LEDEN 2019
„Panovník, který ve své zemi nerozpozná rodící se zlořády, nemá v sobě skutečné moudrosti.“ Niccolo Machiavelli

Jak spravit budoucnost ?
Předsednictvo Hnutí

TÉMA MĚSÍCE

AKTUALITY
ZÚČASTNÍME SE VOLEB DO
EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Prezident ČR vyhlásil termín konání
voleb do EP na 24. a 25. května 2019.
Ve stejném týdnu volby proběhnou ve
všech zemích EU. Výsledky určí politické
rozložení sil ve strukturách EU na
dalších pět let.

V minulém roce jsme realizovali stejnojmenný projekt, v jehož rámci jsme navštívili téměř dvacet
měst a dohromady mluvili s několika sty občany a příznivci našeho Hnutí. Jeho cílem bylo hledat
a nalézat odpovědi na následující otázky: Jakým rizikům a negativním trendům čelíme? Jaké
cesty vedou k "uzdravení" společnosti? Co každý z nás může udělat? Zde předkládáme klíčové
zobecněné závěry z těchto diskuzí:
1. I když ekonomická a politická svoboda na počátku novověku otevřela cestu k obrovskému
pokroku a zvýšení kvality života všech, byly a jsou tyto svobody postaveny na PRINCIPU BOJE.
2. Důsledkem je bezbřehý individualismus, sobectví a boj o moc všemi prostředky. To je přímá
cesta k násilí a válkám, zbytečné chudobě a chování podle principu “člověk člověku vlkem”.
3. Zneužívání a omezování těchto svobod dále roste s postupující globalizací v takové míře, že
blokuje další vývoj společnosti. Elity svým neodpovědným a parazitickým chováním přivádějí
svět na hranu bezpečnostní, ekonomické, ekologické a sociální katastrofy.
4. Blížíme se k dějinném zlomu / konci civilizačního cyklu, nebo už u něj jsme. Děje a důsledky
s ním související budou celoplanetární. ČR je pouze pasivním účastníkem tohoto procesu.
5. Základním nástrojem zneužívání lidí a jejich manipulace jsou současné ideologie, některé
z nich se skrývají i za náboženství, jiné za vědu (např. ekonomie). Ideologie je tedy omezované a
manipulované poznání. Kritériem Pravdy tedy může být jedině praxe (že to zkrátka funguje).
POKRAČOVÁNÍ NA NÁSLEDUJÍCÍ STRANĚ

www.hnuticesta.cz

Čím dál víc Evropanů si uvědomuje, že
stávající cesta, kterou se EU vydala, je
neudržitelná. Především v západní části
Evropy toto pochopení akcelerovala
migrační krize a její důsledky. Květnové
volby jsou velkou příležitostí, jak EU
proměnit tak, aby začala více sloužit
občanům a nikoliv mega-korporacím či
nejrůznějším vlivovým skupinám.
V této době:
●
sestavujeme kandidátku
●
jednáme o možné koalici
s dalšími subjekty
●
připravujeme volební program
●
připravujeme strategii volební
kampaně
Uvítáme jakýkoliv druh vaší podpory,
v případě zájmu jít s námi další kus
cesty pište na: cesta@hnuticesta.cz

NENECHÁVEJME BUDOUCNOST V
RUKOU TĚCH, KTEŘÍ ŽIJÍ V ILUZI, ŽE JE
VŠE V POŘÁDKU. DVANÁCTÁ ODBÍJÍ!

MY JSME TA ZMĚNA!

Dostaly se k vám NOVINKY OD CESTY zprostředkovaně? K odběru se můžete přihlásit ZDE
pokračování ze strany 1:
6. Dnešní společenskou realitu lze dostatečně pochopit pouze tak, že analyzujeme
dlouhé časové úseky / cykly. Východiskem
jsou tedy tématicky zaměřené práce
historiků a archeologů.
7. Způsob a výsledky, jakým dějinný zlom
proběhne, určí hodnotová, mravní a duchovní kvalita účastníků tohoto procesu. Je
odpovědností každého jednotlivce, aby
pracoval na svém sebepoznání a vývoji v
pozitivním směru.

nyní je ve fázi rozpracování základních
principů a programových priorit do
konkrétnějších řešení a aplikací.
14. Velkou šancí na pozitivnější vývoj
v Evropě budou volby do Evropského
parlamentu. Pokud zde po volbách
převládnou síly, jejichž programové priority
jsou nastíněny v bodě 7 a zároveň dojde
k omezení vlivu korporací jak na EU, tak na
národní státy, může se sebezničující
trajektorie Evropy odklonit na trajektorii
stabilnější.

