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Byl jsem vyzýván, abych byl slušný, ale to, co jsem teď slyšel, musím konstatovat, že Fiala je 

hňup. Fialo, nejsem žádný ruský troll. Byl jsem dřív, než ti, který protestoval proti ruské okupaci, 

ještě dávno před listopadem 89. Fialo, nezasloužíš si vést tuto republiku. 

Vážení a milí spoluobčané, vážení občané České republiky, budu trošku delší, ale 

mám pouze úvod, pět bodů, jak z toho ven a závěr. Scházíme se tady a je asi již pět minut po 

dvanácté. Jsem rád, že Vám tady není současný vývoj jedno. Jsem rád, že jste našli odvahu, 

čas a věnovali jste svůj volný čas, abyste sem v sobotu přišli.  

        Scházíme se tu v bezprecedentně složité ekonomické situaci, která postihne nepříznivě 

zhruba 90 % všech domácností v České republice.  

         Scházíme se v době, kdy v České republice, ale i v dalších zemích Evropské unie, je 

nejvyšší míra inflace za posledních 30 let. Dochází tak ke znehodnocování našich úspor, které 

si mnohé domácnosti dlouhá léta, možná některé i desetiletí, připravovali na zlepšení své 

životní úrovně. Na to můžeme zapomenout teď. 

           Scházíme se v situaci, kdy dochází k bezprecedentnímu útoku nejenom na naše 

peněženky, ale i na naše další hodnoty, které jsou spojovány s vyspělými společnostmi, 

zvláště pak na individuální svobodu, ekonomickou svobodu, svobodu slova, svobodu názorů 

a svobodu projevu. 

Bohužel se scházíme i v situaci, kterou již nelze nazvat jinak než válečnou, do které nás 
vtáhli naši nezodpovědní trollící politici. 

Scházíme se v situaci, kdy chce vláda nařizovat zavedení nové, i oni sami to tak pojmenovali, 

„válečné“, daně. Je to doslova nesmysl, jak slovně, tak ekonomicky.  

          Co nás však čeká a co můžeme udělat pro to, aby se to změnilo? Inflace je samozřejmě 

především měnově-politický problém. Tento měnově-politický problém je dlouhodobého 

charakteru a je způsoben nezodpovědným chováním centrálních bank napříč celého světa, 

včetně Evropské centrální banky, která financuje vymyšlené projekty. Tyto projekty 

předkládá a politické programy předkládá zprofanované politbyro, takzvaná Evropská 

komise. Nic jiného, než politbyro to není.  

         Vážené dámy a vážení pánové, boj s inflací bude nelehký a bude dlouhý. Časem se sice 

meziroční míra inflace může začít snižovat, ale vysoká cenová hladina, to znamená ceny, za 

které nakupujeme zboží a služby už s námi zůstanou a budou ještě delší dobu snižovat naši 

životní úroveň. A teď k těm jednotlivým bodům. 

Jak můžeme pomoci inflaci snížit?  

Ne žebračenkami, které slibují politici, ale systémovým opatřením. Ty žebračenky totiž 

zaplatíme zase my, ze svých daní. Oni nám to nedají, státy peníze nemají. Musí nám je 

napřed sebrat, aby je mohli přerozdělit. To znamená, musíme se vrátit k zodpovědné 

měnové a rozpočtové politice, a hlavně musíme odstranit ničivé zásahy politiků do tržních 

mechanismů. To není selhávání trhů, jak rádi politici říkají, to je selhávání politiků, díky jejim 



nezodpovědným zásahům. Zapamatujte si to a přemýšlejte nad každým zásahem politického 

estabhlismentu do tržního mechanismu. 

Za druhé:  

Musíme být velmi obezřetní proti různým ideologickým směrům, které k nám přicházejí 

z takzvaného Západu, který Západem, vlastně vyspělou společností, už bohužel povětšinou ani 

není.  

Ideologie přicházejí v poslední době z Bruselu, respektive z Německa přes Brusel a dříve z Německa 

se bezprostředně, dlouhodobě dotýkají našeho středoevropského prostoru.  

S důkazy, že zlo k nám přichází převážně z Německa, bych mohl doložit historickým rozborem. Od 

Marxe, Komunistický manifest, první internacionála, druhá internacionála, První světová válka. 

Které tajné služby vyškolily a vyslaly Lenina do Finska a Ruska? Kdo zdokonalil italský fašismus v 

německý nacismus? Kdo rozpoutal druhou světovou válku? 

A pak nás chtějí Němci ovládnout ekonomicky, prostřednictvím napřed Evropského, a to tam ještě 

bylo slovo hospodářského společenství a potom Evropského společenství a teď je to Evropská unie. 

To znamená snaží se nás ovládnout prostřednictvím byrokratických struktur Evropské unie. Je 

evidentní, že chtějí vytvořit státní útvar, který by potom rozhodoval všechno. Všímáte si, že 

německý kancléř při návštěvě naší Prahy navrhuje zrušení či omezení práva veta pro 

jednotlivé členské země? Tomu je nutno zabránit, jinak národní státy ztratí poslední možnost 

bránit se nesmyslným hospodářsko-politickým opatřením, opatřením v oblasti migrace a tak 

dále.  

