NECIPUJTENAS.CZ
Tři politici(čky) před krajskými volbami r. 2016 souhlasili s interview pro Necipujtenas.CZ
(SwN); pak následovala ignorace! – SwN získalo v letech 2013 až 2017 vyjádření, interview, od
mnohých známých osobností, úřadů, ministerstev, organizací apod. Připomeňme si například pana
ostravského primátora; náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje; profesora Svobodu;
presidenta Komory veterinárních lékařů ČR; poslance Paveru a Stanjuru; poslankyni BebarovouRujbrovou; europoslance Macha; senátora Valentu, Krejču; řadu lokálních zastupitelů(ek),
odborníků, publicistů a především občanů se zajímavými názory na svět a realitu kolem nás;
zástupce Evropské komise, ministerstva vnitra, ministerstva zemědělství, Státní veterinární správy
ČR, Policejního prezídia ČR, mnohých měst i obcí atd. Všichni se vždy chovali velice eticky, slušně
a jakmile již projevili o interview zájem, přistoupili na domluvu, nechali redaktora SwN nebo
spolupracující kolegy(gyně) pečlivě připravit otázky, načež pak na ně také férově odpověděli. –
Bohužel loňské krajské a senátní volby roku 2016 byly v tomto směru smutným zklamáním. SwN
oslovilo s dostatečným časovým předstihem před volbami s prosbou o interview Váženou slečnu
Dominiku Myslivcovou, kandidátku (bezpartijní) ve volbách roku 2016 do Zastupitelstva
Moravskoslezského kraje za politické uskupení Úsvit a Blok proti islamizaci; Váženého pana Ing.
Radomíra Kleina, generálního ředitele CZECH PRINT CENTER a.s., lídra politického uskupení
Svobodní a Soukromníci pro volby roku 2016 do zastupitelstva Moravskoslezského kraje;
Váženého pana Jana Bechera, ředitele Knihkupectví Kapitola ve Frýdku-Místku, kandidáta
(bezpartijní) na senátora Parlamentu České republiky pro volby roku 2016, nominovaného Českou
pirátskou stranou (Piráti) v senátním obvodě č. 70 – Ostrava-město. Všechny výše uvedené Vážené
osobnosti písemně potvrdily, že s rozhovorem pro SwN v režimu pro-bono souhlasí, mají o něj
zájem a chtějí vypracovat otázky. Když se tak po pečlivé přípravě a rozsáhlé práci redaktora SwN
stalo, posléze již většinou ignorovali několikeré/opakované/slušné prosby o dodržení předchozí
dohody nebo alespoň vysvětlení, že již interview poskytnout nechtějí (poslední prosba o vyjádření k
celé situaci odešla v lednu 2017). – Co k tomu dodat: Široká veřejnost nechť si udělá sama svůj
obrázek na to, před jakými otázkami výše uvedené osobnosti couvly, když se ucházely o hlasy
voličů, kteří měli plné právo znát názory svých možných favoritů(tek). Jak by se asi tito
politici(čky) chovali(y) k občanům po svém zvolení do funkcí? To nechť se pokusí Vážený čtenář
vydedukovat sám např. při studiu dotazů (viz dokument níže), na které dodnes nikdo neodpověděl.
– SwN samozřejmě zveřejní případné dodatečné odpovědi jak Vážené slečny Myslivcové,
Váženého pana Kleina nebo Váženého pana Bechera: kdykoliv později. – Uvažujme však: Proč se
tito lidé tak zalekli otázek, na které mohli odpovědět písemně a plně je autorizovat? Je to dobře, že
nakonec nebyl nikdo z nich zvolen? Budou ještě někdy někam kandidovat? Přemýšlejme prosím...
Díky.
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Korespondenční interview
Dotazovaná: Vážená slečna Dominika Myslivcová, kandidátka (bezpartijní) ve volbách roku 2016
do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za politické uskupení Úsvit a Blok proti islamizaci.
Struktura interview:
Krátký úvod: (doplní redakce Necipujtenas.CZ)
Základní informace: Prosím o Váš stručný životopis a popis Vašich dosavadních úspěchů; Váš web,
sociální média apod. Např.: https://www.facebook.com/myslivcova.dominika ;
www.facebook.com/dominika.dominikova.75 ; http://www.myslivcova.com ;
https://www.youtube.com/user/dominikamyslivcova ;
https://www.instagram.com/dominikamyslivcova/
Vzdělání: Střední škola bankovnictví a pojišťovnictví zakončená maturitou? AHOL - Střední
odborná škola, s.r.o., Náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26, Ostrava - Vítkovice?
Zaměstnání: ? V jaké firmě?
Vdaná, děti, zasnoubená, přítel(kyně)?
Domácí mazlíčci? (pes, kočka, králík atd.)
Záliby: blogging, móda, tanec, zpěv, herectví, nakupování, fotografování, charitativní činnosti,
pomoc Bližním, politika?
Fotografie: Prosím o zaslání fotky(tek) ke zveřejnění na Necipujtenas.CZ s domácím čtyřnohým
mazlíčkem nebo obecně se zvířaty (jsou tato zvířata pokud možno neočipovaná?) třeba v přírodě
nebo v jiném vhodném prostředí. Pošlete prosím pouze snímky, ke kterým máte všechna autorská
práva a nebo jsou šířeny pod volnou licencí. Děkuji.
Pro Vaše jednotlivé odpovědi je poskytován neomezený/necenzurovaný prostor. Počet řádků Vašeho
vyjádření níže v textu je pouze symbolický.
***
Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: První rozsáhlejší tématické dotazy se budou týkat
Vaší osobnosti. V České republice, na Slovensku a v dalších zemích našeho globálně propojeného
světa patříte již přes 11 let k velice známým celebritám. Ve svém životě jste dosáhla na Váš
poměrně mladý věk pozoruhodných mediálních/společenských úspěchů, které mnozí Vaši vrstevníci
obdivují; a přiznejme si, že se k nim připojují i mnohem zralejší/zkušenější generace. – Jiní lidé
Vám zase natvrdo závidí. Diví se, jak je něco takového vůbec možné, že se jedna slečna z Ostravy
těší konzistentní mediální oblibě. Jak se jen mohla v nepřeberné konkurenci vypracovat zrovna
tahle nepochybně hezká bloggerka, která má pravda navíc přirozený šarm? Vždyť udržet po dlouhé
roky takřka neustálou pozornost sdělovacích prostředků a pořád sílící zájem veřejného mínění se
nepodařilo ani leckterým legendárním politikům. Je za tím vším tedy Vaše každodenní poctivá
práce (např. psaní článků, natáčení videoblogů, příprava a pořádání akcí, správa Vašeho webu,
pomoc občanům, komunikace s médii apod.), nápaditost, geniální marketingová strategie, expertní
tým poradců (spin doktorů) nebo jiné tajemství? – Vaše až často šokující otevřenost, ochota
diskutovat o tabuizovaných nebo vysmívaných tématech, především ale Vaše elektronická
prezentace ovšem přináší kromě věhlasu na druhé straně nepříjemnou a dobře cílenou satiru; legraci
si přímo z Vás a Vašeho „růžového image“ tropí někdy opravdu až odpudivě vulgární formou
především samotná mládež, jejíž parodující videa leckdy předstihují v počtu diváků i Vaši vlastní
YouTube tvorbu. Občas to pak bohužel vypadá: jakoby gentlemani v České republice zcela vymřeli
a vybíjeli si na Internetu Vašim směrem nějakou svou podivnou frustraci. Zlobí Vás to? Nebo
takovou situaci vnímáte jako zajímavou metodu v uvozovkách „spolupracujícího marketingu“ a
šíření povědomí o Vaší osobnosti, obchodní značce? V showbyznysu i v politice totiž platí, že o
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kom se nemluví, tak ten neexistuje: a každá reklama je pouze reklama? – Pokud nicméně odložíme
marketingové růžové brýle: Jaká je Vaše opravdová osobnost? Jaký jste skutečný člověk? Například
v interview pro „objevit.cz“ uvádíte: „To, co prezentuji na internetu však není moje pravé já …“
Tvoří Vás „dvě rozdílné osoby“ a jste „takovým důkazem toho, jak je snadné z ničeho udělat něco
…“ Podobně v rozhovoru na „blogerky.cz“ tvrdíte, že je velký rozdíl, jak se chováte v realitě a
„nebo jak působím na netu. Tohle jsou věci, které by se opravdového přátelství dotýkat neměly.“ A
přímo na Vašem osobním webu sdělujete: „Zkuste přestat myslet jen očima a pokud někoho
neznáte, nesuďte ho … fotky, videa a celý internetový svět se nemusí shodovat s realitou. To co
dělám, dělám pro Vás, aby jste aspoň na chvíli unikli z toho zkaženého světa, který je všude kolem
nás …“ Můžete prosím Vaše vyjádření čtenářům Necipujtenas.CZ blíže vysvětlit? Jaká je vlastně
Dominika Myslivcová mimo digitální svět, když zhasnou světla kamer? Chtěla byste být třeba
raději v realitě i na Internetu stejným, uceleným, přirozeným, krásným a zároveň moudrým
člověkem – jak říkají Američané „to be beautiful both inside and out“? Cítíte potřebu vyrovnat
obrovský rozdíl mezi Vaší profesionální vizuální prezentací a tou intelektuální? Nebo to budou ve
Vašem životě vždy dva striktně rozdílné světy: média a na druhé straně Vaše pravé „já“?
Odpověď: Vážená slečna Dominika Myslivcová, kandidátka (bezpartijní) ve volbách roku
2016 do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za politické uskupení Úsvit a Blok proti
islamizaci:

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Devátého srpna 2016 obletěla média tisková zpráva
o Vašem vstupu do politiky. Hodláte kandidovat jako bezpartijní z třetí pozice na společné
kandidátce za uskupení Úsvit a Blok proti islamizaci do krajského zastupitelstva
Moravskoslezského kraje. Jak jste se k tomu tak najednou rozhodla? Nebo šlo o dlouhodobě
plánovaný taktický/strategický krok? Překvapily Vás posléze vcelku masivní negativní reakce
sdělovacích prostředků, uživatelů sociálních sítí? Nebude to tím, že si Vás široká veřejnost zatím
neustále spojuje pouze s Vašim dokonalým vzhledem a pečlivě budovaným image „růžové panenky
Barbie“? Nebylo Vaše rozhodnutí poněkud předčasné? Jste totiž známá tím, že často řeknete
upřímně to, co si myslíte, jenže pak Vaše kroky někdy vyznívají příliš pateticky a zavdávají důvody
k ostré satiře. Lidem možná chybí ve Vaší prezentaci inteligentní stránka, moudrost, kterou
potřebují nepochybně u političky vidět, aby pochopili, že je dokážete navíc i v tak mladém věku
zastupovat; a pak také to, že máte prostředky/možnosti/kontakty k tomu, abyste občanům účinně
pomáhala řešit jejich problémy v současné právní džungli, ze které se nedokáží vymanit ani zkušení
legislativní experti. Co když se posléze dostanete v krajském zastupitelstvu v případě Vašeho
zvolení do role jakéhosi hlasovacího stroje na schvalování tisícovek stran textů, které nikdo soudný
nemá šanci podrobně a s veškerou odpovědností nastudovat, natož aby jim porozuměl včetně všech
dopadů na Vaše voliče tak, abyste vůbec splnila svůj možný budoucí zastupitelský slib? Jenže
budete-li zase na druhé straně veškeré podklady poctivě číst a pak o nich hlasovat, kde pak ale
vezmete čas na Vaše dosavadní záliby, na vysokou školu, na lásku? Ostatně jak se vypořádáte s
často divokými zákulisními praktikami, krkolomnými kompromisy a s možnými požadavky
profesionální politiky na změnu/normalizaci Vašeho dosavadního chování/myšlení, se kterými třeba
nebudete souhlasit? Podřídíte tomu své ideály? Zkrotí Úsvit blonďatou rebelku Myslivcovou, nebo
si ochočíte naopak Úsvit a Blok Vy :) ?
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Odpověď: Vážená slečna Dominika Myslivcová, kandidátka (bezpartijní) ve volbách roku
2016 do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za politické uskupení Úsvit a Blok proti
islamizaci:

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Pro politickou kariéru disponujete nicméně již dnes
jasnou a velmi důležitou vlastností: ráda pomáháte Bližním v nesnázích. Chcete také, aby Vaše
názory inspirovaly širokou veřejnost. Máte poměrně rozsáhlé zkušenosti s Vaší občanskou poradnou
a úspěšnou historii asistenčních pokusů při zdolávání problémů v mezilidských vztazích. Nebojíte
se řešit často velmi choulostivá témata, při kterých by pravda zrudl studem dokonce i leckterý
„divoký politický krocan“ :). V určitém období Vaší poradenské činnosti jste se setkávala údajně až
s padesáti občanskými dotazy denně. Nabízí se tedy otázka: Přemýšlela jste o studiu
psychologie/sociologie nebo dokonce až hlubší religionistiky/theologie? Jakmile byste totiž byla
zvolena a chtěla byste pokračovat v reálné/profesionální pomoci občanům: půjde o daleko větší
nápor. Budete potřebovat celé týmy odborníků na otázky práva, ekologie, dopravy, stavebnictví,
komunikaci apod. Jak to zvládnete? Pokud nicméně přestanete lidem pomáhat a odpovídat na jejich
dotazy: Vaši voliči si Vás poměrně rychle zařadí mezi nynější arogantní politickou garnituru, která
již nemyslí na nic jiného než na slávu/marketing/moc/peníze. Jakmile takoví politici dostanou to, co
ve volbách chtěli, tedy své posty, jistoty, zakázky, dotace, vliv, tak jsou jim už jejich voliči posléze
zcela ukradení. Bylo by proto opravdu fajn, kdybyste se ani po svém zvolení nebála občanů zastat
dle Vašeho svědomí i vůči silné autoritě a zkušené většině politických matadorů, pokud uvidíte, že
je druhému člověku činěna křivda. Tohle vnímají občané jako nebývale pozitivní vlastnost
obzvláště v případě kandidátky již „ostříleného“ parlamentního subjektu, kterým Úsvit nepochybně
je. – Mimochodem: Účastnila jste se někdy osobně jako divačka jednání ostravského Zastupitelstva
Moravskoslezského kraje z prostoru vyhrazeného pro veřejnost? Dotázala jste se třeba zdejších
politiků na nějaké konkrétní téma? Na co byste se jich dnes zeptala?
Odpověď: Vážená slečna Dominika Myslivcová, kandidátka (bezpartijní) ve volbách roku
2016 do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za politické uskupení Úsvit a Blok proti
islamizaci:

