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„Upřímně, nemám moc rád, když do parlamentu lezou ti různí mladíci,
kteří v životě nic nedělali, jenom maximálně vysírali v nějakém akademickém senátu

jako studenti a v životě nepracovali.
Já kdybych byl diktátor, tak zavedu, že poslancem může být až někdo,

kdo to má zaplacené na daních, ty čtyři roky. V parlamentu vidíte ta prasečí očička,
jak běhají, jak to těm lidem kalkuluje, co jim to přinese, nepřinese, takové ty úsměvy… 

Digitální buzerace je podle mě nejhorší. Jsem proti tomu, aby se Česko změnilo
v zemi, kde jej budou monitorovat kamery. To bych radši umřel na koronavirus.

Já jsem pro to, ať nechá stát lidi bejt… Přišel čas vrátit tuto zemi lidem,
kteří pracují, platí daně a vychovávají děti. Přišel čas vzít si naši zemi zpátky.”

Parlamentní listy 16.4.2020
Z rozhovoru s poslancem XX, předsedou strany XX



http://www.youtube.com/watch?v=s0YQXlPHvhQ


● Čečensko – Ruská válka (1999 – 2009)
● Občanská válka v Lybii (2011 - ?)
● Občanská válka v Nepálu (1996 – 2008)
● Válka v Iráku (2003)
● Válka v Afghánistánu (2001 - ?)
● Libanonsko – izraelská válka (2006)
● Egyptská revoluce 2011
● Válka v Sýrii (2011 - ?)
● Válka na Ukrajině (2014 - ?)
● Občanská válka v Jemenu (2011)

Významné válečné a násilné konflikty v 21.století



● Mexická drogová válka (2006 - ?)
● Turecko – kurdský konflikt (2019 - ?)
● Občanská válka v Somálsku (1991 - ?)
● Občanská válka v Súdánu (2013 - ?)
● Občanská válka v Kongu (1998 – ?)
● Protesty v Bělorusku (2020 - ?)
● Protesty v Barmě (2021)
● Protesty v Mianmaru (2021)

Významné válečné a násilné konflikty v 21.století



Je něco, co spojuje případy násilí
a válečných konfliktů, které jsme zmínili?

Co vyvolává násilí?



„Policejní stát a my je ještě platíme z daní. 
Lidi co chodí v uniformách rukama nedělají budou skákat, povalovat mlátit lidi
co něco dělají a každý měsíc odvádí daně na takové profesionály co je teď mlátí.

Městský policista nemůže chtít ani občanku na tož svalit člověka a mlátit ho na zemi.“

„Sou to gestapáci nic jiného.”

Reakce na případy policejní pacifikace odpíračů roušek



„Nezatěžujte tímhle idiotem soudy. Rovnou ho oblečte do tepláků,
pokud možno zateplených, a pošlete ho do zemljanky někam daleko za polární kruh.  

Hlavně tohle hovado už nikde veřejně neukazujte.”

„Měli ho utopit v plodové vodě.”

„Ať už tu zrůdu konečně pošlou někam do lochu, návrat nežádoucí…”

Reakce na vystoupení P.Novotného z ODS



„Zcela typické pro současnou vládu, která se snaží všem komplikovat život co nejvíc.
Ten Babišův zákaz Coulours 2020 byl typický příklad jak připravit někoho

o několik miliónů jen tak z principu. Kdyby to pořádal Agrofert, tak se to nestalo…”

„Pokud se má stát mediální tváří, tak ať si ji vezme někdo do parády a nevypadá
jak ušmudlaná tetka z kravína. Mastné vlasy, hadry jak z předminulého století.”

Reakce na zvolení nové hlavní hygieničky P. Svrčinové, 
která m.j. stála i za zrušením festivalu

Colours of Ostrava 2020



„Dejte na má slova; ještě budeme s ‘láskou’  vzpomínat na ANO.
Piráti jsou odporní levičáci, kteří nám všem akorát zvýší daně.

A moji vrstevníci jim ještě bohužel tleskají, že je to super, že si aspoň budeme více ‘rovni’ ”

„Tady je potřeba volit SPD ať je trochu bezpečno”

„PIRÁTY VOLÍ JEN FEŤACI OŽRALI A DEMENTI.
STĚMA TO CHYTNEM JAK ZA HAVLA JEŠTĚ HŮŘ.”

Reakce na zveřejnění průzkumu volebních preferencí,
kde poprvé Piráti+STAN přeskočili ANO



„Pan zakladatel vypadá jako mladý muž, snad ten vztah k pornu ještě dohoní!”

„Další neziskovka k okrádání náš všech.
Taková neuvěřitelná hovadina a jak se na tom dá vydělat.”

„Zrzci nemaj duši”

„Tenhle úchyl vymyslel další neziskovku a za žvásty,
které nic nezmění vytopí prachy z eráru.”

Reakce na rozhovor s P.Luptonem,
zakladatelem iniciativy Nepornu.cz



„Tahle rudá bába není kompetentní ani za kasu Penny Marketu. To, že má pod palcem 
finance (byť pod taktovkou Bureše), a to ještě v týhle situaci, je naprosto děsivý.”

 

„To jsou svině jaký svět neviděl. A v potravinových bankách čekají lidí na jídlo aby neumřeli 
hlady. Nakopat je všechny do prdel a zavřít. Jejich rozmáchanost a drzost už nezná mezí.”

„To je ale šikulka, zdá se, že tam jí ty počty celkem jdou...jsme rádi, že v této nelehké době, 
kdy mnoho lidí přišlo o práci, se náměstci paní ministryně mají dobře.”

Reakce na zprávu, že ministryně Schillerová rozdělila
svým úředníkům na ministerstvu financí

kolem 11,7 mil korun na odměnách



„Ten, kdo neovládá sebe, nemůže vládnout druhým.”
J. A. Komenský



http://www.youtube.com/watch?v=s0YQXlPHvhQ&t=143
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