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Newsletteru LI.
Měsíce červen, červenec a srpen se nesou v duchu prázdnin. Nejen
většina lidí, se kterými něco řešíme, ale i my se snažíme dohnat svoje resty
v oblasti rodinného života, odpočinout si a načerpat nové síly. Kromě novinek
si v dnešním čísle přečtete fejeton z pera našeho spolupracovníka, který vyšel
v Parlamentních listech 10.4.2017.
I když jsou letní prázdniny, stále se, byť ve volnějším prázdninovém
tempu, snažíme pokračovat v našem snažení, nicméně další newsletter budeme
rozesílat až koncem září.
Přejeme všem pěkné letní prázdniny nerušeného odpočinku!
Zůstaňte s námi i nadále a tradičně prosíme, dejte o nás vědět vašim
kamarádům, známým a rodině.
S vřelým pozdravem,
tým LI
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Jak jsem dělal do dotací
Neboli pokec u piva

Pánové, já vám říkám, jen blbci se snaží podnikat poctivě. Vždyť peníze nesmrdí, a pokud
někomu smrdí, tak je to blbec tuplem!

Já jsem dělal do dotací, a, věřte mi, vím, jak to chodí… Lepší byznys nenajdete! Neměli byste
tu jen tak vysedávat a také se do toho hned pustit.
To není jako dříve, když jste potřebovali svůj kapitál, dnes to můžete zařídit i jinak… Když
seženete dotaci, tak i banka vám ráda půjčí, ale hlavně… jsou to peníze, co se válí přímo na
zemi a čekají, až je někdo sebere. Ha, ha. Věřte mi, já vím, co říkám!

Víte kolik peněz rozdávají úřady? Ministerstva? Takové MPOčko má na to spoustu lidiček, co
rozdávají prašule, jen musíte vědět, jak na to. Víte…, musíte najít firmičku, kterou založil
ouřada znalý místních poměrů, který pomáhá penízkům dokutálet se k různým firmám, co
nevědí, co se sebou. Vždyť jinak by zkrachovaly! A jeho firmě za tuto službičku přenecháte 30
procent z dotace, potažmo ouřadovi, který jinak dostává ještě výplatu, jako státní zaměstnanec,
a on vám už všecičko zařídí.

Pravda je, že jsem ani nevěděl, v čem chci podnikat, tak mi poradili dobří lidé, abych si otevřel
tiskárnu, teď na to prachy jsou, takže to nebude problém!

Supr! Proč ne? Vždyť stejně dělám do dotací, a jestli je to tiskárna nebo prasečák, je mi úúúplně
jedno, až prachy přestanou téci, zavřu to a pustím se do něčeho jiného, kde můžu rýžovat,
hlavně, aby na to dávali dotace z té blbé EU, ba dokonce náš vážený pan prezident řekl, že jsme
v Unii kvůli: many, many, many! Ha.

Například takový Novák, znáte ho asi, z „Východomoravské tiskárenské“, nu jo, co ten dělal,
jak pilně budoval svůj podnik, ten poctivka, od píky – koupil od státu skoro zkrachovalý
podnik, ještě se zadlužil, splatil, investoval do strojů, a pomalu-pomalu, korunku ke korunce
škudlil, pořád doufal, že bude prosperovat sám i jeho zaměstnanci, že dokonce zbohatne a
možná budou všichni jezdit i ve Ferrari. Ha, ha, naivka, tak se dnes správný byznys nedělá! Už
žádné Ferrari neuvidí jako vlastní nos!
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Znáte italskou kozu Nostru? Prý je to mafie! Pro smích. Ha, kdybyste věděli, jak to chodí u nás,
tak to je skutečná mafie, koza Nostra, úplné Palermo! U nás ruka ruku myje, stát prašule
rozdává jak cizí z toho „IJU“, tak i našinců. Moře úředníků, darmožroutů se na tom jen
přiživuje a ještě si stihli vybudovat svůj vlastní byznys. Nu a co, jsou to blbci? Nejsou. I já bych
to udělal, kdybych měl takovou možnost. Znáte to přísloví, že zloděje dělá příležitost…? A
dotace to je fakt příležitost jako prase – blbcům berou, mazaným dávají! Loupež uprostřed
bílého dne a ještě s požehnáním státu! Nu jo, když to stát požehná, už se tomu mafie říkat
nemůže. Ha, ha. Víte vůbec, kolik takových dotací rozdávají? Až tisíc denně! Víte, kolik je to
vůbec peněz?!