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Ráda cestujete do luxusních letovisek v
muslimských zemích. Veřejně jste ve svých video prezentacích uváděla, že tam mj. nakupujete a
chováte se zde běžným stylem západní turistky. Na druhé straně jste vyjádřila v červenci 2016 Vaše
obavy z přítomnosti muslimů v českých Teplicích. Jaký máte tedy vztah k jiným kulturám,
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náboženstvím? Bojíte se cizinců? Máte třeba na virtuálním Facebooku nebo v realitě nějaké
muslimské kamarády, kamarádky? – Zakázala byste například v České republice nošení muslimské
módy, specifických muslimských/dámských zahalených plavek? Jak byste se vypořádala při řešení
takové otázky s existujícími ústavními limity? Víte, že ortodoxní židovky mají své „košer“
(mimochodem velmi hezké) a částečně podobné plavky jako muslimky? – Například v rozhovoru
pro web „kamoska.cz“ uvádíte: „Vždycky říkám, že holky by se měly oblíkat jako holky, a proto
určitě lehké letní šaty, sukně, topy a hlavně doplňky, které by měly být součástí každého oblečení.“
Týkalo by se to tedy povinně všech holek, žen z jiných států, příslušnic jiných kultur a náboženství
v ČR? – Představte si, že byste se zamilovala do muslima: rovnou do jordánského korunního
prince? Jak by to ovlivnilo Vaši politickou kariéru a Vaše nynější názory? – Zakázala byste sňatky
muslimů(ek) s občany(kami) České republiky?
Odpověď: Vážená slečna Dominika Myslivcová, kandidátka (bezpartijní) ve volbách roku
2016 do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za politické uskupení Úsvit a Blok proti
islamizaci:

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Vzhledem k prohlubujícím se bezpečnostním
problémům s teroristickými útoky v Evropě a USA, které jsou mnohdy inspirovány násilnými
myšlenkami islamistické ideologie, přicházejí velice zkušení politici s nejrůznějšími radikálními
metodami řešení takové situace. Například Rudolph William Louis „Rudy“ Giuliani, americký
právník, podnikatel, politik, který začínal svou kariéru z názorových pozic demokratické strany,
posléze se stal nezávislým a od 80. let 20. století migroval k republikánům, načež vykonával v
letech 1994 až 2001 funkci starosty New Yorku, vešel letos (2016) ve známost jako vlivný
bezpečnostní poradce republikánského presidentského kandidáta Donalda Johna Trumpa. Giuliani
poskytl na konci července 2016 rozhovor pro „NJ Advance Media“ (prestižní zprostředkovatel
digitálního zpravodajského obsahu), který následně citovala a komentovala řada tradičních
sdělovacích prostředků mj. včetně deníku „The Washington Post“. Trumpův bezpečnostní poradce
vzbudil velký rozruch především svou jednoznačnou podporou povinného elektronického označení,
externího očipování muslimů a jejich dálkového sledování včetně dalších podezřelých (nicméně v
realitě často zcela nevinných) osob. Podle Giulianiho jde o výborný nápad. Přípustná tolerance
chybovosti takového systému by se pohybovala v rozmezí jednoho až dvou procent. Spojené státy
americké by se prý v této oblasti měly inspirovat francouzskými čipovými náramky. Ty nicméně
bohužel právě ve Francii roku 2016 tragicky selhaly v rámci špatného systému dohledu nad justičně
odsouzeným pachatelem trestné činnosti. Giuliani se snaží vehementně medializovat své
kontroverzní bezpečnostní koncepty mj. proto, aby před veřejností prokázal schopnosti vést
federální ministerstvo vnitra („Department of Homeland Security“), které mu podle deníku „The
New York Daily News“ přislíbil v případě svého zvolení presidentem Donald Trump, jenž byl
známým propagátorem nucených registrací všech muslimů v USA do centrální federální databáze;
chtěl jejich rasové profilování; 24/7 policejní dohled nad mešitami včetně dočasného zákazu
jakéhokoliv cestování muslimů do USA. – Podobně Nicolas Sarkozy, jenž zastával v letech 2007 až
2012 úřad francouzského presidenta a dříve působil mj. ve funkci ministra vnitra. Po
hrůzostrašných teroristických útocích ve Francii vystoupil Sarkozy v červenci 2016 ve sdělovacích
prostředcích se svou drastickou bezpečnostní vizí potírání násilí. Bude podle něj nutné v rámci
obrany občanů před teroristickými útoky povinně externě očipovat elektronickými náramky a v
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režimu 24/7 dálkově sledovat všechny podezřelé islamistické bojovníky společně i s jejich
sympatizanty (zatím jen ve Francii zhruba přes 10.000 lidí), kteří by pak prý mohli být preventivně
zavíráni do vězení a to i kdyby byli nevinní; stát by je měl posílat na převýchovu do detenčních
center, nebo by měli alespoň sedět doma pod pečlivým dohledem bezpečnostních jednotek. Podle
Sarkozyho jsou Francouzi v totální válce s islamistickým nepřítelem, který neuznává žádná pravidla
vedení čestného boje; proto je údajně nutné přestat dodržovat ústavně garantovaná práva/svobody
obyvatelstva podezřelého z terorismu; presumpci neviny a právní stát je v takových případech dle
jeho mínění třeba potlačit; nelegální imigranty nepřijímat; militantní cizince a imámy ihned vyhostit
a pozavírat jejich mešity. Je to boj: Buď my nebo oni; pokud nebude bránit demokracie své občany,
bude takový režim muset čelit právě vlastním občanům, vysvětlil Sarkozy, jenž usiluje o své
znovuzvolení francouzským presidenta v roce 2017. – Pro srovnání s výše uvedenými návrhy:
Vojenský analytik Martin Koller, kandidát pro senátní volby roku 2016 za „Úsvit - Národní
Koalice“, dlouholetý pracovník Ministerstva obrany České republiky se silným sociálním cítěním a
velice otevřenými, často kontroverzními názory: publikoval pro známý svobodný/informační portál
Parlamentní listy v posledním červencovém týdnu roku 2016 svůj rozsáhlý komentář k
bezpečnostní situaci a nejnovějším trendům nynějšího rozbouřeného světa. Mimo jiné v něm
jednoznačně upozornil na cíleně realizovaný plán Organizace spojených národů (OSN), Evropské
unie a dalších představitelů veřejné moci, kteří podle Ing. Kollera upekli v ďábelské kuchyni
etnicko-sociálního inženýrství zničení přirozených práv/svobod občanů České republiky a dalších
Evropanů například prostřednictvím: kriminalizace a legální likvidace hotovostních plateb;
odbourání národních měn a na jejich troskách vzniku jednotného euroamerického digitálního
oběživa včetně vynucení používání společného euroatlantického obchodního/finančního systému;
totálního přechodu na všeobecnou elektronizaci celé společnosti, kde hraje stěžejní úlohu „povinné
čipování občanů jako dobytka“. – Ing. Koller navíc kupříkladu vystoupil dne 7. května 2016 v
rámci tzv. Jihlavského semináře sdružení Nová republika, kde mj. varoval před mohutným
rozvojem čipování lidí prostřednictvím občanských průkazů s vlivem na odstranění hotovostních
transakcí. Výsledkem zavádění takové chytré technologie do praxe je to, že se každý člověk dostává
pod absolutní kontrolu veřejné moci. Nemůže již pak třeba ani svobodně prodávat nebo nakupovat
či pomáhat svému Bližnímu bez toho, aby neporušil nějaký dohledový/finanční předpis. Pan Koller
dále vysvětlil: Rizika nejrůznějších čipových karet a samozřejmě také interního čipování lidí jsou
mohutně posilována agendami Evropské komise/unie, které pak zcela zásadním způsobem ohrožují
předchozími generacemi vydobyté svobody/přirozená práva Čechů, Moravanů, Slezanů.
Dlouhodobý globální trend směřuje prostřednictvím čipování k vynucování přeměny člověka v
kyborga, robota. – Jaký je Váš pohled na výše uvedenou bezpečnostní problematiku a úzce
související interní/externí čipování lidí? Mimochodem znáte se s Donaldem Trumpem nebo jeho
dcerou Ivankou? Koho byste letos na podzim teoreticky volila do Bílého domu a proč?
Odpověď: Vážená slečna Dominika Myslivcová, kandidátka (bezpartijní) ve volbách roku
2016 do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za politické uskupení Úsvit a Blok proti
islamizaci:

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Hrajete ráda v kasínech třeba v Las Vegas?
Vyhráváte? Co pro Vás znamená v životě luxus? Jak moc je pro Vás nezbytné být obklopena
drahými věcmi, mít bohatství, zabezpečení, nezávislost? Dokážete se vcítit do problémů chudých
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lidí a nechovat se k nim přezíravě? Jak byste jako politička řešila (třeba vznik charitativního
nadačního fondu a pomoc při získávání pracovních příležitostí) situaci sociálně potřebných občanů
České republiky, kterým se v současném systému prostě dlouhé roky nedaří i když se poctivě snaží
svou situaci zlepšit a byrokraté i někteří politici jim přesto dále házejí klacky pod nohy (viz třeba
EET) apod.
Odpověď: Vážená slečna Dominika Myslivcová, kandidátka (bezpartijní) ve volbách roku
2016 do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za politické uskupení Úsvit a Blok proti
islamizaci:

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Víte o tom, že v Ostravě vznikla kočičí kavárna,
která používá Váš slogan „čauky, mňauky“? Souvisí to nějak s Vámi? Budete zde například pořádat
besedy s občany, voliči(kami)?
Odpověď: Vážená slečna Dominika Myslivcová, kandidátka (bezpartijní) ve volbách roku
2016 do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za politické uskupení Úsvit a Blok proti
islamizaci:

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Další dotazy, na které bychom rádi znali Vaši
odpověď, se týkají mj. (NE)vynucování čipování zvířat. Jaký je Váš názor na tuto problematiku? V
České republice, konkrétně v Ostravě odkud pocházíte, k tomu vznikla roku 2012 Petice proti
trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů, kterou spoluzakládal Vážený senior Petr
Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde). Podobné
petice založili lidé také v dalších státech. Informace o některých z nich jsme publikovali na našem
webu. – Sdělte prosím čtenářům Necipujtenas.CZ, mezi kterými je mnoho svobodomyslných
voličů: Vaše praktické zkušenosti s identifikací a navracením zatoulaných zvířat zpět k jejich
majitelům: z prostředí Vašeho domova, rodiny, Vašich přátel v Praze, v Moravskoslezském kraji
nebo z Vašich zahraničních cest apod. Souhlasíte s tím, aby byly implantovány mikročipy povinně
třeba psům, kočkám aj. živým tvorům pod hrozbou likvidačních pokut až 50.000,- Kč a kontrol tzv.
„čipovacích komand“ (teoreticky v soukromí domácností, fakticky ve veřejném prostoru; viz také
ze všech stran kritizovaná novela veterinárního zákona zde), podobně jako to mohla široká
veřejnost sledovat v Ostravě od roku 2012 i proti vůli právoplatných majitelů těchto zvířat nebo
případně i v rozporu s výhradou svědomí, přesvědčení a víry?
Odpověď: Vážená slečna Dominika Myslivcová, kandidátka (bezpartijní) ve volbách roku
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2016 do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za politické uskupení Úsvit a Blok proti
islamizaci:

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Společenství webu Necipujtenas.CZ již zveřejnilo
dle oficiálních údajů získaných v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím přes cca 200
odborných vyjádření veterinárních specialistů, kteří upozornili na možná závažná zdravotní/etická
rizika povinných implantací RFID transpondérů do těl zvířat v České republice mj. v souvislosti se
zdejšími městskými vyhláškami. Publikovali jsme k problematice medicínských a etických rizik
čipování také další fakta z mnoha zemí našeho elektronicky propojeného světa. Nejnověji viz
oficiální dokumenty z června 2016 vzešlé z britské státní Vrchní správy pro kontrolu veterinárních
léčiv („The Veterinary Medicines Directorate“: vládní agentura spadající pod britské Ministerstvo
životního prostředí, výživy a záležitostí venkova, „Department for Environment, Food and Rural
Affairs“, DEFRA) a nebo srpnové (2016) varování britského týmu veterinárních specialistů z
prestižní Královské vysoké veterinární školy („The Royal Veterinary College“, RVC), který ukázal
na konkrétní a dobře zdokumentované kauze zdravotní rizika čipování malých psích plemen (viz
vědecký týdeník „Veterinary record“, svazek 179, číslo 6). Zvěrolékaři z RVC jednoznačně
upozornili: Zdravotní výjimky by měly být udělovány malým pejskům (třeba čivava) ve shodě se
zněním platné legislativy, která již dříve moudře výše uvedené situace předpokládala a plně
umožnila udělit tzv. „medicínský generální pardon“ ze státem (veřejnou mocí) vynucovaného
nastřelování RFID transpondérů do živých těl nejlepších čtyřnohých přátel člověka: „Osvědčení o
udělení výjimky může být poskytnuto v případech, kdy by podle profesionálního názoru veterináře
mohlo čipování negativně ovlivnit zdravotní stav psa. Zvěrolékaři zdůraznili potenciální komplikace
čipování malých psů.“ Takové výjimky ostatně DEFRA akceptovala. – Co se týče samotného
nefungování systému vynucovaného čipování zvířat: stačí třeba jen připomenout z ohromného
množství zpráv srpnové (2016) články BBC nebo deníku „The Daily Telegraph”, které zjistily, že
občané často platí úplně zbytečně za veřejnou mocí podporovaný nebo dokonce vynucovaný
moloch RFID identifikace zvířat. Jenže ten ve skutečnosti v konkrétních případech vůbec
nefunguje. Telegraph k tomu citoval 12. srpna 2016 výmluvné svědectví poškozené chovatelky:
„Na základě svých zkušeností si myslím, že je čipování podvod.“ – Jak to vidíte Vy, lidé v Ostravě,
Praze a dalších městech, kde momentálně žijete? Co si myslíte ve světle výše uvedených
skutečností např. o pražské a ostravské vyhlášce o povinném čipování psů držených v soukromých
domácnostech občanů. Mnoho podobných/českých/moravských a slezských podzákonných
„čipovacích“ předpisů neumožňuje udělení ani jedné výjimky z invazivní implantace čipu i kdyby
byl třeba dotyčný pes nemocný a jeho majitel by disponoval veterinárním potvrzením, že nelze
nastřelení čipu do živého těla zvířete provést. Přesto bude takový chovatel pokutován a
popotahován po nejrůznějších městských/přestupkových komisích. Jde pak o týrání nejlepších
čtyřnohých přátel člověka (včetně samotného chovatele)? Co se stane, až dojde v důsledku
nekompromisního/politického vynucování označování zvířat RFID transpondérem k úhynu
dotyčného živého tvora? Takové případy jsme již také v zahraničí zjistili a zveřejnili. Kdo za to pak
ponese odpovědnost? Například ostravští politici bohužel veškerá oprávněná rizika čipování s
neskutečně arogantním cynismem často veřejně bagatelizují. Citová provázanost mezi domácími
čtyřnohými mazlíčky a občany České republiky přitom rok od roku neustále roste.
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Odpověď: Vážená slečna Dominika Myslivcová, kandidátka (bezpartijní) ve volbách roku
2016 do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za politické uskupení Úsvit a Blok proti
islamizaci:

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Společenství webu Necipujtenas.CZ letos zveřejnilo
ve spolupráci se Stranou svobodných občanů (Svobodní) a vysoce postavenými osobnostmi z
Magistrátu Statutárního města Ostravy v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím data,
která jasně prokázala nefunkčnost systému povinného čipování/identifikace a navracení psů zpět
domů k jejich chovatelům. Ostravský útulek pro zatoulané nejlepší čtyřnohé přátele člověka jen loni
zavřel své dveře pro cca 1.000 nalezených pejsků, aby se vůbec podařilo tuto instituci zachránit
před jeho každoročním přeplněním. Přesně tomu mělo ale invazivní/povinné čipování schválené v
Ostravě již roku 2012 zabránit. Navíc v tomto městě enormně každým rokem rostou náklady na
provoz útulku; výběr poplatků ze psů měl v minulých letech naopak sestupnou tendenci; čistota ulic
se nijak výrazně nezlepšuje. Samotné čipování se tedy v praxi neosvědčilo ani z ekonomického
hlediska. V Ostravě to zkrátka nefunguje ani když městští policisté kontrolovali tisíce chovatelů psů
např. při jejich procházce s rodinou v parcích a dokonce ani když zde politici lidem vyhrožovali
výše uvedenými likvidačními pokutami. – Podobné údaje zjišťujeme také z dalších zemí našeho
globálně propojeného světa a zveřejňujeme je na našem webu Necipujtenas.CZ. – Jaká je v tomto
smyslu situace v Praze a v dalších městech, kde žijete? Jak byste řešila výše uvedený tristní stav
jako dejme tomu hejtmanka Moravskoslezského kraje, kdyby se na Vás obrátili Vaši voliči s
prosbou o pomoc? Lze vůbec odstranit problém s opuštěnými/toulavými psy a dalšími zvířaty
pomocí metod „legislativního násilí“, zákonem, vyhláškou, zásahovými akcemi tzv. ozbrojených
„čipovacích komand“? (Viz také ze všech stran kritizovaná novela veterinárního zákona zde.)
Odpověď: Vážená slečna Dominika Myslivcová, kandidátka (bezpartijní) ve volbách roku
2016 do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za politické uskupení Úsvit a Blok proti
islamizaci:
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Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Pokud získá Úsvit a Blok proti islamizaci v
letošních (2016) volbách do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje signifikantní voličskou
důvěru, dokážete si pak představit spolupráci například s politickým uskupením „Svobodní a
Soukromníci“ (SaS), ODS, hnutím Ostravak, uskupením NEZÁVISLÍ a dalšími subjekty? Snažila
byste se s Vašimi kolegy/kolegyněmi ze zastupitelstva osvobodit občany v realitě z vymáhání
čipování a potlačování jejich přirozených práv/svobod? Pomůžete lidem například s
právními/technologickými/bezpečnostními aj. expertními analýzami situace? Budete se jich veřejně
zastávat, iniciovat schůzky s konkrétními politiky a odborníky, občany, aby si uvědomili: jaké
závažné problémy svým nekompromisním vymáháním čipování a celou řadou jiných invazivních
opatření veřejnosti způsobují? – K dokreslení situace: V současnosti vidíme silný zájem Evropské
komise a některých velice radikálních zahraničních i českých poslanců Evropského parlamentu na
vynucení celoevropského povinného nastřelování RFID transpondérů do živých těl všech psů,
koček a fretek chovaných už dokonce uvnitř každého členského státu Evropské unie. Takové
opatření by zasáhlo soukromou domácnost i té poslední moravskoslezské babičky z podhůří
Beskyd, která přitom třeba se svým pejskem ani nikdy ve svém požehnaném věku nepřekročí
katastr vesnice, kde po desítky let bydlí. (Opět viz ze všech stran kritizovaná novela veterinárního
zákona zde.) – Výše uvedené nápady chtějí nicméně podle Ihned.cz zase podpořit podobně jako loni
(2015) poslanci TOP 09 (viz také záměr z roku 2015 usilující o prosazení povinného čipování
zvířat, který v minulosti zazněl od Vážených poslanců Parlamentu České republiky pana Radima
Fialy a pana Tomia Okamury). Chtějí k tomu zorganizovat v září 2016 za tučné evropské peníze a
ve shodě s totalitní agendou Evropské komise dokonce velkou konferenci, jejímž cílem bude mj.
připravit občany České republiky na vynucování nastřelování RFID transpondérů do těl domácích
zvířat (psi, kočky, fretky atd.) a na související podrobné kontroly jejich tzv. životní pohody (někteří
radikálové ji vysvětlují jako úroveň péče, která se musí blížit sociálním podmínkám výchovy
malých dětí) v privátních obydlích zdejšího obyvatelstva. TOP 09 k tomu navíc podle Ihned.cz
připravuje celorepublikovou vyhlášku, která definovaným chovatelům určí přesné podmínky a
povolené prostředí v soukromých nemovitostech pro domácí čtyřnohé mazlíčky. Tím by mělo dojít
k definitivní likvidaci tzv. imaginárních množíren (v ČR neexistuje přesná právní definice tohoto
slova: může tedy fakticky jít ve zvráceném stylu uvažování jistých extrémistů o jakoukoliv
samičku, která může mít potomstvo), jejichž počet server Ihned.cz pouze odhadl bez faktických
důkazů na 100 až 150 míst s více než dvaceti psy. Sami zástupci Státní veterinární správy ovšem
jednoznačně v reportáži České televize z 11. července 2016 důrazně mírnili jakékoliv nepřiměřené
nadsazování/zveličování počtů tzv. množíren. Společenství webu Necipujtenas.CZ už v prosinci
2015 zjistilo dle oficiálních informací z Policejního prezídia České republiky, že tzv. problém s
množírnami zvířat na celém území České republiky NEexistoval, jelikož se ještě nikdy v dějinách
Policie ČR nepodařilo trestně stíhat ani jednu osobu tzv. „množitele“. V posledních letech se
pohybují případy týrání psů/koček v ČR pouze v rozmezí od devatenácti do dvaceti čtyř obviněných
osob. – Objevují se také euro-unijní požadavky na povinné registrace všech psů, koček a vůbec
jakýchkoliv živých tvorů do online databází s panevropským dohledem nad životem těchto zvířat a
tím také jejich majitelů. Někteří europoslanci dokonce prosazují seznamy jedině úředně povolených
domácích zvířat určených k tzv. zájmovému chovu (pro potěchu duše; nejde o hospodářská zvířata).
Tuto naprosto děsivou a k otevřené totalitě směřující situaci jsme na webu Necipujtenas.CZ popsali
v našich článcích např. zde, zde a zde. – Jak byste tedy lidem v praxi pomohla, pokud by eurounijní a také naši vlastní byrokraté chtěli takto občanům ztrpčovat životy? Jaké by bylo vzhledem k
výše řečenému Vaše hlasování v krajském zastupitelstvu a případně které kroky byste provedla z
pozice zastupitelky nebo rovnou hejtmanky Moravskoslezského kraje?
Odpověď: Vážená slečna Dominika Myslivcová, kandidátka (bezpartijní) ve volbách roku
2016 do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za politické uskupení Úsvit a Blok proti
islamizaci:
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Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Nechala byste například očipovat vlastní děti nebo
potomky rodičů, kteří přihlásí své ratolesti do Vámi mediálně propagované soutěže dětská miss?
Domníváte se, že by takové opatření přispělo k většímu bezpečí dětí/mládeže a zodpovědné osoby
by pak o nich měly neustále online přehled: co přesně dělají, kde se nacházejí, jaké jsou jejich
fyziologické potřeby, zdravotní stav apod.? Jenže co když něco takového nařídí politici občanům
povinně ze zákona pod hrozbou drastických sankcí? Vždyť současná vláda a Parlament České
republiky již připravují v intencích Evropské komise plány na povinné nošení občanských průkazů
s mikročipy. Letos o tom opakovaně hovořil Vážený pan senátor/primátor Jaroslav Kubera z ODS a
také samotní zástupci Ministerstva vnitra České republiky. Snažila byste se před tím občany
ochránit? Jakým způsobem? Proč na tom evropským byrokratům tak moc záleží a vnucují našim
občanům identifikační čipy povinně i když je lidé třeba nechtějí a nebudou vůbec používat?
Odpověď: Vážená slečna Dominika Myslivcová, kandidátka (bezpartijní) ve volbách roku
2016 do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za politické uskupení Úsvit a Blok proti
islamizaci:

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Co byste řekla jako budoucí krajská zastupitelka
nebo rovnou hejtmanka, kdyby Vám přistály na stole podklady k tomu, že má některá soukromá
společnost dodávat mikročipy, skenery a související systémy pro povinné/externí nebo dokonce
interní očipování obyvatelstva dejme tomu v rámci koncepce veřejné hromadné dopravy,
zdravotnictví (viz globální tlaky některých velkých farmaceutických firem), zaměstnaneckých
kontraktů, kontroly fanoušků sportovních zápasů. Například v ostravské MHD jde o dálkově
čitelnou (cca 10 metrů) a z hlediska ochrany soukromí, elektronických financí, svobody člověka a
dalších rizik nebezpečnou kartu ODISku. Dnes již jsou ve hře také rizikové RFID/NFC transakce
realizované prostřednictvím bezkontaktních/čipových bankovních karet. ODISKu využívají navíc
zaměstnanci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Oficiální vyjádření Statutárního města
Ostravy k přiznaným rizikům ODISky jsme zveřejnili zde společně s dalšími materiály (viz např.
zde a zde; k rizikům bezkontaktních plateb viz např. I, II, III, IV, V a VI). – Jestliže Vás občané
zvolí do krajského zastupitelstva: budete nepochybně muset podobné otázky řešit mj. v rámci tzv.
agendy „Smart regionu“ včetně přidělování dotací (viz třeba bezpečnostní moduly SAM, problémy
s kyberzločinností apod.). Jaká zde vidíte rizika/nebezpečí pro občany, Vaše voliče? Co je a není v
této oblasti přijatelné? Proč si nemohou spotřebitelé v Ostravě svobodně vybrat ten typ
dlouhodobého jízdného, který jim nejvíce vyhovuje: třeba z hlediska jejich soukromí a komfortu to
mohou být klasické/dlouhodobé papírové kupóny s bezpečnostními prvky (2D kódování) nebo SMS
dlouhodobé jízdenky. Platí ještě stále ono totalitní heslo, že pokrok nezastavíš; každý se musí
podřídit veřejné moci a třeba se i nechat očipovat, označit, monitorovat už dokonce i doma, když si
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to politici zamanou (viz např. tzv. chytré měření energií, čipování návštěvníků stadiónů, související
databáze všeho a všech apod.)? Kde jsou nepřekročitelné etické/morální hranice rozvoje moderních
technologií?
Odpověď: Vážená slečna Dominika Myslivcová, kandidátka (bezpartijní) ve volbách roku
2016 do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za politické uskupení Úsvit a Blok proti
islamizaci:

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: S jakým programem předstoupíte Vy osobně a také
Úsvit a Blok proti islamizaci jako celek před voliče v letošních (2016) krajských volbách v
Moravskoslezském kraji? Jaké reálné kroky učiníte pro občany České republiky v případě Vašeho
volebního úspěchu dosaženého pod líbivým heslem „růžová a ne černá budoucnost“? Pokusíte se
například podpořit: radikální snížení daňové/poplatkové zátěže; definitivní odstranění EET;
zjednodušení/zmenšení vyžadovaných povinností a nejrůznějšího legislativního balastu; osvobození
občanů/stavebníků od neskutečně byrokratického/zdlouhavého jednání na úřadech včetně rozvoje
budování rodinných a bytových domů, rekreačních objektů mj. v rámci koncepce usilující o
přirozené/svobodné zamezení vylidňování kraje apod.?
Odpověď: Vážená slečna Dominika Myslivcová, kandidátka (bezpartijní) ve volbách roku
2016 do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za politické uskupení Úsvit a Blok proti
islamizaci:

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Líbí se Vám třeba program „Svobodných a
Soukromníků“ (SaS) ze Zlínského kraje, který cílí na to, aby si lidé mohli konečně v regionech sami
daleko ve větší míře rozhodovat společně o tom, co ve svém bydlišti potřebují, čeho chtějí
dosáhnout, kde co zlepšit, vybudovat, opravit apod.? Jak byste zapojila do správy kraje moderní
technologie, ale ne tak, aby šlo o nějaký diktát, nařízení a nebetyčné kontroly? Vždyť na příkladu
Ostravy se již jasně ukázalo, že tzv. „smart“ technologie, čipy, související služby apod. mají někteří
politici tendence vynucovat povinně nebo v rámci tzv. „motivačního vymáhání“ (viz již zmíněné
ostravské čipování psů a nebo projekt tzv. dopravní karty ODISky). Jde přitom o vzájemně
provázané obrovské/dotační miliardy eur v rámci tzv. chytré agendy navzájem propojených IT
systémů a toků informací „Smart city“, také o nástup všeobecného šmírování obyvatelstva a
získávání ohromného množství dat („Big Data“) z lidského soukromí zcela bez soudního příkazu.
Bude tedy Vaše politika, kroky Úsvitu a Bloku, obsahovat ujištění, že žádné nové/vychytralé
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technologie a jakékoliv mikročipy včetně souvisejících služeb nebudou na lidech vynucovány, že
každému občanovi zajistíte v případě jeho zájmu plný/nediskriminační opt-out z jejich používání již
jen v rámci diverzifikace rizik spočívajících třeba v hackerském útoku, kybernetickém odstavení
elektronických systémů apod.?
Odpověď: Vážená slečna Dominika Myslivcová, kandidátka (bezpartijní) ve volbách roku
2016 do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za politické uskupení Úsvit a Blok proti
islamizaci:

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Jak byste si představovala vstřícné podmínky pro
plnou a necenzurovanou diskusi občanů například v rámci zákonných pravidel jednání
krajských/městských/obecních zastupitelstev? Pokoušela byste se po svém zvolení do krajského
zastupitelstva pravidelně dávat plný prostor pro vyjádření názorů všech občanů, kteří by se chtěli
podílet dle svých garantovaných ústavních práv na přímé správě kraje? Bohužel omezování
svobody slova občanů bez veřejné/volené funkce v jednotlivých zastupitelstvech se stává jakýmsi
neblahým folklórem mnohých zavedených politických matadorů, kteří doslova po řadu „pětiletek“
úspěšně potlačují např. různými obstrukčními úpravami jednacích řádů možnosti pro
plné/necenzurované vyjádření občanských názorů. Stává se, že tito velmi zkušení
politici/zastupitelé dokonce lidem otevřeně říkají, aby je – velké pány – na zastupitelstvech
nezdržovali svou upřímnou snahou o nápravu problémů, které občany tíží. V Ostravě šlo třeba o
evidentně špatný/nekompromisní systém vymáhání čipování zvířat nebo o situaci v dopravě, která
občanům vytváří v životě zcela zbytečné problémy: Pak se ovšem přirozeně díky takovému
pohrdavému přístupu nedaří s některými věcmi v krajích, městech, obcích pohnout ani po volbách.
– Například část ostravských zastupitelů a hlavně Vážený pan primátor Statutárního města Ostravy
odmítali dodržovat elementární principy slušného chování k oprávněným/diskutujícím lidem, když
je vyloženě na zastupitelstvu cenzurovali. A to dokonce i ty oprávněné občany, kteří se
řádně/písemně přihlásili do diskuse. Nedovolili jim přednést ani pečlivě připravené pětiminutové
příspěvky (viz nejnověji situace z 22. června 2016). Ministerstvo vnitra České republiky ostravské
politiky už před takovým postupem z pozice dozoru nad činností samosprávy důrazně varovalo,
neboť ostravští zastupitelé postupovali nezákonně a dokonce už vybočili z ústavního pořádku naší
vlasti. Opakovaně se odmítli občanům byť i jen prostě/lidsky/gentlemansky omluvit. Domnívají se:
Oni jsou u moci a nikdo je prý nebude poučovat. Jejich někdejší voliči jsou jim tzv. „ukradení“.
Často pak jejich chování připomíná slavný televizní dokument: „Vládneme, nerušit!“. V roce 2016
se už snížili až k vulgárním urážkám diskutujících občanů; někteří ostravští zastupitelé dokonce
vyzvali v nadsázce až k „fyzické likvidaci“ občana, který pravidelně ostravské politiky upozorňuje
slušnou/inteligentní formou na nejrůznější problémy místních obyvatel. Ministerstvo vnitra ČR
proto dokonce ve svém dubnovém (2016) stanovisku doporučilo odvolání Váženého pana
ostravského primátora z jeho funkce. Jde o podobný/tristní vývoj potlačování svobodného
občanského dialogu, který mohla široká veřejnost sledovat při schvalování EET v Poslanecké
sněmovně Parlamentu České republiky. Jaké jsou tedy podle Vás zásadní principy dobré veřejné
správy, svobody slova, názoru a přesvědčení lidí včetně práva občanů bez veřejné funkce na jejich
spravedlivý podíl na dialog se svými zastupiteli v rámci ústavně garantované přímé správy obce,
města, kraje?
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Odpověď: Vážená slečna Dominika Myslivcová, kandidátka (bezpartijní) ve volbách roku
2016 do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za politické uskupení Úsvit a Blok proti
islamizaci:

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Je podle Vás Ostrava a vůbec Moravskoslezský kraj
vhodným místem k soukromým investicím např. do některých zdejších chátrajících památek,
zámků, nemovitostí, různých zdrojů podzemní energie (voda, plyn, uhlí), které by mohly sloužit
Ostravanům i široké veřejnosti včetně zahraničních hostů díky aplikaci nejmodernějších
technologií? Jaká je v tomto smyslu role krajského zastupitelstva? – Snažila byste se například
pomoci lidem z Moravskoslezského kraje díky svým vlivným kontaktům při získávání zájmu
soukromých investorů, kteří by zvelebili a oživili např. zdejší zanedbané životní prostředí nebo
architektonicky/kulturně hodnotné stavby apod.?
Odpověď: Vážená slečna Dominika Myslivcová, kandidátka (bezpartijní) ve volbách roku
2016 do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za politické uskupení Úsvit a Blok proti
islamizaci:

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Dokázala byste si představit dlouhodobou,
korektní/kolegiální spolupráci spřízněných stran/hnutí v celé České republice, v Evropě i širším
euroatlantickém formátu například na projektech obhajoby přirozených občanských práv/svobod,
pořádání konferencí, pravidelných diskusních setkání s občany v rámci krajů, obcí i měst, které by
společnými silami podpořil Úsvit, NEZÁVISLÍ, ODS, Strana svobodných občanů (Svobodní),
Soukromníci, Konzervativní strana, KAN, Koruna česká, monarchistická strana Čech, Moravy a
Slezska, Moravané a další politické subjekty? Byla byste ochotna takovou spolupráci koordinovat
tak, aby se díky tomu podařilo pomáhat občanům v jejich životech, konkrétních situacích? Vždyť
tzv. pravice je už roky rozdrobená, neakceschopná a bohužel se pak ani nedokáže s plnou silou
zastat lidí, kterým je evidentně ubližováno špatnou politikou nynější vládní garnitury. Viděla byste
zde v takovém případě možnost působení např. někdejšího Váženého pana presidenta Václava
Klause, u jehož fotografie jste se v létě 2016 nechala vyfotografovat a zveřejnila jste ji na Vašem
Instagramu spolu s informací o Vaší kandidatuře do krajského zastupitelstva Moravskoslezského
kraje?
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Odpověď: Vážená slečna Dominika Myslivcová, kandidátka (bezpartijní) ve volbách roku
2016 do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za politické uskupení Úsvit a Blok proti
islamizaci:

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: „Kontrolní otázka“: Dokážete si představit, že
budete jako zvolená krajská zastupitelka bránit v praxi předchozími generacemi tak těžce vydobytá
přirozená práva/svobody občanů České republiky, zdejších krajů a měst, městysů, obcí, osad? Jak
konkrétně byste to v praxi dělala? Krajské zastupitelstvo má k tomu například zákonodárnou
iniciativu. Jenže on už blahé paměti Karel Kryl upozorňoval, že politici sice hezky mluví hlavně
před volbami, ale věřil by jim jen hlupák. Plnění politických prohlášení je pro občany v realitě
pořád tím nejlepším ukazatelem: kdo je co zač. Právě proto je v politice tak důležitá
etika/morálka/charakter, konzistentnost názorů a nepochybně zázemí, které pak člověku umožňuje
nepodléhat jakýmkoliv neférovým tlakům. Myslíte si to také? Kde jsou v politice i v životě
mantinely, které byste nikdy nepřekročila? Je podle Vás politika jenom o technologii moci,
marketingu a nebo jde především o prosazování idejí, pomáhání lidem? Jste třeba věřící a máte tedy
onen morální kompas, který by Vás v životě vedl a Vašim voličům dokázal napovědět, že jejich
volba Vás a Úsvitu nebude marná?
Odpověď: Vážená slečna Dominika Myslivcová, kandidátka (bezpartijní) ve volbách roku
2016 do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za politické uskupení Úsvit a Blok proti
islamizaci:

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Jaký máte názor na presumpci neviny v případě
osob zastávajících veřejnou funkci? A co ti politici, kteří si již dokonce svůj trest v našem právním
systému odpykali a znovu kandidovali: byli opět zvoleni. Mělo by být na ně proto pohlíženo jako na
nevinné lidi, jestliže navíc aktivně přispívají svými veřejně prospěšnými aktivitami (nadace,
vzdělání, věda, pomoc konkrétním občanům apod.) k rozvoji naší společnosti? V křesťanském
smyslu euroatlantické kultury by měl vlastně každý kajícník dostat novou šanci. Jak se říká: Kdož
jest bez viny, nechť první hodí kamenem. Jenže pravda: lidé často pořád těmto politikům neúprosně
předhazují minulost a zapomínají na to moře pozitivního, co od doby svého prohřešku pro
společnost vykonali. Jaký na to máte názor? – Pro srovnání: Na Vašem osobním webu jasně píšete:
„Vy kteří mě máte jako nějaký svůj vzor a chcete být jako já… vemte si něco z toho co jsem tady
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napsala, lidi si získáte tím jací budete a ne tím jak vypadáte, vždycky můžete být lepším člověkem
než jste teď …“
Odpověď: Vážená slečna Dominika Myslivcová, kandidátka (bezpartijní) ve volbách roku
2016 do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za politické uskupení Úsvit a Blok proti
islamizaci:

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Závěrem můžete vzkázat našim čtenářům a jistě
také voličům Úsvitu libovolné sdělení, které chcete, aby nyní zaznělo. Co to bude ☺?
Odpověď: Vážená slečna Dominika Myslivcová, kandidátka (bezpartijní) ve volbách roku
2016 do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za politické uskupení Úsvit a Blok proti
islamizaci:

Děkujeme Vám Vážená slečno/kandidátko za rozhovor.
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Korespondenční interview
Dotazovaný: Vážený pan Jan Becher, ředitel Knihkupectví Kapitola ve Frýdku-Místku, kandidát
(bezpartijní) na senátora Parlamentu České republiky pro volby roku 2016, nominovaný Českou
pirátskou stranou (Piráti) v senátním obvodě č. 70 – Ostrava-město.
Struktura interview:
Krátký úvod: (doplní redakce Necipujtenas.CZ)
Základní informace: Prosím o Váš stručný životopis a shrnutí Vašich dosavadních úspěchů; Váš
web, sociální média apod. Např.: https://www.facebook.com/jan.becher.75 ;
https://cz.linkedin.com/in/jan-becher-55990773 .
Vzdělání: ?
Zaměstnání a dobrovolná veřejně-prospěšná činnost: ředitel knihkupectví; občanský aktivista;
kulturní nadšenec atd. ?
Přítelkyně, ženatý, děti: ?
Domácí mazlíčci: (pes, kočka, králík atd.)?
Záliby/přesvědčení/víra: ?
Fotografie: Prosím o zaslání fotky(tek) ke zveřejnění na Necipujtenas.CZ s domácím čtyřnohým
mazlíčkem nebo obecně se zvířaty (jsou tato zvířata pokud možno neočipovaná?) třeba v přírodě
nebo v jiném vhodném prostředí. Pošlete prosím pouze snímky, ke kterým máte všechna autorská
práva a nebo jsou šířeny pod volnou licencí. Děkuji.
Pro Vaše jednotlivé odpovědi je poskytován neomezený/necenzurovaný prostor. Počet řádků Vašeho
vyjádření níže v textu je pouze symbolický.
***
Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: První tématické dotazy se budou týkat Vaší
osobnosti. – Roku 2010 jste vstoupil do komunální politiky v rámci hnutí Ostravak. Občané Vás
zvolili do tzv. velkého ostravského zastupitelstva (ZSMO), které rozhoduje o třetím největším městě
v České republice; oprávněně se mu říká: menší parlament; samotná Ostrava si pak vysloužila
přezdívku „stát ve státě“. A jak nakonec také ukázaly poslední komunální volby z roku 2014: Je
totiž ve výsledku úplně jedno, koho si lidé vyberou do vedení svého města, protože pořád tahají
desítky let za nitky stejní papaláši dobře skrytí za pomyslnou velkou „červeno-černou oponou“.
Mění se pouze viditelné kulisy/herci. – Vy sám jste často působil v zastupitelstvu jako jediný
svobodomyslný hlas občanů. Odmítal jste se podrobovat různým nátlakovým akcím a odvážně
vystupoval třeba i sám proti všem, pokud to tak bylo eticky správné; chtěl jste si zachovat čistý štít
a nebál jste se řešit často složité občanské problémy, témata, která byla v souladu s Vašim
svědomím. – Jaké máte na dobu svého působení v ZSMO vzpomínky? Co bylo pro Vás nejtěžší,
nejveselejší a naopak nejsmutnější v roli zastupitele Statutárního města Ostravy? – Hnutí Ostravak
jste posléze opustil a roku 2014 již ani znovu nekandidoval. Proč? Jaké jsou dnes Vaše vztahy s
Vašimi bývalými politickými kolegy, obzvláště s ostravským radním pro dopravu a velice
zkušeným podnikatelem v oblasti nemovitostí Váženým panem JUDr. Lukášem Semerákem? –
Kterak Vás ovlivnil odchod z pozice celorepublikově uznávaného manažera proslaveného
knihkupectví Librex v září 2013? Nebylo to jistě vůbec lehké období: Vždyť Vaše působení zde
trvalo nepřetržitě od roku 1998. Jakými složitými životními cestami jste se vůbec vypracoval z
„baristy“ v čajovně u Sýkorova mostu v Ostravě až do vysoce prestižní manažerské pozice v
Librexu, ve které jste si dokázal získat ohromné společenské uznání a oblibu nejen ostravského
obyvatelstva? – Daří se Vašemu novému projektu, který vedete ve Frýdku-Místku? Jde o
Knihkupectví Kapitola. Mají Vás Vaši zaměstnanci, kolegyně, kolegové rádi; chovají k Vám
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respekt, úctu? – Na Internetu prezentujete svůj velký zájem například o péči o zvířata, umění,
řemesla, občanská práva, sociální angažovanost, humanitární pomoc, zmírnění chudoby, sociální
služby. Jak se to v praxi projevuje? – V současnosti máte blízko k České pirátské straně: Daly by se
Vaše politické názory přirovnat alespoň v určitém smyslu k libertariánství? – Jak jste na tom s
odmítáním totalitních ideologií? Co to konkrétně v realitě pro Vás znamená? Poškodily Vás, Vaši
rodinu a přátele minulé totalitní režimy z let 1939 – 1989? Můžete prosím čtenářům
Necipujtenas.CZ popsat nějaké příklady, jak se Vaše případné anti-totalitní přesvědčení projevuje?
Znamená to například, že byste zakázal svobodu vyjadřování komunistické straně, jejím členům,
sympatizantům a vůbec všem občanům České republiky, kteří by třeba propagovali
socialismus/komunismus/totalitu? Podpořil byste případnou změnu Ústavy a legislativy ČR tím
způsobem, aby mohly být výše uvedené fyzické osoby zavírány do vězení za své veřejně šířené
názory/přesvědčení? Jaký je Váš vztah k bývalým členům KSČ, seniorům, kteří jsou již dnes v
důchodu; většinou jde o zcela normální lidi a nikomu neškodí?
Odpověď: Vážený pan Jan Becher, ředitel Knihkupectví Kapitola ve Frýdku-Místku,
kandidát (bezpartijní) na senátora Parlamentu České republiky pro volby roku 2016,
nominovaný Českou pirátskou stranou (Piráti) v senátním obvodě č. 70 – Ostrava-město:

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Letos jste se rozhodl po určité pauze opět vstoupit
do politického klání. Oznámil jste, že kandidujete jako bezpartijní na senátora Parlamentu České
republiky pro volby roku 2016; nominovala Vás Česká pirátská strana (Piráti) v senátním obvodě č.
70 – Ostrava-město. Bylo to pro Vás těžké rozhodnutí? Nepřicházíte díky tomu o Vaši nezávislost
výměnou za finanční možnosti svého nesporně bohatšího politického spojence? Nebo to byl
dlouhodobě plánovaný taktický/strategický krok (viz např. Vaše letošní občanské akce na záchranu
nemovitosti Ostravica-Textília nebo ve věci vybudování silničního obchvatu ve Frýdku-Místku aj.)?
Překvapil Vás posléze nebývalý nárůst předvolebního potenciálu Pirátů prezentovaný v září 2016
Českou televizí? Piráti zde najednou atakují v případě Moravskoslezského kraje hranici devíti
procent? Čím si to vysvětlujete?

