Krásně je na světě, když na své můžu … si odpovím sám. (K.Plíhal)
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Chystaný vznik nových stran
bývalými členy ODS vzbudil
zaslouženou pozornost. Rozhodnutí delegátů kongresu
ODS potvrdit dosavadní politiku i členy nejvyššího vedení,
nemohlo kritiky uspokojit.
Pět stran nestačí
Lze se vysmívat nejasnostem,
protimluvům i naivitě otců
zakladatelů. Je to však laciné.
Česká politická scéna přes
svojí stabilitu potvrzuje prostor
pro vznik nových, úspěšných
stran. Do sněmovny se po
deseti letech vrátili SZ. Dvě
období po sobě zde zasedali
republikáni, ODA a US-DEU.
Krajské volby v roce 2000
vyhrála nově vytvořená Čtyřkoalice. V krajských volbách před
dvěma měsíci uspělo (kolem
10%) hned několik (staro)
nových politických subjektů v
několika krajích. Voliči potvrdili, že si s nabídkou pětice sněmovních stran nevystačí.
Aféra s nákupem hlasů v ústecké ODS připomněla obdobné aféry v ČSSD i SZ. Vnitřní
poměry v českých stranách
jsou nevábné. Není divu, že

měsíčník českých liberálů

Léčba ODS konkurencí
nespokojenci, často po několika neúspěšných pokusech
uvnitř stran něco změnit, rezignovaně odchází. Když se k
tomu přidá i programový posun
stran, neochota vyměnit vedení, pak vyústěním je volání po
nové politické nabídce.
Předchozích neúspěchy varují
Pokusy vytvořit nové strany
proběhly na všech pólech politického spektra. Připomeňme
Stranu za životní jistoty exposlankyně ČSSD Volfové. Sládkovce najdeme jak v ODS a SZ,
i v radikálních uskupeních typu
Národní či Dělnická strana.
Bývalí členové ODA byli aktivní
při vzniku Konzervativní i Liberální reformní strany.
Po kongrese zůstala ODS v
hluboké krizi dané jak masivním oslabením krajské úrovně
strany, tak především ztrátou
jakékoli vize, přitažlivosti pro
voliče a receptu na změnu
vlastní politiky. Kromě skalních
voličů ji při politické relevanci
drží především odpor k Paroubkově populismu a absence
reálné alternativy.

Zdravá konkurence
Vedle ideologicky založeného
Macha stojí prakticistní pojetí
Havlíka. Jeden chce politicky hájit
pravicové hodnoty, druhý zájmy
pravicových voličů. Obojí už v minulosti zkusily neúspěšně jiné
strany. Teď se však zdá, že existuje dostatečně silná poptávka významného počtu nespokojených
pravicových voličů.
Ideologové proti vekslákům
Chceme politiku ve veksláckém
podání, které (nejilustrativněji) v
severních Čechách ruku v ruce
provozují ODS a ČSSD, nebo může
být politika soutěží myšlenek?
Protiústavní rozsah financování
politických stran vytváří spolu s
volebními systémy, konzervativností voličů i médií velkou bariéru
pro vstup nových hráčů na politický trh. Bude napínavé sledovat,
zda otcové zakladatelé zůstanou
jen generály bez vojska, nebo se
jim povede nabídnout nesocialistickému voliči atraktivní, věrohodnou a dostatečně silnou stranu.
ČR by ji potřebovala jako sůl.

Milan J. Hamerský, ředitel
Institutu K.H. Borovského

Vážený čtenáři,
před sebou máte lednové číslo měsíčníku
českých LIBERÁLŮ prezentující názor tohoto
základního politického
proudu na aktuální politická témata.
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The Watson, the liberal candidate for the European Parliament presidency
7.1.2009 TZ,

www.eldr.org

Graham Watson, Leader of the ALDE
group in the European Parliament yesterday announced his candidature for the
presidency of the European Parliament.
In front of liberal colleagues from all
around Europe, gathering for ALDE’s annu1 /2009

al New Years reception in
Brussels, Watson declared
that he has written to all
MEPs to inform them of his
candidacy
for
the
Parliament’s top job when
the new legislative term
starts in June, following the European elections.