8. Spoluodpovědností jednotlivců, skupin a
komunit je ovlivnit rozhodování elit tak, aby
nastávající procesy probíhaly co možná
nejvíce v zájmu občanů.
9. V současnosti neexistuje žádný ideový
směr ani relevantní politická síla - u nás či
ve světě, která by si byla plně vědoma
podstaty, hloubky a komplexnosti probíhajících procesů a měla připravené koncepční řešení.

GLOSA
JEMNÁ PŘEDIVA NENÁPADNÉ
MANIPULACE
ř

10. Politici, i kdyby chtěli, proto nejsou
schopni dělat správná rozhodnutí. Aktuálně
je třeba podporovat takové síly, které na
základě svého přesvědčení či zájmů
způsobí nejméně nevratných škod. Jsou to
síly, které jsou tzv. konzervativní a obhajují
suverenitu národních států, kontrolu státu
nad strategickou infrastrukturou, ekonomickou výkonnost domácího kapitálu,
soběstačnost v základních potravinách,
zastavení především ekonomické migrace
z Afriky a Blízkého východu, tradiční rodinu
a hodnotové ukotvení v křesťanské a
antické tradici.
11. Jedinou cestou k obnově trvalé stability,
bezpečnosti a prosperity pro všechny je
návrat k Přirozenému řádu: jeho chápání,
respektování a chování se v souladu s jeho
principy.
12. Jádrem chování podle Přirozeného řádu
je SPOLUPRÁCE (i staré argumenty darwinistů jsou současnou vědou vyvráceny,
naprostá většina typů chování zvířat je
postavena na spolupráci). Svoboda musí
být svázána odpovědností a práva
podmíněna povinnostmi.
13. Hnutí CESTA asi jako jediné pracuje na
takovém konceptuálním a celostním řešení;
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Z mého pohledu je téma prevence násilí
velice důležité, neboť není pochyb o tom, že
jakékoliv násilí, a zejména násilí páchané na
ženách či dětech, je zavrženíhodné a je třeba
ho vymýtit. Ponechávám stranou otázku, zda
výše jmenovaná úmluva je řešením či ne.
Chci se totiž zaměřit na něco jiného. Ještě
večer, když jsem přišel domů, jsem prohlédl
na internetu zprávy z jednání petičního
výboru. A to bylo překvapení. Asi omyl, nebo
ne?
Jde o článek na iDNES.cz „Tradiční rodina
proti ženské lobby. Jak se bojuje o
Istanbulskou úmluvu“.
Autor „Ire“ uvádí, že petice jsou jen dvě a
k mému překvapení, ta s nejvíce nasbíranými
podpisy mezi nimi uvedena nebyla. Nutno
dodat, že v závěru článku je o ní zmínka, zde
mě jen překvapilo, že počet podpisů není
uveden číslovkou jako u prvých dvou, ale je
vypsán slovy, patrně aby číslovka nikoho
nerušila, když už by čtenář text dočetl až do
této závěrečné části.
Zajímavý pohled na realitu, jen se vkrádá
otázka: Proč a komu je tato manipulace ku
prospěchu?

ZE ŽIVOTAKOUTEK
HNUTÍ
JAZYKOVÝ
PRVNÍ ZASEDÁNÍ RADY
V ROCE 2019
Zasedání RADY se konalo 9.1. 2019 a
mělo na pořadu tři důležitá témata:

V odpoledních hodinách 6. 11. 2018 jsem
byl přítomen na jednání petičního výboru
v Poslanecké sněmovně. Sněmovní petiční
výbor zde projednával celkem tři petice
týkající se podpory či odmítnutí ratifikace
tzv. Istanbulské úmluvy (Úmluvy Rady
Evropy o prevenci a potírání násilí vůči
ženám a domácímu násilí). Dvě petice
s cca 12 300 podpisy a 8 800 podpisy proti
ratifikaci úmluvy v papírové podobě a jednu
petici s cca 10 500 podpisy z velké části
sesbírané v internetové podobě pro
podporu ratifikace úmluvy.

