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Slovo na úvod
Vážení přátelé Libertariánského institutu, dovolte nám zde uvést již
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druhé číslo Newsletteru LI, který jsme se zavázali vydávat měsíčně, abychom
nejen informovali o naší činnosti, ale zároveň vám tímto poděkovali, že nás
podporujete, věříte nám a společně s námi bojujete za ochranu našich
liberálních hodnot v ČR.
Měsíc březen byl bohatý na události jak ve veřejném životě v našem
státě, tak i u nás v LI. Hodně věcí se udělalo a událo, ale ještě více práce je
před námi. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem našim
spolupracovníkům a také všem podporovatelům, kteří nás podporují jak
finančně, tak i morálně. Finanční i morální podpora je pro nás neocenitelná,
protože díky ní vnímáme to, co děláme, že to opravdu má smysl a je velká
naděje, že naše úsilí docílí zdaru.
Zůstaňte s námi i nadále, a prosím, dejte o nás vědět vašim kamarádům,
známým, rodině.
S vřelým pozdravem,
tým LI
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Co se již událo:
-

V Poslanecké sněmovně PČR jsme se setkali s panem Cerhou, asistentem pana Fialy,
předsedy ODS. Panu Cerhovi jsme popsali naše záměry, zejména jsme se vyptávali na
možnost podpory našich záměrů sbírat podpisy pod naše připravovaná podání k
Ústavnímu soudu. Pan Cerha následně emailem dostal některé z výzkumů, které si LI
nechával zpracovat v posledních měsících.

-

Pokračujeme s přípravou na podání žaloby na stát kvůli dotacím – poškozeným je pan
Štichauer, rovněž tiskař. Dotace samozřejmě ničí ekonomiku, morálku a společenské
vztahy, ale konkrétní lidské osudy dotacemi zničené jsou velmi smutné dvojnásob.

-

Pan Fryč, kterého zastupujeme ve sporu se státem, možná dostane pozvání, aby
pohovořil o svém dotacemi zničeném podnikání před hospodářským výborem
Sněmovny.

-

Navázali jsme kontakt se soudním znalcem, jehož znalecký posudek by měl dokázat
nezákonnost dotací.

-

Spustili jsme petici za vytvoření otevřeného prostoru ve školství a omezení vlivu státu v
této oblasti!
Jejím cílem je změnit stávající systém vzdělaní v ČR.
Jen moderní školství nepodléhající státní regulaci dokáže nabídnout jak dětem, tak i
jejich rodičům množství alternativ, které se nám otevírají ve vzrušujícím a překotném
vývoji 21. století.
Článek k tomuto tématu
Podepsat petici.

-

V souvislosti s našimi aktivitami proti dotacím, které protežují vyvolené, se nám ozývá
čím dále více lidí. Potkali jsme se s panem Svobodou, spolumajitelem Rock Café,
jednoho z nejznámějších pražských rockových klubů. Rock Café je letos bez dotací,
zatímco jeho konkurenti dostanou miliony na provoz. Některé subjekty tedy mohou
směle provozovat hudební produkci i bez toho, že by vybírali jakékoliv vstupné. O
férové konkurenci si také tato branže může jen nechat zdát.

-

Debata o svobodě ve vzdělání!
Dne 14. března se od 17.00 do 18.30 konala ve Skautském institutu na Staroměstském
náměstí v Praze debata Akvárium na téma „Školství v chomoutu, či na dlouhé lonži?
Máme zrušit inspekci, RVP a Ministerstvo školství?“
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-

Obdrželi jsme od podporovatele naší iniciativy z Portugalska a Španělska video, které
zveřejníme na FB Evropské občanské iniciativy, jejíž iniciátorem jsme my,
Libertariánský institut.
Cílem projektu je propagace zásady, že bezpečnost nelze pouze přenést na specializované
složky. Proti násilí vůči majetku či lidem je nutné se bránit! Lidé by měli být odhodláni se
násilí bránit, měli by mít legální možnost použít při obraně jakékoliv prostředky a měli by
mít fyzickou možnost tyto prostředky použít.
V průběhu měsíce března nám byla zaslána také videa z Polska, Maďarska, Francie a
Finska, tato videa plánujeme zveřejnit k projektu Evropské občanské iniciativy.
Více tady: www.saveeurope.eu