The ELDR Party welcomes this news
and believes that Watson is the ideal
candidate to lead the parliament in
working to revive the reform of Europe's institutions, provide a much needed economic stimulus to the economy and ensure Europe plays a leading
role in the EU’s energy needs.
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Těžká zkouška Evropou
1.1.2009 –NP, Vít Procházka

Začíná předsednictví ČR v Radě Evropské unie! Trubte fanfáry, rozviňte
červené koberce, slavnostně prostřete, jídla noste všeho druhu a vína
nalijte k prasknutí! Na chudé outsidery z bolševismem zdevastovaného
východu zapomeňte! Stanuli jsme v
čele Evropy! O zdárném završení naší
cesty na Západ nepolemizujte!
I za pomoci těchto ryčných hesel by
šlo zvýraznit jedinečnost šance, která
se Česku v první půlce roku naskytla.
Věčnými komplexy stižení plebejové
vystoupali na vrchol, aby si zahráli
nefalšovanou velmocenskou partii.
Konec doby, kdy české země sloužily
jen coby strategický prostor pro naplnění cizích zájmů. Jaká to báječná
kompenzace za tragédie Mnichovské
dohody, rudého „Vítězného“ února a
srpnové invaze 68. Jako by se také
na ateistický národ vztahovala biblická slova o tom, že „jsou poslední,
kteří budou prvními“.
Po evropském předsednictví bude
český stát jiný než před ním. Jeho
prestiž může strmě vzrůst, a stejně
může dospět k nevyléčitelné újmě.
Vyzkouší si roli svrchovaného tvůrce

mezinárodního dění, což se nestalo již pěknou řádku generací. Získá
možnost dokázat, na co má.
Spolu s tím se odkryjí naše slabé
stránky, které jsme s to
utajit v zákrytu,
nikoli
však nacházíme-li se v
tak výjimečně exponovaném postavení.
Tuzemská
zást. ředitele IKHB p o l i t i c k á
squadra
si
toho podle všech projevených známek není vědoma, a pokud ano,
dopouští se zjevné velezrady. Určující strany se svými vrcholnými činiteli příštích šest měsíců berou jako
lacinou příležitost, díky níž konečně provedou kýžené mocenské
tahy, které dříve z různých důvodů
byly nuceny oddálit.
Vít Procházka,

ODS, KDU-ČSL a zelení s ohledem
na předsednictví prodlouží agonii,
v níž se vláda kvůli rozrůstajícímu

společenství rebelujících poslanců
vyskytla. ČSSD vzhledem k zahraniční vytíženosti ministrů a hlavně premiéra neopomene uvrhnout politické
prostředí doma do ještě hlubšího
chaosu a občana přitom ujistit, že
vyjádří-li jí v dalších volbách podporu, svou politikou „dejme všechno
všem a na svět se neohlížejme“ nastolí stabilitu a pořádek.
Jenže toto pololetí vyzývá zmíněné
strany k diametrálně odlišnému chování. Vláda by správně měla předvést, že není odsouzena k bezútěšné
mizérii, ale že zemi, jíž vládne, je
schopna reprezentovat na té nejvyšší (evropské a globální) úrovni. ČSSD
by státotvorně mohla do léta zjemnit
svoji permanentní kampaň a vládě
vyjít vstříc, minimálně v uskutečňování závazků stěžejních pro odpovědné vztahy ČR s jejími důležitými
partnery a spojenci, z nichž většina
patří ke členům EU.
1. lednem 2009 startovala velká
zkouška, která odhalí skutečné charaktery v našem nejen politickém
terénu. Nastanou okamžiky příjemných překvapení i nechutných konsternací. Uvidíme…

Zákon o eutanázii schválen v Lucembursku
18.12.2008 čtk/ Lucemburk - Lucemburský parlament dnes schválil návrh
zákona, který v zemi umožní legalizovat eutanazii. Ze šedesátičlenné Poslanecké sněmovny se podle agentura DPA pro návrh vyslovilo 31 poslanců, 26
bylo proti a tři se zdrželi hlasování. K odmítnutí zákona, s nímž nesouhlasí ani
lucemburský velkovévoda, dnes Lucembursko vyzval papež.
Přijatá právní norma má umožnit takzvanou asistovanou smrt za přísně stanovených podmínek, kdy k případu musejí především zaujmout odborné stanovisko nejméně dva lékaři.
Dnešní rozhodnutí parlamentu ale není konečné. V únoru stejný zákon vrátila
do Poslanecké sněmovny zpátky k prvnímu čtení s mnoha připomínkami Státní rada, která je poradním orgánem panovníka, zejména pro otázky legislativní a správní. Ta má nyní rozhodnout, zda bude nutné i druhé čtení.
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Proti jakékoliv formě eutanazie se opětovně vyslovil papež Benedikt XVI.
"Odpovědní politici musí pamatovat na
to, že rozhodnutí vzít člověku život je
vždy morálně špatné a nikdy nemůže
být v souladu s právem," prohlásil papež. Předseda lucemburské vlády Jean-Claude Juncker ale kritiku Vatikánu
odmítl a označil ji za vměšování.
Jednání o uzákonění eutanazie se v
Lucembursku neobešlo bez velkých
problémů. Země je konstituční monarchií a její formální vládce velkovévoda
Jindřich ….
Pokračování str3.
1 / 2009
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Socialistické hašení požáru benzinem
18. 12. 2008 - mfd