● schválení základních dokumentů
definujících účast ve volbách do
Evropského Parlamentu v roce 2019
(zdůvodnění účasti viz AKTUALITY
na první straně NOVINEK)
● organizační a programovou přípravu
setkání všech členů 2.-3.3. 2018
● schválení nové verze interního
předpisu Členství v Hnutí , kde
nejdůležitější změnou je jasnější
specifikace povinností členů podílet
se na aktivitách Hnutí (nová verze
předpisu je pro členy dostupná v
souborovém úložišti PYDIO)

Dostaly se k vám NOVINKY OD CESTY zprostředkovaně? K odběru se můžete přihlásit ZDE

KOMENTÁŘE
KDO V EU TAHÁ ZA KRATŠÍ
KONEC? OBČANÉ ČI
KORPORACE?
č

ř

Záběr aktivit EU je však obrovský, a tak si
každý, zastánci i odpůrci Evropské
integrace, mohou z nepřeberného množství
různých příkladů vypíchnout ten, který jejich
rozpoložení sedí nejlépe. Jeden ze
souvislostí vytržený střípek ovšem pravdivý
obrázek neposkytuje: ten dostaneme pouze
v případě, že se na věc podíváme z co
nejširší perspektivy a zamyslíme se nad
skutečnými motivy aktérů evropské politiky.
Autor textu zmiňuje, že na rozdíl od malé
České republiky může EU díky své silné
vyjednávací pozici zatlačit na Indii a
v příštím roce i na Čínu a donutit tamní
výrobce splňovat podmínky pro výrobu léčiv
tak, aby již do okolí antibiotika neunikala a
ohnisko problémů bylo odstraněno. Což je
pravdou a je to bezpochyby záslužný čin, za
který může být svět Evropské unii vděčný.

V posledních dnech internetem koluje
vyjádření mladého muže, který jako stážista
strávil 6 týdnů v Evropském parlamentu,
nahlédl do působení evropských institucí a
nyní se, pln čerstvých dojmů, snaží svým
spoluobčanům na konkrétním příkladu
mikrobiální rezistence vysvětlit, proč je EU
tím nejlepším, co nás mohlo potkat.

Do hry však vstupuje vícero faktorů. Jak
pisatel sám uvádí, jen do Německa se
z Indie každoročně dovážejí léky za 4 mld
korun, Indie je také druhým největším
dovozcem léků do České republiky a hned
za ní následuje zmíněná Čína. Situace
v ostatních evropských zemích bude
nejspíš obdobná .

Přitom se pozastavuje nad nespravedlivými
kritiky EU a příčiny jejich nespokojenosti
redukuje na známý a notně obehraný příklad
hoaxu, podle kterého Brusel členským
státům diktuje zakřivenost okurek a nařizuje
velikost hranolků.

Celý článek najdete ZDE.

Právě touto poznámkou však přitom
nechtěně odhaluje postoj bruselských
úředníků a jenom potvrzuje pověst
byrokratů, kteří žíjí zcela ponořeni do svého,
od běžné reality odtrženého světa, nechtějí
vnímat skutečné obavy občanů, snaží se je
zlehčovat a vlastně lidmi, kterým by měli
sloužit, pohrdají.
Je zřejmé, že Evropská unie má velký
potenciál, mohla by toho pro své obyvatele
udělat opravdu mnoho a jistě se tak
v některých případech i děje – velká část
Evropanů jistě oceňuje společný obchod
nebo třeba možnost volného cestování,
evropských studentských či akademických
výměn a různých přeshraničních projektů,
které přispívají k vzájemnému sbližování,
navazování přátelství a spolupráce napříč
evropskými národy.
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ZAUJALO NÁS
POKLESLÉ POSELSTVÍ
Z HORY “SINAJ”
Petr Sak
Ve Výroční zprávě za rok 2017 BIS přichází
s velkým odhalením - Rusko a Čína a jejich
diplomaté usilují o vliv v České republice. Co
toto zvěstování zpravodajců znamená?
Vliv je přirozenou, imanentní součástí
sociálního jednání a sociální komunikace,
takže objev BIS, že se zde určitý hráč snaží
uplatnit svůj vliv, má asi tak velkou
poznávací hodnotu jako sdělení, že matky
milují své děti.
Co je posláním diplomatů, diplomatických
úřadů nebo zařízení jako jsou České domy
v zahraničí? Samozřejmě na předním místě
je uplatňování vlivu své země v daném
státě.