Tak já takovou tiskárnu postavil v poli za prachy „IJU“, zaměstnal pár zoufalců, co tomu moc
ani nerozuměli, ale hlavně, vždyť jsem tu továrnu dostal v podstatě zdarma a dal jsem tak nízké
ceny, že moji poctiví konkurenti zkrachovali! Ha. I ten Novák, i ostatní poctivky s mými
nízkými cenami nemohli konkurovat. Prý se tomu říká dumpink… Dumpink, šmumpink, tak
jsem je položil a teď jezdím ve Ferrari já!
Až mi stroje v tiskárně úplně chcíply, tak jsem požádal o další dotace. A když dotace na
tiskárny vyschly úplně, tak jsem to zavřel a šel dál tam, kam tečou další dotace. Vždyť je to
jedno. Zatím mě dotace živily dobře, že jo?

Teď se chvilku rozhlížím, ale věřte mi, jen chvilku. Pak se pustím znovu dělat… do dotací.

Takže pánové, to je moje poslední pivečko, a vy nenadávejte na naše politiky, jsou docela supr,
a začněte podnikat jako já! Těch peněz v dotacích, co dávají všem, kdo má správné konexe, je
fakt habaděj! Tady je moje vizitka, kdyby někdo chtěl, stačí brnknout, ale pozor, pánové, ani
kuře zadarmo nehrabe. Já beru 10 procent. Za poradenství.

Čus
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Co se již událo:
-

Michael Dunajevský zveřejnil svůj článek na D-FENS Weblog:
Křesťansko-židovské hodnoty v současné Evropě

-

Stále pracujeme na co nejlepším znění stížnosti k Evropské komisi ohledně dotací
v rámci OPPI, znovu a znovu se snažíme proniknout do správných formulací tak, jak je
používá Soudní dvůr Evropské unie

-

Byly podány výzvy na Ministerstvo průmyslu a obchodu ve věci další dvou postižených
podnikatelů z oblasti polygrafického průmyslu, intenzivně pracujeme na podání
soudních žalob v jejich případech.

-

Byla podána správní žaloba na Ministerstvo zdravotnictví ve věci odmítnutí žádosti LI o
povolení nakládání s návykovými látkami.

-

Proběhlo setkání s Viktorem Mravčíkem, vedoucím Národního monitorovacího
střediska pro drogy a závislosti (www.drogy-info.cz).

-

Dokončujeme přípravu eshopu „Narkotéka“, který bude pojat jednak jako osvětový
z hlediska informování konzumentů drog o rizicích (podpora informací a snahy o harmreduction z portálu drogy-info.cz), jednak vysvětlující absurditu a kontraproduktivnost
represe v oblasti drog.

-

Zažádali jsme o zařazení mezi vystupující na konferenci Racionální drogová regulace
(http://rdr-conference.org/index.html).

-

Pokračujeme ve zkoumání možnosti soudního vynucení bezplatného přístupu
k technickým normám pro všechny.

-

Zahájili jsme exemplární správní řízení ve věci dopravního přestupku, kde hodláme jít
až k Nejvyššímu správnímu soudu s požadavkem, aby judikoval jasný požadavek na
reálné posuzování materiální stránky dopravních přestupků – připravujeme
společenskou, ekonomickou a ústavní argumentaci.

-

Pokračujeme v přípravě správního řízení s orgány odpovědnými za dopravní značení a
dopravní opatření tak, aby všechny zákazové a příkazové značky byly podrobeny testu
nezbytnosti.
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Co plánujeme v nejbližší době:

-

V nejbližší době plánujeme zveřejnit několik dalších zásadních sociologických výzkumů,
jak lidé vnímají stát a svobodu, oblasti nespokojenosti se stavem veřejného sektoru v ČR,
obranu vlastního života a majetku atd.

-

Plánujeme zveřejnit řadu článků jak na aktuální společenská témata, tak i k tématům
našich projektů.
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