Miloš Zeman v nedávném rozhovoru v
MFD) naznačil, že jestli současná krize
něco znamená, tak je to pohřeb neoliberalismu. Střízlivý pozorovatel celého
dosavadního průběhu finanční krize,
která postupně přechází do reálné ekonomiky, něčemu takovému jen stěží
uvěří. Většina ekonomů se totiž na příčinách současné krize shodne.
Mnohokrát novelizovaný Community
Reinvestment Act z roku 1977, který
začal přikazovat bankám půjčovat i
nízkopříjmovým skupinám; manipulativní politika Fedu (centrální banky USA)
především od roku 2001, která pomohla „splasknout“ technologickou bublinu
prostřednictvím nafouknutí bubliny
mnohem fatálnější - nemovitostní. A
konečně systematický morální hazard
celého bankovního odvětví, který posílil
rizikové chování investičních bankéřů.
O tom v podstatě sporu není. Každý
soudný člověk však vidí, že uvedené
příčiny vzniku krize nemají s liberalismem vůbec nic společného. Vina jde
jednoznačně na vrub socialistických
manipulací s preferencemi lidí.
Kdyby se tak nedělo, nemůže k tomu,
čeho jsme dnes svědky, vůbec dojít.
Absurdní plány
Ale největší rozpory jsou dnes především v názorech na to, jak současnou

situaci řešit. Zjednodušeně řečeno: zdali
požár hasit benzinem -tedy dalším a dalším socialistickým přerozdělováním a
zadlužováním. Nebo nechat viníky drsně
potrestat tím, že si svoje selhání hodně
tvrdě „prožijí“. Budoucí a dlouhodobě
udržitelný růst prosperity je tak obětován
ve prospěch krátkodobého populismu a
zdánlivého pragmatismu. Díky gigantickým záchranným plánům tak paradoxně
dochází k něčemu, co zní na první pohled až neuvěřitelně absurdně. Velké
firmy jsou zachraňovány často i z kapes
těch daňových poplatníků, kteří jsou
permanentním objektem socialistického
populismu. To však není nic nového.
Socialističtí vůdci už více než sto let moc
dobře vědí, že nelze prodávat myšlenku
o konci vykořisťování těm, kteří vykořisťováni nejsou…
A jak se tedy postupující krize projevuje
a ještě projeví v naší zemi? Prostřednictvím poklesu poptávky na západních
trzích, která postihuje především exportně závislé průmyslové montovny.
Podivný koktejl Socialistická politika
minulých vlád namíchala ve své době
hodně toxický koktejl:
investiční pobídky privilegovaným, vysoké daňové zatížení, minimální daň pro
živnostníky, rozpočtové deficity i v dobách ekonomického růstu a udržování
parazitického sociálního systému.

Tím se dlouhodobě pokřivila kvalitativní
struktura investic a akumulace kapitálu.
Světová finanční krize tento proces jen
urychlila.
Ukažme si to například na dalším z absurdních návrhů socialistických populistů - novomanželské půjčky - ty totiž fungují tak trochu jako investiční pobídky.
Kvůli umělým vnějším podnětům se žení
mnohem více nevyzrálých párů. O to více
manželství se nutně stane dočasnou
záležitostí a při první vážnější krizi se
jich většina rozpadne. Zanechají po sobě potomky, kteří pak vyrůstají v rozvráceném a neharmonickém prostředí. To
má dlouhodobě nutně drastický dopad
na sociální strukturu společnosti.
Proč to všechno?
Socialisté netouží po přílišné prosperitě proto tak často horují za „udržitelný rozvoj“. Oni především budují dlouhodobý
voličský „kapitál“. Ten musí být nutně
neharmonický a vykořisťovaný. Jelikož
jedině tím podlehne dojmu, že je socialisty „ochraňován“, aby se mu potom
odvděčil při volbách. Každá krize je socialisty vždy vítána. Obratně totiž dokážou
zaměňovat příčiny a následky. Nejchudší
na to jako vždy doplatí nejvíc. Stanou se
rukojmími bludného socialistického kruhu, který jednoduše vykořisťuje vykořisťované.
Tomáš Munzi, ekonom, pedagog VŠE

Zákon o eutanázii …
"schvalovat", nýbrž jen "vyhlašovat".

Pokračování ze str.2
že zákon nepodepíše, a norma by
tedy nemohla nabýt platnosti. Minulý týden ale parlament pravomoci panovníka omezil. Úprava ústavy
ustanoví, že velkovévoda už nebude zákony přijaté parlamentem
1 / 2009

Eutanazie na přání nemocného je zatím
povolena pouze v Nizozemsku a v Belgii,
tolerují ji v americkém Oregonu, v Kolumbii a ve Švýcarsku. Ve Švýcarsku
mohou asistovanou sebevraždu podstoupit také cizinci.