LEDEN 2019
Více informací, než tím, že BIS jmenuje, kdo
chce u nás prosazovat vliv, poskytuje
čtenáři tím, koho nejmenuje. Copak USA,
Německo, Izrael, Francie, Velká Británie a
další státy u nás neuplatňují svůj vliv?
Na oficiální tiskové konferenci německá
kancléřka prohlásila, že k odsunu
sudetských Němců nebyly morální ani
politické důvody a v jiném svém projevu
požadovala, aby se členské státy Evropské
unie vzdaly své suverenity. Totéž ve vztahu
k Československu požadoval Adolf Hitler.
Ten svůj záměr realizoval a výsledkem byl
Protektorát Böhmen und Mähren a 300 000
mrtvých.
Jak to, že BIS nereflektuje takovéto hrozby
ze strany státu, se kterým máme tak
tragické historické zkušenosti? Argument,
že nyní máme spojence, a to dokonce ty
samé, jako jsme měli i při obsazování
Československa nacistickým Německem,
neobstojí. Také politická strana AfD
zpochybňuje výsledky 2. světové války.
2. světová válka, její důsledky a poválečné
uspořádání jako výsledek smluv a dohod,
jsou pro náš stát životně důležité. Jak to, že
BIS tyto závažné bezpečnostní hrozby
ignoruje? A jaká jsou kritéria BIS pro
hodnocení bezpečnostních hrozeb státu?
Má BIS vůbec nějaká kritéria pro analýzu a
hodnocení a pokud ano, proč nejsou ve
zprávě publikována?
Celý článek najdete ZDE.

DALŠÍ INSPIRATIVNÍ TEXTY:
● Zlobovaný brusel (idnes)
● Dějiny se opakují. Žalujeme na sebe v
cizině (Vlastimil Vondruška)
● Potravinový systém, který tvoří

(Argument, Jan Valeška)
● Jak se zrovnoprávňují gayové a lesby
(Daniela Kovářová)
● Kauza „banderovci“. Kostlivci z
národní skříně v nových šatech
(Argument, Veronika
Sušová-Salminen)
● Jak se krade přes Petrodolar (Václav
Umlauf, e-republika)
● Nepřátelství mezi blízkými národy
bývá podněcováno cizími zájmy
(Argument, Ivo Šebestík)

Dostaly se k vám NOVINKY OD CESTY zprostředkovaně? K odběru se můžete přihlásit ZDE

SERIÁL
PŘIROZENÝ ŘÁD (4)
KRITÉRIUM ZPĚTNÉ VAZBY

Pokud občané takovou možnost nemají,
přichází v kritických momentech na řadu
metody, které od určitého okamžiku
nemohou přinést nic dobrého. Výsledek je
těžko napravitelná polarizace společnosti,
násilí, ekonomické škody, atp.

Jan Michael Kubín, Jaroslav Kuchař
Velmi často s pojmem PŘIROZENÝ ŘÁD
operujeme. Co tím myslíme, a jak ho
používáme? Popišme si ho jako sadu kritérií,
pomocí nichž můžeme posuzovat nejrůznější
témata, návrhy či události a určit tím jejich
soulad či nesoulad s Přirozeným řádem.
Pojem zpětné vazby můžeme stejně tak
nazvat kontrolním či korekčním mechanismem. Žádný systém od jednoduchých až po
ty vysoce komplexní, se bez zpětné vazby
neobejde. Auto bez brzd? Letadlo bez
výškoměru nebo s výškovým kormidlem
reagujícím až za 5 minut? Zpětná vazba je
nutnou
podmínkou
stability
každého
systému.