-

Vzniká osmá verze popisu Libertariánské demokracie – státního uspořádání, kde stát
koná jen to, co má předepsáno ústavou. Doufáme, že již brzy budeme schopni spustit
stejnojmennou doménu. Mít pozitivní řešení považujeme za základ, pokud něco
kritizujeme.

-

Evropský parlament odsouhlasil nové znění směrnice o zbraních. Považujeme to za
systémově špatné. Bezpečnost země je vždy založena na občanech, kteří jsou ochotni
bránit sebe a ostatní, svůj majetek a majetek jiných, kteří mají možnost legálně tak činit a
kteří mají fyzickou možnost… tedy mají zbraň a umí s ní zacházet. Odzbrojený občan je
bezbranný občan.

-

Konala se debata ve Skautském institutu v Praze na téma školství.
Libertariánský Institut byl zastoupen předsedou Libertariánského Institutu Romanem
Křížem a spolupracovníkem LI Michaelem Dunajevským.
Pan předseda přednesl představu vzdělání a školství v hodnotovém systému libertariánské
demokracie a navrhl různá řešení současných palčivých problémů v diskutované oblasti.

-

Setkali jsme se se soudním znalcem, abychom probrali možnosti znaleckých posudků z
oblasti hospodářské soutěže ovlivněné dotacemi.

-

Další požadovaná úhrada za informace týkající se krajských dotací, tentokrát
Moravskoslezský kraj. Hezkých více než 1,3 milionu korun. Občané, pokud se chtějí
dozvědět, na co jdou jejich peníze z krajů, musí být velmi bohatí….

-

Jsou politici neomezení vládci a dočasní majitelé státu? Přečtete si příspěvek Romana
Kříže, ředitele LI, v Reflexu.
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-

Sháníme spolupracující firmu – zarputilého odpůrce dotací.
Plánujeme napadnout zákonnost Operačního programu podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost (120 mld. korun).
Potřebujeme mimopražskou firmu, jejímž jménem se obrátíme na Evropskou komisi s
podnětem k vrácení poskytnutých dotací ČR – a ČR bude chtít vrácení dotací po jejích
příjemcích!!!
Prosíme, šiřte tuto výzvu!
(Pro předchozí Operační program se na tom už pracuje)

-

V souvislosti se zastupováním pana Fryče a dalších tiskařů ve sporu proti státu jsme si
vyžádali od Ministerstva průmyslu a obchodu podklady týkající se dotací šesti
konkurentů. Po delší době jsme dostali od MPO výzvu k uhrazení 64 tisíc za „mimořádně
rozsáhlé vyhledávání“. Páni z ministerstva si účtují 500 korun na hodinu. Kolik procent z
daňových poplatníků, kterým údajně „slouží“, to má?

-

Vážení spoluobčané,
spustili jsme náš nový web s popisem Libertariánské demokracie. Toto je náš návrh
státního uspořádání a zároveň nejkomplexnější a principiální řešení kořenů všech
dnešních společenských problémů, které trápí naši společnost a všude šíří dobře známou
„blbou náladu“. Sledujte nás!
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Co plánujeme v nejbližší době:

-

Plánujeme v pokračování šíření výzvy k podepisovaní petice za vytvoření otevřeného
prostoru ve školství a omezení vlivu státu v této oblasti, dokud nenasbíráme potřebné
množství podpisů. Petice na tomto odkazu.

-

Připravujeme facebookovou výzvu pro získání podporovatelů v celé EU pro naši
Evropskou občanskou inciativu, kterou doufáme spustit v dubnu tohoto roku. Stránky
EOI na tomto odkazu: www.saveeurope.eu

-

Připravujeme spuštění projektu „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.
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