 

Mohl bych tady teď v tenhleten jiný čas udělat drobnou vsuvku, kdy současný 

premiér Fiala měl skoro stejný názor na Evropskou unii, jako já. Říkal například: „Zaklíná se 

Evropou, spoléhá na nějaké bruselské recepty, ale které to jsou? Znáte nějaký, který opravdu 

funguje? Já tedy ne.“ Na videu, prosím. A potom říkal: „Připadá Vám to logické? Mě to tedy 

nepřipadá. Je to proti zdravému rozumu, dokonce mám občas pocit, že politika Evropské Unie 

je místy už i proti mírně nemocnému rozumu. My se chováme chvílemi jako blázni, a ti si taky 

myslí, že jsou úplně normální.“ To řekl Fiala, před pár lety. 

A co se asi muselo profesorovi Fialovi stát, že se stal lokajem a posluhovačem bruselských, 
korupcí prolezlých eurokratů?  

Když někdo něco udělá špatně, tak se u nás na Moravě říká, že je navedený, nebo hloupý, 
nebo zaplacený. Nechám na vašem uvážení, zda předseda vlády a další členové vlády jsou 
hloupí, nebo navedení, nebo zaplacení. Nebo je to tak, že téměř u všech členů vlády platí 
pro všechny najednou, že jsou hloupí, navedení a ještě zaplacení? 

Bylo mně až líto profesora Fialy, když seděl na „hanbě“ v evropském parlamentu a musel 
jako malý smrad poslouchat výblitky člena evropského parlamentu Guya Verhofstadta. 
Bohužel si je nechal líbit.  

Kdyby měl koule, tak by mu dal aspoň slovně po hubě za jeho nehorázné řeči. 

Za třetí. Už se blížíme ke druhé polovině.      



V současné době jsme bohužel součástí zcela nesmyslného, ideologického, zeleného, 
sociálně-inženýrského plánu Green Deal a jeho jednotlivých programů, který sám slavný 
německý ekonom, nejcitovanější Herbert Sinn označil za největší centrální plán od druhé 
světové války, mimo jiné překonávající ve svém rozsahu i éru socialismu. To znamená, že 
Green Deal je postaven na centrálně administrativní direktivní státně-stranicko 
byrokratickém řízení a plánovité ekonomice.  

Green Deal je potřeba úplně zrušit. Není možné pokračovat v tom, aby takzvaný program 
boje proti klimatickým změnám, které se mimochodem dějí od vzniku života na zeměkouli, 
aby tento nesmyslný plán odnášeli běžní občané, kteří mnohdy nejsou schopni rozpoznat 
to, co zaváděné procesy se uděly v jejich prospěch, či v jejich neprospěch.  

Mohl bych mluvit o elektromobilitě. Prosím vás, to je nesmysl. Všechny zdroje, potřebné 
pro elektromobilitu, ovládá Čína, Rusko a africké země, které ovládají Číňané. My nemáme 
skoro nic. 

Dalším faktorem, který způsobuje vysokou inflaci. je válečný konflikt na Ukrajině. Nechci 

v žádném případě omlouvat ruskou vojenskou politiku.  

        Česká republika zatím není v té bezprostřední válce, kterou mezi sebou na ukrajinském 
území vede Amerika a Rusko. Možná ještě někdo pochybuje o tom, že to, co se děje na 
Ukrajině, je v zájmu především Spojených států Amerických. Ovšem přiznávají to desítky 
vlivných Američanů. Možná jste mnozí z vás zaslechli výroky amerického ekonoma a 
poradce šéfa OSN Jeffreyho Sachse, tedy žádného dezinformátora, manipulátora, který 
řekl, že současný válečný konflikt, odehrávající se na ukrajinském území, je válkou mezi 
Spojenými státy americkými a Ruskem. Jsou tam další - Henry Kissinger, George Friedman. 

A málokdo, prosím vás, ví a bohužel jsme velmi blízko k tomu, aby do této války byla 
zavlečena stávající politickou garniturou bezprostředně, tedy napřímo, i Česká republika. 
Podle našich současných vládních politiků prý musíme začít šetřit, abychom mohli pomáhat 
někomu, kdo si to mnohdy ani nezaslouží. Vydržte! 

Zakončím to. Zakončím to tím, že bych chtěl říct. Chtěl bych připomenout devadesáté výročí 
Tomáše Bati. A Tomáš Baťa řekl: „Jsem Tomáš Baťa a dokážu to,“ tak abychom si my 
nemuseli říkat, že my jsme Češi a musíme to idiotství vydržet.  
Je zapotřebí změnit politické doktríny. Je zapotřebí změnit politiky, aby nás vedli ti, kteří 
nejsou poplatní zájmům amerického Aspen Institutu, který si zavázal mnohé bruselské 
byrokraty i národní politiky, včetně těch našich.  
Potřebujeme politiky, které nejsou absolventi zahraničních zpravodajských služeb.  
Jsme vlastenci. Jsme lidé, kteří mají rádi tuto zemi. A jsme lidé, kteří budou bojovat proti 
zrádcům, kteří nás vedou do pekel ekonomické spodiny zemí Evropské unie.  
Jsme proti cestě do otroctví Evropské unie. 
 

Pozn.: nebyly opravovány pravopisné chyby v přepisu serveru iRozhlas.cz 

Zdroj: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/miroslav-sevcik-demonstrace-projev-vse-dekan-

fakulty-rektor_2209081029_vtk  
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