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Za svobodu, demokracii a svobodné podnikání
25. února 2018
Praha, Václavské náměstí
Dovoluji si Vám předložit znění Únorové výzvy 21 stavovských a občanských
organizací k občanům České republiky.
Tato výzva bude přečtena na úplný závěr demonstrace Za svobodu, demokracii a svobodné podnikání, která se bude konat v neděli 25. února
2018 ve 13.00 v Praze na Václavské náměstí pod
koněm. Tam se Vás zeptáme, jestli s ní souhlasíte.
Důvody a směřování demonstrace jsou naprosto
přesně obsaženy v jejím názvu. Nejde v žádném
případě o zpochybňování výsledků parlamentních

a prezidentských voleb. Ty byly tajné, tedy demokratické. Chceme ale důrazně upozornit, že ti,
kteří rozhodující politickou moc získali, začali naši
vlast poměrně rychle posunovat jinam než je v odkazu 17. listopadu 1989. Kdo je v čele vlády, víte.
Tato situace umožňuje následníkům KSČ obsazovat významné funkce ve státě. To vidíte každý den
v televizi. I když vládnou bez důvěry, bez uzardění
začali s personálními čistkami na ministerstvech
a na dalších úřadech. Tvrdostí zákonů, které prosadili v minulém vládním funkčním období, jsou už
teď likvidovány tisíce soukromníků. Prostě. My si
takto demokracii a svobodu nepředstavujeme.

25. únor 1948 patří k datům, která měla likvidační
důsledky pro náš stát. Pouze okupace Německem
v roce 1939 a obsazení Československa 21. srpna 1968 jsou ve své hrůze srovnatelné. Poučení
z historie nám říká, že ještě 24. února 1948 byli
ve svých funkcích demokraticky zvolení politici z voleb v květnu 1946. O den později odpoledne držel
veškerou moc v rukou Klement Gottwald a KSČ.
Zamyslete se a přijďte a přijeďte prosím
na demonstraci. JE TO DŮLEŽITÉ!


Petr Bajer

...co také zazní 25. února na Václavském náměstí:

ÚNOROVÁ VÝZVA
21 stavovských a občanských organizací občanům
České republiky
Dnes, v den 70. výročí komunistického převratu, jsme se shromáždili zde
u sochy sv. Václava. Je to místo, které se pro náš národ opakovaně stalo
symbolem touhy a víry ve svobodu
a demokracii.
25. února 1948 zločinecká Komunistická strana
Československa téměř bez odporu našich předků
převzala veškerou moc v republice. Začalo tím více
jak 40leté období zinscenovaných procesů, vraždění politických odpůrců, věznění desetitisíců občanů,
úplného znárodnění soukromého vlastnictví, a tím
likvidování podnikatelů, živnostníků, sedláků, církví

a nekolaborující části inteligence. Lidé byli vyhazování ze zaměstnání, škol anebo jim bylo zabráněno
studovat. Na více jak 40 let jsme se stali vazaly
SSSR. Vedoucí hospodářské funkce ve státě obsadily komunistické kádry, mnohdy s úrovní špatných
pacholků. Jedna z nejvyspělejších zemí světa z období 1918 – 1938 se postupně propadala na úroveň „banánových republik. Svoboda a demokracie
byly zašlapány na samé dno. Československo bylo
neprodyšně oploceno ostnatým drátem.

Ústavu paměti národa agent STB a trestně stíhaný Andrej Babiš. S jeho pomocí členové KSČM opět
obsazují významná místa. Komunisté dávají nepokrytě najevo, že opět zatoužili po funkcích a moci.
Přestávají platit racionální argumenty. Staré římské „rozděl a panuj“ je opět na scéně v plné síle.
Na rozdíl od našich předků s Vaší podporou
důrazně říkáme: Svobodu, demokracii a svobodné
podnikání si od Vás už ukrást nenecháme.

Představitelé 21 stavovských a občanských organizací chtějí dnešní demonstrací důrazně upozornit,
že 28 let po 17. listopadu 1989 je opět svoboda
a demokracie vážně ohrožena. V čele vlády České
republiky je bolševický kádr, podle slovenského

Budeme vysvětlovat, burcovat a bojovat, dokud je
neporazíme. Přidejte se k nám!
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Rudolf Baránek

DEMONSTRACE V DEN VÝROČÍ ÚNOROVÉHO PUČE
PODPOŘÍ MANTINELY DEMOKRACIE
Praha, 15. Února 2018 – Podnikatelé a občanské iniciativy, kteří
pořádají na pražském Václavském
náměstí demonstraci za svobodu
a demokracii, se rozhodli podpořit
výzvu Mantinely demokracie. Jejím
cílem je především dodržování zásad
demokratického vládnutí.
„V Česku hrozí opět nástup vlády jedné strany, plíživě se rdousí svoboda i demokracie. Jsou to hodnoty,
za které se musí bojovat. S iniciativou Mantinely de-

mokracie tudíž máme společné postoje i hodnoty,“
vysvětluje za organizátory demonstrace Radomil
Bábek.
Demonstraci svolala více než dvacítka organizací
z řad podnikatelských sdružení, asociací, i občanských iniciativ. K akci se připojuje také Konfederace
politických vězňů i některé demokratické politické
strany.
Na demonstraci vystoupí vedle řečníků také písničkář Vladimír Merta a další hudebníci. Programem
provede Bára Štěpánová, krátký projev pronese
z politiků například Alexandra Udženija (ODS),
Jiří Pospíšil (TOP09), Tomáš Pajonk (Svobodní).
Na pořádek budou dohlížet také lidé v uniformách
Lidových milicí a Pohotovostního pluku Veřejné bez-

pečnosti. Organizátoři pro účastníky připravili také
lidové hlasování proti nástupu vlády jedné strany
a tzv. Únorovou výzvu za svobodu a demokracii –
otevřený dopis ústavním činitelům s požadavkem
na dodržování demokratických principů v Česku.
Demonstrace za svobodu, demokracii a svobodné
podnikání se uskuteční 25. 2. 2018 na Pražském
Václavském náměstí od 13 hodin.
Vše o akci: https://www.facebook.com/
events/300921323767005/



Radomil Bábek
mluvčí organizátorů

Všem členům Strany soukromníků České republiky,
našim sympatizantům a politickým spojencům
Vážené dámy a pánové,
jsem velmi rád, že v dnešní zdánlivě beznadějné
době Vám mohu poslat dobrou informaci, kterou
jsem už dlouho sliboval.
13. února 2018 pan poslanec Marek Benda z ODS
„poslal“ do legislativního procesu novelu „protikuřáckého zákona“. K novele se připojilo 86 poslanců, což je nevídané číslo. Velmi důležité pro úspěch

této novely je to, že 86 poslanců je z 8 parlamentní
klubů. Jediná KDU-ČSL se nepřipojila.
Moje radost je o to větší, že ve společném parlamentní klubu ODS/Strana soukromníků České republiky jsme také odpracovali kus práce.
Velmi oceňujeme diplomatické i legislativní schopnosti pana Marka Bendy. Lidově se tomu říká lví
podíl. Pokud v parlamentu půjde vše alespoň trochu normálně, novela by měla být schválena někdy

v květnu a pak předána do senátu. Je tedy šance,
že další zimu nebudeme trávit na ulici před restaurací.
Jsem velmi rád, že se politickou cestou něco podařilo. Je to povzbuzení pro naši další snahu v jiných
záležitostech.
S veškerou úctou
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