Legalizaci "důstojné smrti" se snaží
prosadit její stoupenci i v České republice. Novou verzi návrhu zákona o

eutanazii chce v lednu představit
strana Liberálové.CZ (dříve Liberální reformní strana). Její předcházející pokus prosadit normu o
asistované smrti nevyšel, když ji
Senát odmítl. Podle kritiků, většinou lékařů, by předloha legalizovala vědomé zabíjení, aniž by řešila hrozbu zneužívání.
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Liberálové.CZ míří do Evropského parlamentu
12.1.09, Tisková zpráva

Liberálové.CZ přicházejí
• nová strana s liberálním programem slušného státu - svobodného,
solidárního, spravedlivého
• politická generace mladých českých Evropanů nespojená s korupčními aférami
• proevropská síla prosazující prohlubování evropské integrace
• česká politika potřebuje nahradit
duopol populistických stran ODS ČSSD a jejich satelitů KSČM a KDUKDUČSL skutečnou soutěží idejí mezi
liberály, socialisty a konzervativci
Proč nová strana? Proč liberální?
V české politice chybí vlivná liberální
strana s proevropským programem
zaměřená na mladší generaci aktivních občanů. Sněmovní strany se
topí ve svých problémech, bez zájmu
o potřeby občanů. Nespokojená liberální veřejnost potřebuje jinou alternativu než eurozbabělce odmítající
Evropu. K liberálům se dlouhodobě
řadí 18% občanů.
Volby do EP - za 146 dnů
V minulých volbách do EP (2004)
volilo přes 31% voličů mimosněmovní strany, 5 z 24 europoslanců reprezentuje tzv. malé strany (SNKED,
NEZ). Klesající úroveň české politiky
a krize ve sněmovních stranách
(ODS, KDU, SZ, ČSSD) nejsou řešitelné jinak než vstupem politické konkurence. Ve třetí nejsilnější frakci v
EP, v ALDE (liberálové), nemají Češi
zástupce, naopak u konzervativních
lidovců je jich „nadbytečných“ 14
(ODS, KDU, SNKED) a k tomu 8 radikálů (KSČM, NEZ).

Na tiskovce Liberálů z leva: M.Hamerský, T.Ježek, P.Weiss, L.Kalenský

Solidní liberální politika potřebuje reprezentanta z ČR a my jej nabídneme.
Program pro Evropu i ČR
1) Spojené státy evropské (USE) jsou
řešením slabé EU = Lisabon je málo!!!
• potřebujeme odvážné politiky schopné překročit propast národních egoismů
- vzor Švýcarsko a USA
• mocenští konkurenti (Rusko, Čína)
využívají naší nejednoty proti nám, úředníci v Bruselu řeší názvy sýrů; společnou, bezpečnou energetickou politiku
ale nemáme
2) Zrušíme zemědělskou politiku EU =
nízké ceny potravin
• tato politika zdražuje potraviny, poškozuje přírodu, deformuje trh
3) Konec korupce = spravedlnost
• navrhneme strategii boje s korupcí v
ČR, která přinese zlom v současné praxi
• z Evropy si můžeme vzít inspiraci pro
efektivní boj s korupcí (Skandinávie)
• vyzýváme k odstoupení či odvolání
premiérem (vládou) symboly korupce a
klientelismu: Čunka (splněno), Veseckou, Gandaloviče, Řebíčka (splněno)
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• z vlivného zákoutí politiky musí
zmizet lidé jako: Dalík, Tvrdík, Šlouf,
Tlustý
4) Konec slabých vlád = většinový
volební systém a la Francie
• navrhneme změnu volebního zákona do sněmovny na většinový tak,
aby umožnil existenci stabilních, programově konzistentních vlád
• návrh chce napomoci ozdravení
politické soutěže, umožnění názorové
plurality a může přivést do politiky
skutečné osobnosti, viz Senát
Kampaň zahájíme v únoru 2009
1) představíme kandidátku nových a
věrohodných osobností
2) představíme kompletní liberální
program pro sněmovní volby 2010
_______________________________
ALDE – frakce Evropského parlamentu sdružující liberály z evropských
zemí, má 100 poslanců (EU-lidovci
288/ z ČR – ODS / KDU-ČSL / SNKED, EU-socialisté 215/ z ČR - ČSSD)
Liberálové.CZ – zaregistrovaná Ministerstvem vnitra ČR 16. 12. 2008,
příležitost k integraci českých liberálů
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