/ je ke shlédnutí videorozhovor Roman Kříž k tématu 

dotací.  

 

- Také vyšlo vyjádření Romana Kříže v anketě tištěného Reflexu v měsíci květnu. 

 

 

 

 

 

http://neviditelnypes.lidovky.cz/politika-libertarianska-demokracie-i-dwd-/p_politika.aspx?c=A170520_223239_p_politika_wag
http://dfens-cz.com/jak-jsme-staveli-narodak-neboli-libertarianstvi-v-cechach/
http://dfens-cz.com/libertarianstvi-a-zidovska-obec/
http://dfens-cz.com/dotaceland/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Unschooling
http://www.ecofin.cz/
http://ecofin.cz/video/62361/dotace-jsou-hrobem-ekonomiky-rika-roman-kriz-z-libertarianskeho-institutu
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Co plánujeme v nejbližší době: 

Libertariánský institut 

Libertariánský institut  

Holečkova 36 

150 00 Praha 5 

 

+420 271 732 234 

+420 271 735 587 

info@libertariani.cz 

www.libertariani.cz 

  

- V nejbližších dnech spustíme projekt „Kolik stojí stát“. Jehož cílem je co nejpodrobnější 

analýza modelového příkladu zaměstnance a jeho „nákladů na stát“. V návaznosti na 

tento výpočet jsme provedli modelovou extrapolaci příjmů tohoto zaměstnance v 

podmínkách Libertariánské demokracie a konvergence těchto příjmů s analogickým 

zaměstnancem v SRN. Důraz je kladen na srozumitelnost výstupů pro laickou veřejnost s 

uvedením do souvislostí s konceptem Libertariánské demokracie. 

 

- V nejbližší době plánujeme zveřejnit několik zásadních sociologických výzkumů, jak lidé 

vnímají stát a svobodu, oblasti nespokojenosti se stavem veřejného sektoru v ČR, obranu 

vlastního života a majetku atd. 

 

- Plánujeme spustit webové stránky k „absurdním dotacím“. 

 

- Plánujeme zveřejnit řádu článků jak na aktuální společenská témata, tak i k tématům 

našich projektů. 
 

http://www.libertariani.cz/