To, co je zcela zřejmé a funkční v technice a
třeba v managementu firem, při řízení
společnosti selhává tak často, že to vede k
otázce, zda to není záměr.
To vytváří následující potřebu / požadavek:
“Každý záměr je plánován a realizován tak,
aby maximalizoval účinnost kontrolních a
regulačních mechanismů (rychlost účinku
zpětné vazby, srozumitelnost zpětné vazby,
povinnost reakce na zpětnou vazbu,…). “
Krásným příkladem je (ne)odvolatelnost
politiků. Pokud si tedy již hrajeme na
demokracii, argument politiků “potřeby času
a klidu na práci” neobstojí. Co když udělají
nebo se chystají udělat rozhodnutí, které nás
zavleče do nesmyslné války, zadluží nás na
generace, zbaví nás zbytků soběstačnosti či
způsobí ekologickou katastrofu? (nastavení
konkrétního řešení samozřejmě nemusí být
vůbec snadné a jednoduché). Současná
reakční doba (nejčastěji 4 roky) je pro
jakoukoli korekci nesmyslná.
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JAZYKOVÝ KOUTEK
Společná budoucnost?
V prvních Novinkách letošního roku prozatím
částečně opustíme pole přísně vědecké
etymologie a společně s Karlem Křížem
(Tajemstí a síla slova, 2014) budeme
odemykat slova trochu jinak.
Budoucnost - “Stále se mi objevovalo před
očima a znělo v uších BUDOUCNOST,
BUDOUCNOST, BUDOUC-NOST (budou
nosit?, ale co?) BUDOUCNOST, BU-DOUCNOST, BUDOU-CTNOST, ano, BUDOU
CNOST! Co jiného bychom měli nosit do
budoucích časů, abychom se obrodili,
ozdravěli, proměnili, aby nastala rovnováha
a harmonie?”

Jiným příkladem nevyužité možnosti zpětné
vazby s vážnými důsledky na bezpečnost
v Evropě může být kauza Skripal. Zde došlo,
absolutně bez důkazů a vyšetřování,
k označení viníka (Rusko), kde britská vláda
byla policií, státním zástupcem i soudcem Domácnost - “Když se na ně podíváme
podobně jako na slovo budouCTnost - co
v jedné osobě.
vše by se mohlo změnit, kdyby se
Místo toho, aby další země požadovaly domácnost stala domáCTností - domovem
důkazy, procesní čistotu a řádné vyšetření, pravých ctností.”
přidaly se okamžitě k vyhoštění diplomatů
na základě “důvěry” a tím eskalovaly napětí Společnost - analogicky, významově lze
chápat jako “společně nést ctnosti”.
mezi Ruskem a zeměmi EU a NATO.
Je to opět ukázkový příklad selhání
kontrolního mechanismu, kde chování
významného
člena
aliance
(jaderné
mocnosti Velká Británie) s velmi nebezpečnými důsledky bylo místo odsouzení
ostatními členy aliance tolerováno a
dokonce podporováno, i když došlo ke
zjevnému porušení čl. 1 smlouvy o NATO.
A posledním příkladem budiž absence
možnosti u soudu napadnout rozhodnutí
místního či městského zastupitelstva
(tzv. aktivní občanská legitimace).
Argumentuje se rizikem zahlcenosti soudů,
existencí různých “kverulantů” a rizikem
blokování rozhodnutí, která jsou důležitá či
nesnesou odkladu.
Tyto argumenty je jistě potřeba vzít v potaz,
ale kvůli zmíněným potížím nelze blokovat
onen korekční mechanismus jako celek.
V případě dobré vůle by se jistě našel
způsob, který by omezil kverulanství a
přitom nechal občanům možnost bránit se
pochybením či vědomým porušením zákona
ze strany zastupitelstva obce.

Karel Kříž dále slovo CTNOST uvádí jako
složené z CITU, a sloves NÉST a SÍT.
Striktně
etymologicky
vzniklo
slovo
CTNOST, stejně jako čest, poctivý, úcta, atd.
ze základu ku ei-t- “hledět na něco, mít
zřetel”. Oba tyto výklady poukazují na jedno:
CTNOST by měla být v centru naší
pozornosti, neboť ona tvoří zdravý základ
zdravého bytí.

HLEDÁME...
Kancelářské prostory v Praze
● ideálně dvě kanceláře s možností
občasného využití zasedačky
Pro občasnou dobrovolnickou výpomoc:
● Pokročilého uživatele systému
MAUTIC
● Pokročilého uživatele systému
REDMINE
● Střihače a titulkovače videí
V případě zájmu pište na:
hkh@hnuticesta.cz