Odpověď: Vážený pan Jan Becher, ředitel Knihkupectví Kapitola ve Frýdku-Místku,
kandidát (bezpartijní) na senátora Parlamentu České republiky pro volby roku 2016,
nominovaný Českou pirátskou stranou (Piráti) v senátním obvodě č. 70 – Ostrava-město:
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Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Dokážete od sebe odlišit soukromý a veřejný
sektor? Jste přeci manažer, který si prožil pravda ohromné úspěchy i strmé pády.
Ředitelé/jednatelé/majitelé firem mají totiž často tendence vydávat po svém volebním úspěchu ze
své nové politické pozice rozkazy všem lidem okolo, ale už si neuvědomují, že obec, město, kraj ani
stát nejsou jejich firmy a nelze zde vystupovat díky ústavním/legislativním mantinelům z pozice
síly zaměstnaneckého poměru, obzvláště nikoliv směrem k občanům, Vašim voličům. Kupříkladu
široká veřejnost může již přes rok sledovat takovou typickou situaci při jednání Zastupitelstva
Statutárního města Ostravy, které vede Vážený pan primátor Ing. Tomáš Macura, MBA, (zvolený na
kandidátce hnutí ANO), jenž bohužel často díky svým manažerským zkušenostem přistupuje k
občanům usilujícím o slušný dialog tak, jako by šlo o jemu podřízené zaměstnance (tzv. „ředitelská
neomylnost“). Slavný slovenský spisovatel Ladislav Mňačko popsal podobný tristní vývoj „velkého
politika“ ve své knize Jak chutná moc naprosto brilantně: „Prohospodařil důvěru veřejnosti, a to
nejen důvěru v sebe, ale i v společenský systém, který reprezentoval, v hnutí, v němž vyrostl.
Zklamal naděje, které do něho vkládali. /.../ Dopustil se nejedné špatnosti, nejednou zneužil moc,
která nepatřila jemu osobně, způsobil nejednou lidské neštěstí.“ Dojde podle Vás k odvolání
Váženého pana ostravského primátora z jeho funkce, když takovou možnost letos (2016) naznačilo
z pozice dozoru nad výkonem samosprávy Ministerstvo vnitra České republiky? – No a jak je to
tedy v takovém ohledu s Vámi? Máte už potřebnou životní moudrost, trpělivost, charakter, který
chtějí voliči/občané u politika vidět, aby měli jistotu, že je dokážete profesionálně zastupovat i když
třeba s nimi nemáte úplně na vše stejný názor? Dosáhl jste ve svém životě dostatečných
prostředků/nezávislosti/možností/kontaktů, abyste občanům účinně pomáhal řešit jejich problémy v
současné právní džungli, ze které se nedokáží vymanit ani zkušení legislativní experti? – Co když se
posléze dostanete v senátu v případě Vašeho zvolení do role jakéhosi hlasovacího stroje na
schvalování tisícovek stran textů, které nikdo soudný nemá šanci podrobně a s veškerou
odpovědností nastudovat, natož aby jim porozuměl včetně všech dopadů na Vaše voliče tak, abyste
vůbec splnil svůj možný budoucí senátorský slib? Jenže budete-li zase na druhé straně veškeré
podklady poctivě číst a pak o nich hlasovat, kde pak ale vezmete čas na Vaše dosavadní záliby,
zaměstnání, rodinu? Ostatně jak se vypořádáte s často divokými zákulisními praktikami,
krkolomnými kompromisy a s možnými požadavky profesionální politiky na změnu/normalizaci
Vašeho dosavadního svobodomyslného chování/myšlení, se kterými třeba nebudete souhlasit?
Podřídíte tomu své ideály? Zkrotí Vás reálná politika nebo si naopak Vy a Piráti získáte na svou
stranu celou Českou republiku?
Odpověď: Vážený pan Jan Becher, ředitel Knihkupectví Kapitola ve Frýdku-Místku,
kandidát (bezpartijní) na senátora Parlamentu České republiky pro volby roku 2016,
nominovaný Českou pirátskou stranou (Piráti) v senátním obvodě č. 70 – Ostrava-město:
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Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Co pro Vás osobně a také Piráty znamená pomoc
občanům, Bližním v nesnázích? Jak by něco takového v praxi podle Vaší filosofie a přesvědčení
probíhalo? Snažil byste se lidem pomáhat především díky soukromým financím nebo naopak
veřejným rozpočtům? Jakmile byste totiž byl zvolen do Senátu Parlamentu České republiky a chtěl
byste takovou Bohulibou činnost skutečně realizovat v rámci profesionálního pro-občanského
přístupu: půjde o pořádný nápor. Budete potřebovat celé týmy odborníků na otázky ústavy/práva,
ekologie, dopravy, stavebnictví, mezinárodní vztahy, komunikaci s veřejností apod. Jak to
zvládnete? Pokud nicméně přestanete lidem po úspěšných volbách pomáhat a odpovídat na jejich
dotazy: Vaši voliči si Vás poměrně rychle zařadí mezi nynější arogantní politickou garnituru, která
již nemyslí na nic jiného než na slávu/moc/peníze. Jakmile takoví politici dostanou to, co ve
volbách chtěli, tedy své posty, jistoty, zakázky, dotace, vliv, tak jsou jim už jejich voliči posléze
zcela ukradení. Bylo by proto opravdu fajn, kdybyste se ani po svém zvolení nebál občanů zastat
dle Vašeho svědomí i vůči silné autoritě a zkušené většině politických matadorů, pokud uvidíte, že
je druhému člověku činěna křivda. Tohle vnímají občané jako nebývale pozitivní vlastnost
obzvláště v případě kandidáta do senátu, kterého nominoval již dobře zavedený politický subjekt:
Piráti jím nepochybně jsou. – Mimochodem: Účastnil jste se někdy osobně jako divák jednání
Senátu Parlamentu České republiky z prostoru vyhrazeného pro veřejnost? Dotázal jste se třeba
zdejších politiků v kuloárech na nějaké konkrétní téma se vztahem k Vašemu volebnímu obvodu?
Na co byste se jich dnes zeptal?
Odpověď: Vážený pan Jan Becher, ředitel Knihkupectví Kapitola ve Frýdku-Místku,
kandidát (bezpartijní) na senátora Parlamentu České republiky pro volby roku 2016,
nominovaný Českou pirátskou stranou (Piráti) v senátním obvodě č. 70 – Ostrava-město:

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Jste Vášnivým kulturním nadšencem. Rád cestujete
do zahraničí; máte v oblibě například Gruzii, kde tvoří přibližně deset procent populace lidé
muslimské víry. Jaký je Váš vztah k našim a zahraničním kulturám, náboženstvím? Bojíte se
cizinců? Jsou mezi Vašimi přáteli a osobními i profesními kontakty na sociálních sítích nebo v
realitě např. nějací muslimové, muslimky? – Zakázal byste například v České republice nošení
muslimské módy, specifických muslimských/dámských zahalených plavek? Jak byste se vypořádal
při řešení takové otázky s existujícími ústavními limity? Víte, že ortodoxní židovky mají své
„košer“ (mimochodem velmi hezké) a částečně podobné plavky jako muslimky? Týkal by se
případně takový zákaz povinně všech dívek, žen z jiných států, příslušnic jiných kultur a
náboženství v ČR? – Představte si, že byste se zamiloval do muslimky, rovnou do jedné z
jordánských princezen: Jak by to ovlivnilo Vaši politickou kariéru a Vaše nynější názory? –
Znemožnil byste legislativními předpisy sňatky muslimů(ek) s občany(kami) České republiky?
Odpověď: Vážený pan Jan Becher, ředitel Knihkupectví Kapitola ve Frýdku-Místku,
kandidát (bezpartijní) na senátora Parlamentu České republiky pro volby roku 2016,
nominovaný Českou pirátskou stranou (Piráti) v senátním obvodě č. 70 – Ostrava-město:
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Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Vzhledem k prohlubujícím se bezpečnostním
problémům s teroristickými útoky v Evropě a USA, které jsou mnohdy inspirovány násilnými
myšlenkami islamistické ideologie, přicházejí velice zkušení politici s nejrůznějšími radikálními
metodami řešení takové situace. Například Rudolph William Louis „Rudy“ Giuliani, americký
právník, podnikatel, politik, který začínal svou kariéru z názorových pozic demokratické strany,
posléze se stal nezávislým a od 80. let 20. století migroval k republikánům, načež vykonával v
letech 1994 až 2001 funkci starosty New Yorku, vešel letos (2016) ve známost jako vlivný
bezpečnostní poradce republikánského presidentského kandidáta Donalda Johna Trumpa. Giuliani
poskytl na konci července 2016 rozhovor pro „NJ Advance Media“ (prestižní zprostředkovatel
digitálního zpravodajského obsahu), který následně citovala a komentovala řada tradičních
sdělovacích prostředků mj. včetně deníku „The Washington Post“. Trumpův bezpečnostní poradce
vzbudil velký rozruch především svou jednoznačnou podporou povinného elektronického označení,
externího očipování muslimů a jejich dálkového sledování včetně dalších podezřelých (nicméně v
realitě často zcela nevinných) osob. Podle Giulianiho jde o výborný nápad. Přípustná tolerance
chybovosti takového systému by se pohybovala v rozmezí jednoho až dvou procent. Spojené státy
americké by se prý v této oblasti měly inspirovat francouzskými čipovými náramky. Ty nicméně
bohužel právě ve Francii roku 2016 tragicky selhaly v rámci špatného systému dohledu nad justičně
odsouzeným pachatelem trestné činnosti. Giuliani se snaží vehementně medializovat své
kontroverzní bezpečnostní koncepty mj. proto, aby před veřejností prokázal schopnosti vést
federální ministerstvo vnitra („Department of Homeland Security“), které mu podle deníku „The
New York Daily News“ přislíbil v případě svého zvolení presidentem Donald Trump, jenž byl
známým propagátorem nucených registrací všech muslimů v USA do centrální federální databáze;
chtěl jejich rasové profilování; 24/7 policejní dohled nad mešitami včetně dočasného zákazu
jakéhokoliv cestování muslimů do USA. – Podobně Nicolas Sarkozy, jenž zastával v letech 2007 až
2012 úřad francouzského presidenta a dříve působil mj. ve funkci ministra vnitra. Po
hrůzostrašných teroristických útocích ve Francii vystoupil Sarkozy v červenci 2016 ve sdělovacích
prostředcích se svou drastickou bezpečnostní vizí potírání násilí. Bude podle něj nutné v rámci
obrany občanů před terorismem povinně externě očipovat elektronickými náramky a v režimu 24/7
dálkově sledovat všechny podezřelé islamistické bojovníky společně i s jejich sympatizanty (zatím
jen ve Francii zhruba přes 10.000 lidí), kteří by pak prý mohli být preventivně zavíráni do vězení a
to i kdyby byli nevinní; stát by je měl posílat na převýchovu do detenčních center, nebo by měli
alespoň sedět doma pod pečlivým dohledem bezpečnostních jednotek. Podle Sarkozyho jsou
Francouzi v totální válce s islamistickým nepřítelem, který neuznává žádná pravidla vedení
čestného boje; proto je údajně nutné přestat dodržovat ústavně garantovaná práva/svobody
obyvatelstva podezřelého z terorismu; presumpci neviny a právní stát je v takových případech dle
jeho mínění třeba potlačit; nelegální imigranty nepřijímat; militantní cizince a imámy ihned vyhostit
a pozavírat jejich mešity. Je to boj: Buď my nebo oni; pokud nebude bránit demokracie své občany,
bude takový režim muset čelit právě vlastním občanům, vysvětlil Sarkozy, jenž usiluje o své
znovuzvolení francouzským presidenta v roce 2017. – Pro srovnání s výše uvedenými návrhy:
Vojenský analytik Martin Koller, kandidát pro senátní volby roku 2016 za „Úsvit - Národní
Koalice“, dlouholetý pracovník Ministerstva obrany České republiky se silným sociálním cítěním a
velice otevřenými, často kontroverzními názory: publikoval pro známý svobodný/informační portál
Parlamentní listy v posledním červencovém týdnu roku 2016 svůj rozsáhlý komentář k
bezpečnostní situaci a nejnovějším trendům nynějšího rozbouřeného světa. Mimo jiné v něm
jednoznačně upozornil na cíleně realizovaný plán Organizace spojených národů (OSN), Evropské
unie a dalších představitelů veřejné moci, kteří podle Ing. Kollera upekli v ďábelské kuchyni
etnicko-sociálního inženýrství zničení přirozených práv/svobod občanů České republiky a dalších
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Evropanů například prostřednictvím: kriminalizace a legální likvidace hotovostních plateb;
odbourání národních měn a na jejich troskách vzniku jednotného euroamerického digitálního
oběživa včetně vynucení používání společného euroatlantického obchodního/finančního systému;
totálního přechodu na všeobecnou elektronizaci celé společnosti, kde hraje stěžejní úlohu „povinné
čipování občanů jako dobytka“. – Ing. Koller navíc kupříkladu vystoupil dne 7. května 2016 v
rámci tzv. Jihlavského semináře sdružení Nová republika, kde mj. varoval před mohutným
rozvojem čipování lidí prostřednictvím občanských průkazů s vlivem na odstranění hotovostních
transakcí. Výsledkem zavádění takové chytré technologie do praxe je to, že se každý člověk dostává
pod absolutní kontrolu veřejné moci. Nemůže již pak třeba ani svobodně prodávat nebo nakupovat
či pomáhat svému Bližnímu bez toho, aby neporušil nějaký dohledový/finanční předpis. Pan Koller
dále vysvětlil: Rizika nejrůznějších čipových karet a samozřejmě také interního čipování lidí jsou
mohutně posilována agendami Evropské komise/unie, které pak zcela zásadním způsobem ohrožují
předchozími generacemi vydobyté svobody/přirozená práva Čechů, Moravanů, Slezanů.
Dlouhodobý globální trend směřuje prostřednictvím čipování k vynucování přeměny člověka v
kyborga, robota. – Jaký je Váš pohled na výše uvedenou bezpečnostní problematiku a úzce
související interní/externí čipování lidí? Mimochodem: Znáte se s Donaldem Trumpem nebo jeho
dcerou Ivankou? Koho byste letos na podzim teoreticky volil do Bílého domu a proč?
Odpověď: Vážený pan Jan Becher, ředitel Knihkupectví Kapitola ve Frýdku-Místku,
kandidát (bezpartijní) na senátora Parlamentu České republiky pro volby roku 2016,
nominovaný Českou pirátskou stranou (Piráti) v senátním obvodě č. 70 – Ostrava-město:

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Hrajete rád v kasínech? Vyhráváte? Jaké máte
názory na regulaci tzv. hazardu? Líbí se Vám nápad na totální prohibici sázkových her, pití
alkoholu, kouření, drog a další zákazy z dílny veřejné moci? – Co pro Vás znamená v životě luxus?
Jak moc je pro Vás (ne)zbytné být obklopen drahými věcmi, mít bohatství, zabezpečení,
nezávislost? – Dokážete se vcítit do problémů chudých lidí a nechovat se k nim přezíravě? Kterak
byste jako senátor řešil situaci sociálně potřebných občanů České republiky (třeba vznik
charitativního nadačního fondu a pomoc při získávání pracovních příležitostí), kterým se v
současném systému prostě dlouhé roky nedaří i když se poctivě snaží svou situaci zlepšit a
byrokraté i někteří politici jim přesto dále házejí klacky pod nohy (viz třeba EET) apod. –
Domníváte se, že by neměl politik postrádat kromě zdravého rozumu, etiky, charakteru také
lidskost/cit? A měl by umět tyto své vlastnosti adekvátně k výše řečenému v reálné politice použít?
Odpověď: Vážený pan Jan Becher, ředitel Knihkupectví Kapitola ve Frýdku-Místku,
kandidát (bezpartijní) na senátora Parlamentu České republiky pro volby roku 2016,
nominovaný Českou pirátskou stranou (Piráti) v senátním obvodě č. 70 – Ostrava-město:
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Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Další dotazy, na které bychom rádi znali Vaši
odpověď, se týkají mj. (NE)vynucování čipování zvířat. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?
Sám jste v minulosti velmi aktivně usiloval z pozice zastupitele Statutárního města Ostravy o
osvobození zdejších občanů/chovatelů nejlepších čtyřnohých přátel člověka z vymáhání povinné
RFID identifikace psů, o odstranění provázaných/nemístných likvidačních pokut, kontrol tzv.
„čipovacích komand“ apod. Připravil jste k tomu zrušení a novelu patřičných ostravských vyhlášek.
Lidé Vás za to dokonce ocenili dnes již tradičním diplomem „Osvoboditel roku 2014“. Pomáhal jste
navíc v dubnu 2013 také s recesistickým předáním osobního mikročipu Váženému panu
ostravskému primátorovi Kajnarovi, který přislíbil, že si ho nechá nastřelit do těla, aby šel
příkladem a podpořil povinnou/trvalou identifikaci psů. – V České republice, opět konkrétně v
Ostravě, vznikly jako výraz občanského mírového odporu k metodám legislativního násilí/čipování
roku 2012 dvě petice. Jedna z dílny Strany svobodných občanů. Další Petici proti trvalému
označování - čipování psů - zatím ne občanů spoluzakládal Vážený senior Petr Hadaščok nst.
(podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz např. zde), jehož činnost jste
opakovaně veřejně podpořil. Podepsal jste výše uvedené petice? Pokud dosud nikoliv: Připojíte se?
Petici pana Hadaščoka nst. například signoval Vážený pan předseda Strany svobodných občanů Petr
Mach včetně řady členů předvolebního uskupení SaS. Podobné petice založili lidé také v dalších
státech. Informace o některých z nich jsme publikovali na našem webu. – Sdělte prosím čtenářům
Necipujtenas.CZ, mezi kterými je mnoho svobodomyslných voličů, Vaše praktické zkušenosti s
identifikací a navracením zatoulaných zvířat zpět k jejich majitelům: z prostředí Vašeho domova,
rodiny, Vašich přátel v Moravskoslezském kraji nebo také ze zahraničí apod. Souhlasíte s tím, aby
byly povinně implantovány mikročipy třeba psům, kočkám aj. živým tvorům pod hrozbou
likvidačních pokut 50.000,- Kč (i více) a kontrol tzv. „čipovacích komand“ (teoreticky v soukromí
domácností, fakticky ve veřejném prostoru; viz také ze všech stran kritizovaná novela veterinárního
zákona zde), podobně jako to mohla široká veřejnost sledovat v Ostravě od roku 2012 i proti vůli
právoplatných majitelů těchto zvířat nebo případně i v rozporu s výhradou svědomí, přesvědčení a
víry?
Odpověď: Vážený pan Jan Becher, ředitel Knihkupectví Kapitola ve Frýdku-Místku,
kandidát (bezpartijní) na senátora Parlamentu České republiky pro volby roku 2016,
nominovaný Českou pirátskou stranou (Piráti) v senátním obvodě č. 70 – Ostrava-město:

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Společenství webu Necipujtenas.CZ již zveřejnilo
dle oficiálních údajů získaných v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím přes cca 200
odborných vyjádření veterinárních specialistů, kteří upozornili na možná závažná zdravotní/etická
rizika povinných implantací RFID transpondérů do těl zvířat v České republice mj. v souvislosti se
zdejšími městskými vyhláškami. Publikovali jsme k problematice medicínských a etických rizik
čipování také další fakta z mnoha zemí našeho elektronicky propojeného světa. Nejnověji viz
oficiální dokumenty z června 2016 vzešlé z britské státní Vrchní správy pro kontrolu veterinárních
léčiv („The Veterinary Medicines Directorate“: vládní agentura spadající pod britské Ministerstvo
životního prostředí, výživy a záležitostí venkova, „Department for Environment, Food and Rural
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Affairs“, DEFRA) a nebo srpnové (2016) varování britského týmu veterinárních specialistů z
prestižní Královské vysoké veterinární školy („The Royal Veterinary College“, RVC), který ukázal
na konkrétní a dobře zdokumentované kauze zdravotní rizika čipování malých psích plemen (viz
vědecký týdeník „Veterinary record“, svazek 179, číslo 6). Zvěrolékaři z RVC jednoznačně
upozornili: Zdravotní výjimky by měly být udělovány malým pejskům (třeba čivava) ve shodě se
zněním platné legislativy, která již dříve moudře výše uvedené situace předpokládala a plně
umožnila udělit tzv. „medicínský generální pardon“ ze státem (veřejnou mocí) vynucovaného
nastřelování RFID transpondérů do živých těl nejlepších čtyřnohých přátel člověka: „Osvědčení o
udělení výjimky může být poskytnuto v případech, kdy by podle profesionálního názoru veterináře
mohlo čipování negativně ovlivnit zdravotní stav psa. Zvěrolékaři zdůraznili potenciální komplikace
čipování malých psů.“ Takové výjimky ostatně DEFRA akceptovala. – Co se týče samotného
nefungování systému vynucovaného čipování zvířat: stačí třeba jen připomenout z ohromného
množství zpráv srpnové (2016) články BBC nebo deníku „The Daily Telegraph”, které zjistily, že
občané často platí úplně zbytečně za veřejnou mocí podporovaný nebo dokonce vynucovaný
moloch RFID identifikace zvířat. Jenže ten ve skutečnosti v konkrétních případech vůbec
nefunguje. Telegraph k tomu citoval 12. srpna 2016 výmluvné svědectví poškozené chovatelky:
„Na základě svých zkušeností si myslím, že je čipování podvod.“ (Viz také další srdceryvný případ
mladé Francouzky ze srpna 2016.) – Jak to vidíte Vy, lidé v Ostravě, dalších městech v
Moravskoslezském kraji? Co si dnes myslíte ve světle výše uvedených skutečností např. o pražské a
ostravské vyhlášce o povinném čipování psů držených v soukromých domácnostech občanů.
Mnoho podobných/českých/moravských a slezských podzákonných „čipovacích“ předpisů
neumožňuje udělení ani jedné výjimky z invazivní implantace čipu i kdyby byl třeba dotyčný pes
nemocný a jeho majitel by disponoval veterinárním potvrzením, že nelze nastřelení čipu do živého
těla zvířete provést. Přesto bude takový chovatel pokutován a popotahován po nejrůznějších
městských/přestupkových komisích. Jde pak o týrání nejlepších čtyřnohých přátel člověka (včetně
samotného chovatele)? Co se stane, až dojde v důsledku nekompromisního/politického vynucování
označování zvířat RFID transpondérem k úhynu dotyčného živého tvora? Takové případy jsme již
také v zahraničí zjistili a zveřejnili. Kdo za to pak ponese odpovědnost? Například ostravští politici
bohužel veškerá oprávněná rizika čipování s neskutečně arogantním cynismem často veřejně
bagatelizují. Citová provázanost mezi domácími čtyřnohými mazlíčky a občany České republiky
přitom rok od roku neustále roste.
Odpověď: Vážený pan Jan Becher, ředitel Knihkupectví Kapitola ve Frýdku-Místku,
kandidát (bezpartijní) na senátora Parlamentu České republiky pro volby roku 2016,
nominovaný Českou pirátskou stranou (Piráti) v senátním obvodě č. 70 – Ostrava-město:

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Společenství webu Necipujtenas.CZ letos zveřejnilo
ve spolupráci se Stranou svobodných občanů (Svobodní) a vysoce postavenými osobnostmi z
Magistrátu Statutárního města Ostravy v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím data,
která jasně prokázala nefunkčnost systému povinného čipování/identifikace a navracení psů zpět
domů k jejich chovatelům. Ostravský útulek pro zatoulané nejlepší čtyřnohé přátele člověka jen loni
zavřel své dveře pro cca 1.000 nalezených pejsků, aby se vůbec podařilo tuto instituci zachránit
před jeho každoročním přeplněním. Přesně tomu mělo ale invazivní/povinné čipování schválené v
Ostravě již roku 2012 zabránit. Navíc v tomto městě enormně každým rokem rostou náklady na
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provoz útulku; výběr poplatků ze psů měl v minulých letech naopak sestupnou tendenci; čistota ulic
se nijak výrazně nezlepšuje. Samotné čipování se tedy v praxi neosvědčilo ani z ekonomického
hlediska. V Ostravě to zkrátka nefunguje ani když městští policisté kontrolovali tisíce chovatelů psů
např. při jejich procházce s rodinou v parcích a dokonce ani když zde politici lidem vyhrožovali
výše uvedenými likvidačními pokutami. – Podobné údaje zjišťujeme také z dalších zemí našeho
globálně propojeného světa a zveřejňujeme je na našem webu Necipujtenas.CZ. – Jaká je v tomto
smyslu situace ve Vašem bydlišti? Jak byste řešil výše uvedený tristní stav z pozice senátora, kdyby
se na Vás obrátili Vaši voliči s prosbou o pomoc? Lze vůbec odstranit problém s
opuštěnými/toulavými psy a dalšími zvířaty skrze metody „legislativního násilí“, zákonem,
vyhláškou, zásahovými akcemi tzv. ozbrojených „čipovacích komand“? (Viz také ze všech stran
kritizovaná novela veterinárního zákona zde.) Je vůbec možné nahradit lásku k živým tvorům
byrokratickým rozkazem? Co zbude z člověka a jeho lidskosti, pokud něco takového akceptuje?
Odpověď: Vážený pan Jan Becher, ředitel Knihkupectví Kapitola ve Frýdku-Místku,
kandidát (bezpartijní) na senátora Parlamentu České republiky pro volby roku 2016,
nominovaný Českou pirátskou stranou (Piráti) v senátním obvodě č. 70 – Ostrava-město:

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Získáte-li v letošních (2016) senátních volbách
signifikantní voličskou důvěru: dokážete si pak představit spolupráci například s politickým
uskupením Svobodní a Soukromníci (SaS), Úsvit, ODS, hnutím Ostravak, NEZÁVISLÍ a dalšími
subjekty? Snažil byste se s Vašimi kolegy/kolegyněmi senátory osvobodit občany v realitě z
vymáhání čipování a potlačování jejich přirozených práv, svobod? Pomůžete lidem například s
právními/technologickými/bezpečnostními aj. expertními analýzami situace? Budete se jich veřejně
zastávat, iniciovat schůzky s konkrétními politiky a odborníky, občany, aby si uvědomili: jaké
závažné problémy svým nekompromisním vymáháním čipování a celou řadou jiných invazivních
opatření veřejnosti způsobují? – K dokreslení situace: V současnosti vidíme silný zájem Evropské
komise a některých velice radikálních zahraničních i českých poslanců Evropského parlamentu na
vynucení celoevropského povinného nastřelování RFID transpondérů do živých těl všech psů,
koček a fretek chovaných už dokonce uvnitř každého členského státu Evropské unie. Takové
opatření by zasáhlo soukromou domácnost i té poslední moravskoslezské babičky z podhůří
Beskyd, která přitom třeba se svým pejskem ani nikdy ve svém požehnaném věku nepřekročí
katastr vesnice, kde po desítky let bydlí. (Opět viz ze všech stran kritizovaná novela veterinárního
zákona zde.) – Výše uvedené nápady chtějí nicméně podle Ihned.cz zase podpořit podobně jako loni
(2015) poslanci TOP 09 (viz také záměr z roku 2015 usilující o prosazení povinného čipování
zvířat, který v minulosti zazněl od Vážených poslanců Parlamentu České republiky pana Radima
Fialy a pana Tomia Okamury). Jejich plánem bylo zorganizovat v září 2016 za tučné evropské
peníze a ve shodě s totalitní agendou Evropské komise dokonce velkou konferenci s cílem mj.
připravit občany České republiky na vynucování nastřelování RFID transpondérů do těl domácích
zvířat (psi, kočky, fretky atd.) a na související podrobné kontroly jejich tzv. životní pohody (někteří
radikálové ji vysvětlují jako úroveň péče, která se musí blížit sociálním podmínkám výchovy
malých dětí) v privátních obydlích zdejšího obyvatelstva. TOP 09 k tomu navíc podle Ihned.cz
připravovala celorepublikovou vyhlášku, která měla definovaným chovatelům určit přesné
podmínky a povolené prostředí v soukromých nemovitostech pro domácí čtyřnohé mazlíčky. Tím
by mělo dojít k definitivní likvidaci tzv. imaginárních množíren (v ČR neexistuje přesná právní
definice tohoto slova: může tedy fakticky jít ve zvráceném stylu uvažování jistých extrémistů o
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jakoukoliv samičku, která je schopna mít potomstvo), jejichž počet server Ihned.cz pouze odhadl
bez faktických důkazů na 100 až 150 míst s více než dvaceti psy. Sami zástupci Státní veterinární
správy ovšem jednoznačně v reportáži České televize z 11. července 2016 důrazně mírnili jakékoliv
nepřiměřené nadsazování/zveličování počtů tzv. množíren. Společenství webu Necipujtenas.CZ už
v prosinci 2015 zjistilo dle oficiálních informací z Policejního prezídia České republiky, že tzv.
problém s množírnami zvířat na celém území České republiky NEexistoval, jelikož se ještě nikdy v
dějinách Policie ČR nepodařilo trestně stíhat ani jednu osobu tzv. „množitele“. V posledních letech
se pohybují případy týrání psů/koček v ČR pouze v rozmezí od devatenácti do dvaceti čtyř
obviněných osob. – Objevují se také euro-unijní požadavky na povinné registrace všech psů, koček
a vůbec jakýchkoliv živých tvorů do online databází s panevropským dohledem nad životem těchto
zvířat a tím také jejich majitelů. Někteří europoslanci dokonce prosazují seznamy jedině úředně
povolených domácích zvířat určených k tzv. zájmovému chovu (pro potěchu duše; nejde o
hospodářská zvířata). Tuto naprosto děsivou a k otevřené totalitě směřující situaci jsme na webu
Necipujtenas.CZ popsali v našich článcích např. zde, zde a zde. – Jak byste tedy lidem v praxi
pomohl, pokud by euro-unijní a také naši vlastní byrokraté chtěli takto občanům ztrpčovat životy?
Vzhledem k výše řečenému: Jaké by bylo Vaše hlasování v senátu?
Odpověď: Vážený pan Jan Becher, ředitel Knihkupectví Kapitola ve Frýdku-Místku,
kandidát (bezpartijní) na senátora Parlamentu České republiky pro volby roku 2016,
nominovaný Českou pirátskou stranou (Piráti) v senátním obvodě č. 70 – Ostrava-město:

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Nechal byste například očipovat vlastní děti nebo
potomky rodičů, kteří letos poslali své malé ratolesti do prvních tříd základních škol? Domníváte se,
že by takové opatření přispělo k většímu bezpečí dětí/mládeže a zodpovědné osoby by pak o nich
měly neustále online přehled: co přesně dělají, kde se nacházejí, jaké jsou jejich fyziologické
potřeby, zdravotní stav apod.? Jenže co když něco takového nařídí politici občanům povinně ze
zákona pod hrozbou drastických sankcí? Vždyť současná vláda a Parlament České republiky již
připravují v intencích Evropské komise plány na povinné nošení občanských průkazů s mikročipy.
Letos o tom opakovaně hovořil Vážený pan senátor/primátor Jaroslav Kubera z ODS a také samotní
zástupci Ministerstva vnitra České republiky. Snažil byste se před tím občany ochránit? Jakým
způsobem? Proč na tom evropským byrokratům tak moc záleží a vnucují našim občanům
identifikační čipy povinně i když je lidé třeba nechtějí a nebudou vůbec používat?
Odpověď: Vážený pan Jan Becher, ředitel Knihkupectví Kapitola ve Frýdku-Místku,
kandidát (bezpartijní) na senátora Parlamentu České republiky pro volby roku 2016,
nominovaný Českou pirátskou stranou (Piráti) v senátním obvodě č. 70 – Ostrava-město:
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Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Co byste řekl jako budoucí senátor a člen některého
senátního výboru, kdyby Vám přistály na stole podklady k tomu, že má některá soukromá
společnost dodávat mikročipy, skenery a související systémy pro povinné/externí nebo dokonce
interní očipování obyvatelstva ČR dejme tomu v rámci koncepce veřejné hromadné dopravy,
zdravotnictví (viz globální tlaky některých velkých farmaceutických firem), zaměstnaneckých
kontraktů, kontroly fanoušků sportovních zápasů, školství, vězeňství, bankovnictví atd. – Například
v ostravské MHD jde o dálkově čitelnou (cca 10 metrů) a z hlediska ochrany soukromí,
elektronických financí, svobody člověka a dalších rizik nebezpečnou kartu ODISku. Dnes již jsou
ve hře také rizikové RFID/NFC transakce realizované prostřednictvím bezkontaktních/čipových
bankovních karet. ODISku využívají navíc zaměstnanci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
Oficiální vyjádření Statutárního města Ostravy k přiznaným rizikům ODISky jsme zveřejnili zde
společně s dalšími materiály (viz např. zde a zde; k rizikům bezkontaktních plateb viz např. I, II, III,
IV, V a VI). – Jestliže Vás občané zvolí do senátu: budete nepochybně podobné otázky řešit mj. v
rámci tzv. agendy „Smart regionů“ včetně veřejných financí z rozpočtu ČR a jiných dotačních titulů
(viz třeba bezpečnostní moduly SAM, problémy s kyberzločinností apod.). Jaká zde vidíte
rizika/nebezpečí pro občany, Vaše voliče? Co je a není v této oblasti přijatelné? – Proč si nemohou
spotřebitelé v Ostravě svobodně vybrat ten typ dlouhodobého jízdného, který jim nejvíce vyhovuje:
třeba z hlediska jejich soukromí a komfortu to mohou být klasické/dlouhodobé papírové kupóny s
bezpečnostními prvky (2D kódování) nebo SMS dlouhodobé jízdenky. – Platí ještě stále ono
totalitní heslo, že pokrok nezastavíš; každý se musí podřídit veřejné moci a třeba se i nechat
očipovat, označit, monitorovat už dokonce i doma, když si to politici zamanou (viz např. tzv. chytré
měření energií, čipování návštěvníků stadiónů, související databáze všeho a všech apod.)? Kde jsou
nepřekročitelné etické/morální hranice rozvoje moderních technologií?
Odpověď: Vážený pan Jan Becher, ředitel Knihkupectví Kapitola ve Frýdku-Místku,
kandidát (bezpartijní) na senátora Parlamentu České republiky pro volby roku 2016,
nominovaný Českou pirátskou stranou (Piráti) v senátním obvodě č. 70 – Ostrava-město:

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: S jakým programem předstupujete Vy osobně před
voliče v letošním (2016) „senátním klání“ a také Piráti jako celek v moravskoslezských krajských
volbách? Které reálné kroky učiníte pro občany České republiky v případě Vašeho volebního
úspěchu? Pokusíte se například podpořit: radikální snížení daňové/poplatkové zátěže; definitivní
odstranění EET; zjednodušení/zmenšení vyžadovaných povinností a nejrůznějšího legislativního
balastu; osvobození občanů/stavebníků od neskutečně byrokratického/zdlouhavého jednání na
úřadech včetně podpory (nikoliv finanční) rozvoje budování rodinných a bytových domů,
rekreačních objektů mj. v rámci koncepce usilující o přirozené/svobodné zamezení vylidňování
krajů, Ostravy apod.? Pokusíte se prosadit zrušení neústavních kontrol soukromých obydlí občanů,
které pod nejrůznějšími nebezpečnými záminkami vynucuje metodami legislativního násilí
současná vládnoucí garnitura? Podpořil byste smlouvu o TTIP a CETA? Je pravdou: Nechal byste
se doslova „přivázat k řečnickému pultíku“ v Senátu Parlamentu České republiky a hájil byste zde
neochvějně svobodu občanů ČR, pokud byste v průběhu výkonu Vašeho mandátu narazil na zákon,
který by šel proti všem Vašim hodnotám, přesvědčení, cti, etice, tedy proti Vašemu charakteru?
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Odpověď: Vážený pan Jan Becher, ředitel Knihkupectví Kapitola ve Frýdku-Místku,
kandidát (bezpartijní) na senátora Parlamentu České republiky pro volby roku 2016,
nominovaný Českou pirátskou stranou (Piráti) v senátním obvodě č. 70 – Ostrava-město:

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Líbí se Vám třeba názory Vašeho možného
budoucího kolegy: Váženého pana senátora Iva Valenty? Požádal byste po svém zvolení do senátu o
vstup do některého politického klubu a nebo byste zůstal tak jako pan Valenta
nezařazeným/nezávislým členem horní komory Parlamentu ČR? – Co říkáte na program
Svobodných a Soukromníků ze Zlínského kraje, který cílí na to, aby si lidé mohli konečně v
regionech sami daleko ve větší míře rozhodovat společně o tom, co ve svém bydlišti potřebují, čeho
chtějí dosáhnout, kde co zlepšit, vybudovat, opravit apod.? – Jak byste zapojil do správy České
republiky, jednotlivých krajů, měst, vesnic moderní technologie? Ale ne tak, aby šlo o nějaký diktát,
nařízení a nebetyčné kontroly. Vždyť na příkladu Ostravy se již jasně ukázalo, že tzv. „smart“
technologie, čipy, související služby apod. mají někteří politici tendence vynucovat povinně nebo v
rámci tzv. „motivačního vymáhání“ (viz již zmíněné ostravské čipování psů nebo projekt tzv.
dopravní karty ODISky). Jde přitom o vzájemně provázané obrovské/dotační miliardy eur v rámci
tzv. chytré agendy navzájem propojených IT systémů a toků informací „Smart city“, také o nástup
všeobecného šmírování obyvatelstva a získávání ohromného množství dat („Big Data“) z lidského
soukromí zcela bez soudního příkazu. Bude tedy Vaše politika, kroky v senátu, obsahovat ujištění,
že žádné nové/vychytralé technologie a jakékoliv mikročipy včetně souvisejících služeb nebudou na
lidech vynucovány, že každému občanovi zajistíte v případě jeho zájmu plný/férový opt-out z jejich
používání již jen v rámci diverzifikace rizik spočívajících třeba v hackerském útoku, kybernetickém
odstavení elektronických systémů apod.?
Odpověď: Vážený pan Jan Becher, ředitel Knihkupectví Kapitola ve Frýdku-Místku,
kandidát (bezpartijní) na senátora Parlamentu České republiky pro volby roku 2016,
nominovaný Českou pirátskou stranou (Piráti) v senátním obvodě č. 70 – Ostrava-město:

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Jak byste si představoval vstřícné podmínky pro
plnou a necenzurovanou diskusi občanů například v rámci zákonných pravidel jednání Parlamentu
České republiky, krajských/městských/obecních zastupitelstev? Pokoušel byste se po svém zvolení
do senátu pravidelně dávat plný prostor pro vyjádření názorů všech občanů, kteří by se chtěli
podílet dle svých garantovaných ústavních práv na přímé správě kraje/města/obce? Bohužel
omezování svobody slova občanů bez veřejné/volené funkce v jednotlivých zastupitelstvech se
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stává jakýmsi neblahým folklórem mnohých zavedených politických matadorů, kteří doslova po
řadu „pětiletek“ úspěšně potlačují např. různými obstrukčními úpravami jednacích řádů (viz
nejnověji pokus zastupitelů Statutárního města Ostravy ze 14. září 2016) možnosti pro
plné/necenzurované vyjádření občanských názorů. Stává se, že tito velmi zkušení
politici/zastupitelé dokonce lidem otevřeně říkají, aby je – velké pány – na zastupitelstvech
nezdržovali svou upřímnou snahou o nápravu problémů, které občany tíží. V Ostravě šlo třeba o
evidentně špatný/nekompromisní systém vymáhání čipování zvířat nebo o situaci v dopravě, která
občanům vytváří v životě zcela zbytečné problémy: Pak se ovšem přirozeně díky takovému
pohrdavému přístupu nedaří s některými věcmi v krajích, městech, obcích pohnout ani po volbách.
– Například část ostravských zastupitelů a hlavně Vážený pan primátor Statutárního města Ostravy
odmítali dodržovat elementární principy slušného chování k oprávněným/diskutujícím lidem, když
je vyloženě na zastupitelstvu cenzurovali. A to dokonce i ty oprávněné občany, kteří se
řádně/písemně přihlásili do diskuse. Nedovolili jim přednést ani pečlivě připravené pětiminutové
příspěvky (viz situace z 22. června 2016). Ministerstvo vnitra České republiky ostravské zastupitele
už před takovým postupem z pozice dozoru nad činností samosprávy důrazně varovalo, neboť
postupovali nezákonně a dokonce vybočili z ústavního pořádku naší vlasti. Opakovaně se odmítli
občanům byť i jen prostě/lidsky/gentlemansky omluvit. Domnívají se: Oni jsou u moci a nikdo je
prý nebude poučovat. Jejich někdejší voliči jsou jim tzv. „ukradení“. Často pak jejich chování
připomíná slavný televizní dokument: „Vládneme, nerušit!“. V roce 2016 se snížili až k vulgárním
urážkám diskutujících občanů; někteří ostravští zastupitelé dokonce vyzvali v nadsázce až k
„fyzické likvidaci“ občana, který pravidelně ostravské politiky upozorňuje slušnou/inteligentní
formou na nejrůznější problémy místních obyvatel. Ministerstvo vnitra ČR mj. proto ve svém
dubnovém (2016) stanovisku doporučilo odvolání Váženého pana ostravského primátora z jeho
funkce. Jde o podobný/tristní vývoj potlačování svobodného občanského dialogu, který mohla
široká veřejnost sledovat při schvalování EET v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.
Jaké jsou tedy podle Vás zásadní principy dobré veřejné správy, svobody slova, názoru a
přesvědčení lidí včetně práva občanů bez veřejné funkce na jejich spravedlivý podíl na dialog se
svými zastupiteli v rámci ústavně garantované přímé správy obce, města, kraje?
Odpověď: Vážený pan Jan Becher, ředitel Knihkupectví Kapitola ve Frýdku-Místku,
kandidát (bezpartijní) na senátora Parlamentu České republiky pro volby roku 2016,
nominovaný Českou pirátskou stranou (Piráti) v senátním obvodě č. 70 – Ostrava-město:

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Je podle Vás Ostrava a vůbec Moravskoslezský kraj
vhodným místem k soukromým investicím např. do některých zdejších chátrajících památek,
zámků, nemovitostí, různých zdrojů podzemní energie (voda, plyn, uhlí), které by mohly sloužit
Ostravanům i široké veřejnosti včetně zahraničních hostů díky aplikaci nejmodernějších
technologií? Jaká je v tomto smyslu role senátora Parlamentu České republiky? – Snažil byste se
například pomoci lidem z Moravskoslezského kraje díky svým vlivným kontaktům při získávání
zájmu soukromých investorů, kteří by zvelebili a oživili např. zdejší zanedbané životní prostředí
nebo architektonicky/kulturně hodnotné stavby apod.?
Odpověď: Vážený pan Jan Becher, ředitel Knihkupectví Kapitola ve Frýdku-Místku,
kandidát (bezpartijní) na senátora Parlamentu České republiky pro volby roku 2016,
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nominovaný Českou pirátskou stranou (Piráti) v senátním obvodě č. 70 – Ostrava-město:

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Dokázal byste si představit dlouhodobou,
korektní/kolegiální spolupráci spřízněných stran/hnutí v celé České republice, v Evropě i širším
euroatlantickém formátu například na projektech obhajoby přirozených občanských práv/svobod,
pořádání konferencí, pravidelných diskusních setkání s občany v rámci krajů, obcí i měst, které by
společnými silami podpořili Piráti, Úsvit, NEZÁVISLÍ, ODS, Strana svobodných občanů
(Svobodní), Soukromníci, Konzervativní strana, KAN, Koruna česká, monarchistická strana Čech,
Moravy a Slezska, Moravané a další politické subjekty? Byl byste ochoten takovou spolupráci
koordinovat tak, aby se díky tomu podařilo pomáhat občanům v jejich životech, konkrétních
situacích? Vždyť svobodomyslní občané jsou již roky rozdrobení, neakceschopní a bohužel se pak
ani nedokáží s plnou silou zastat lidí, kterým je evidentně ubližováno špatnou politikou nynější
vládní garnitury. Viděl byste zde v takovém případě možnost působení např. někdejšího Váženého
pana presidenta Václava Klause?
Odpověď: Vážený pan Jan Becher, ředitel Knihkupectví Kapitola ve Frýdku-Místku,
kandidát (bezpartijní) na senátora Parlamentu České republiky pro volby roku 2016,
nominovaný Českou pirátskou stranou (Piráti) v senátním obvodě č. 70 – Ostrava-město:

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: „Kontrolní otázka“: Budete jako zvolený senátor
bránit v praxi předchozími generacemi tak těžce vydobytá přirozená práva/svobody občanů České
republiky, zdejších krajů a měst, městysů, obcí, osad? Jak konkrétně byste to v realitě dělal? Senát
Parlamentu České republiky je velmi významnou institucí a má rozsáhlé možnosti, kterak se občanů
zastávat a pomáhat jim. Každý senátor, senátorka, disponují přirozeně navíc také rozsáhlými
možnosti řešení nejrůznějších problémů: mohou uchopit skrze vlastní autoritu a charakterové
vlastnosti svůj volený mandát, načež jej lze plně rozvinout pomocí svých kontaktů, vyjádření v
médiích, díky jednáním s úřady a na krajských/městských/venkovských zastupitelstvech a obecně
se všemi představiteli veřejné moci, dalšími konkrétními fyzickými/právnickými osobami. Bohužel
to v praxi moc často zatím nevidíme i když toho mnozí z politiků před volbami vždycky tolik
naslibují. – On už blahé paměti Karel Kryl upozorňoval, že politici sice hezky mluví hlavně před
volbami, ale věřil by jim jen hlupák. Plnění politických prohlášení je pro občany v realitě pořád tím
nejlepším ukazatelem: kdo je co zač. Právě proto je v politice tak důležitá etika/morálka/charakter,
konzistentnost názorů a nepochybně zázemí, které pak člověku umožňuje nepodléhat jakýmkoliv
neférovým tlakům. Myslíte si to také? Kde jsou v politice i v životě mantinely, které byste nikdy
nepřekročil? Je podle Vás politika jenom o technologii moci, marketingu a nebo jde především o
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prosazování idejí, pomáhání lidem? Jste třeba věřící a máte tedy onen morální kompas, který by
Vás v životě vedl a Vašim voličům dokázal napovědět, že jejich volba a důvěra ve Vás nebude
marná?
Odpověď: Vážený pan Jan Becher, ředitel Knihkupectví Kapitola ve Frýdku-Místku,
kandidát (bezpartijní) na senátora Parlamentu České republiky pro volby roku 2016,
nominovaný Českou pirátskou stranou (Piráti) v senátním obvodě č. 70 – Ostrava-město:

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Jaký máte názor na presumpci neviny v případě
osob zastávajících veřejnou funkci? A co ti politici, kteří si již dokonce svůj trest v našem právním
systému odpykali a znovu kandidovali: byli opět zvoleni (např. Vážený pan senátor Valenta). Mělo
by být na ně proto pohlíženo jako na nevinné lidi, jestliže navíc aktivně přispívají svými opravdu
rozsáhlými veřejně prospěšnými aktivitami (nadace, vzdělání, věda, pomoc konkrétním občanům
apod.) k rozvoji naší společnosti? V křesťanském smyslu euroatlantické kultury by měl vlastně
každý kajícník dostat novou šanci. Jak se říká: Kdož jest bez viny, nechť první hodí kamenem.
Jenže lidé často pořád těmto politikům neúprosně předhazují minulost a zapomínají na to moře
pozitivního, co od doby svého prohřešku pro společnost vykonali. Jaký na to máte názor?
Odpověď: Vážený pan Jan Becher, ředitel Knihkupectví Kapitola ve Frýdku-Místku,
kandidát (bezpartijní) na senátora Parlamentu České republiky pro volby roku 2016,
nominovaný Českou pirátskou stranou (Piráti) v senátním obvodě č. 70 – Ostrava-město:

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Závěrem můžete vzkázat našim čtenářům a jistě
také Vašim voličům libovolné sdělení, které chcete, aby nyní zaznělo. Co to bude☺?
Odpověď: Vážený pan Jan Becher, ředitel Knihkupectví Kapitola ve Frýdku-Místku,
kandidát (bezpartijní) na senátora Parlamentu České republiky pro volby roku 2016,
nominovaný Českou pirátskou stranou (Piráti) v senátním obvodě č. 70 – Ostrava-město:
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Děkujeme Vám Vážený pane řediteli za rozhovor.
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Korespondenční interview
Dotazovaný: Vážený pan Ing. Radomír Klein, generální ředitel CZECH PRINT CENTER a.s., lídr
politického uskupení Svobodní a Soukromníci pro volby roku 2016 do zastupitelstva
Moravskoslezského kraje.
Struktura interview:
Krátký úvod: (doplní redakce Necipujtenas.CZ)
Základní informace: Prosím o Váš stručný životopis a shrnutí Vašich dosavadních úspěchů; Váš
web, sociální média apod. Např.: https://cz.linkedin.com/in/radomir-klein-98b32886 ;
https://twitter.com/knizezdolnhomln .
Vzdělání: Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava, inženýr metalurgie.
Zaměstnání a dobrovolná veřejně-prospěšná činnost: generální ředitel společnosti CZECH PRINT
CENTER a.s.; člen Českomoravské myslivecké jednoty; místopředseda Osadního výboru Veselí.
Přítelkyně, ženatý, děti: ?
Domácí mazlíčci? (pes, kočka, králík atd.)
Záliby/přesvědčení: politika, lidská práva, libertarián, motorkář-cestovatel, člen Svobodných,
bigotní antikomunista, gurmán ?
Fotografie: Prosím o zaslání fotky(tek) ke zveřejnění na Necipujtenas.CZ s domácím čtyřnohým
mazlíčkem nebo obecně se zvířaty (jsou tato zvířata pokud možno neočipovaná?) třeba v přírodě
nebo v jiném vhodném prostředí. Pošlete prosím pouze snímky, ke kterým máte všechna autorská
práva a nebo jsou šířeny pod volnou licencí. Děkuji.
Pro Vaše jednotlivé odpovědi je poskytován neomezený/necenzurovaný prostor. Počet řádků Vašeho
vyjádření níže v textu je pouze symbolický.
***
Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: První tématické dotazy se budou týkat Vaší
osobnosti. – Již od roku 1999 působíte ve vrcholových manažerských pozicích tiskařských
společností, které zajišťují výrobu/distribuci novin, časopisů a dalších médií. Jakými složitými
životními cestami jste se vypracoval od studia metalurgie na Vysoké škole báňské – Technické
universitě v Ostravě až k Vašemu nynějšímu zaměstnání generálního ředitele CZECH PRINT
CENTER a.s.? Mají Vás Vaši zaměstnanci rádi; máte jejich respekt, úctu? – Na Internetu
prezentujete svůj velký zájem o politiku, úzce související lidská práva, charakterizujete se jako
libertarián, člen Strany svobodných občanů a tzv. bigotní antikomunista. Co to konkrétně v praxi
znamená? Poškodily Vás, Vaši rodinu a přátele minulé totalitní režimy z let 1939 – 1989 ? Můžete
prosím čtenářům Necipujtenas.CZ popsat nějaké příklady, jak se Vaše antikomunistické přesvědčení
projevuje? Znamená to například, že byste zakázal svobodu vyjadřování komunistické straně, jejím
členům, sympatizantům a vůbec všem občanům České republiky, kteří by třeba propagovali
socialismus/komunismus/totalitu? Podpořil byste případnou změnu Ústavy a legislativy ČR tím
způsobem, aby mohly být výše uvedené fyzické osoby zavírány do vězení za své veřejně šířené
názory/přesvědčení? Jaký je Váš vztah k bývalým členům KSČ, seniorům, kteří jsou již dnes v
důchodu; většinou jde o zcela normální lidi a nikomu neškodí?
Odpověď: Vážený pan Ing. Radomír Klein, generální ředitel CZECH PRINT CENTER a.s.,
lídr politického uskupení Svobodní a Soukromníci pro volby roku 2016 do zastupitelstva
Moravskoslezského kraje:
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Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: V říjnu minulého roku 2015 obletěla média tisková
zpráva o Vašem zvolení lídrem moravskoslezských Svobodných pro letošní volby do krajského
zastupitelstva Moravskoslezského kraje. V průběhu roku 2016 jste posléze obhájil Vaši pozici
jedničky pro výše uvedené volby na společné kandidátce uskupení Svobodní a Soukromníci (SaS).
Bylo to pro Vás těžké rozhodnutí? Nepřišli tak Svobodní o důležitou součást nezávislosti výměnou
za finanční možnosti svého nesporně bohatšího politického spojence? Nebo to byl dobře utajený a
dlouhodobě plánovaný taktický/strategický krok? Překvapil Vás posléze nebývalý nárůst
předvolebního potenciálu SaS prezentovaný v červenci 2016 v materiálu Střediska analýz a
empirických průzkumů? Svobodní najednou v koalici se Soukromníky atakují v případě
Moravskoslezského kraje hranici šesti procent? Čím si to vysvětlujete? Vždyť Svobodní ve své
samostatné existenci ve výše uvedeném kraji ještě žádného opravdu signifikantního volebního
výsledku nikdy nedosáhli. – Každopádně Vaše osobní zkušenosti manažera úspěšných/významných
soukromých společností představují jistou záruku bezproblémového zvládání složitých
organizačních procesů jak v krajském úřadě, tak během složitých politických jednání. Dokážete
nicméně v realitě odlišit soukromý a veřejný sektor? Úspěšní ředitelé/jednatelé/majitelé firem mají
často po svém zvolení do politické funkce tendence vydávat ze své volené pozice rozkazy všem
lidem okolo, ale už si neuvědomují, že obec, město, kraj ani stát nejsou jejich firmy a nelze zde
vystupovat díky ústavním/legislativním mantinelům z pozice síly zaměstnaneckého poměru,
obzvláště nikoliv směrem k občanům, Vašim voličům. Kupříkladu lidé mohu již přes rok sledovat
takovou typickou situaci při jednání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy, které vede Vážený
pan primátor Tomáš Macura (zvolený na kandidátce hnutí ANO), jenž bohužel často díky svým
manažerským zkušenostem přistupuje k občanům usilujícím o slušný dialog tak, jako by šlo o jemu
podřízené zaměstnance (tzv. „ředitelská neomylnost“). Jak je to v takovém ohledu s Vámi? Máte už
potřebnou životní moudrost, trpělivost, charakter, který chtějí voliči/občané u politika vidět, aby
měli jistotu, že je dokážete profesionálně zastupovat i když třeba s nimi nemáte úplně na vše stejný
názor? Dosáhl jste ve svém životě dostatečných prostředků/nezávislosti/možností/kontaktů, abyste
občanům účinně pomáhal řešit jejich problémy v současné právní džungli, ze které se nedokáží
vymanit ani zkušení legislativní experti? – Co když se posléze dostanete v krajském zastupitelstvu v
případě Vašeho zvolení do role jakéhosi hlasovacího stroje na schvalování tisícovek stran textů,
které nikdo soudný nemá šanci podrobně a s veškerou odpovědností nastudovat, natož aby jim
porozuměl včetně všech dopadů na Vaše voliče tak, abyste vůbec splnil svůj možný budoucí
zastupitelský slib? Jenže budete-li zase na druhé straně veškeré podklady poctivě číst a pak o nich
hlasovat, kde pak ale vezmete čas na Vaše dosavadní záliby, zaměstnání, rodinu? Ostatně jak se
vypořádáte s často divokými zákulisními praktikami, krkolomnými kompromisy a s možnými
požadavky profesionální politiky na změnu/normalizaci Vašeho dosavadního svobodomyslného
chování/myšlení, se kterými třeba nebudete souhlasit? Podřídíte tomu své ideály? Zkrotí Vás reálná
politika nebo si naopak Vy, Svobodní a Soukromníci, získáte na svou stranu celý Moravskoslezský
kraj?
Odpověď: Vážený pan Ing. Radomír Klein, generální ředitel CZECH PRINT CENTER a.s.,
lídr politického uskupení Svobodní a Soukromníci pro volby roku 2016 do zastupitelstva
Moravskoslezského kraje:
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Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Co pro Vás a Vaše politické uskupení znamená
pomoc občanům, Bližním v nesnázích, podle Vašeho hesla „Společně pomůžeme našemu kraji“?
Jak to bude v praxi probíhat? Nebo jde jen o líbivou, nicméně prázdnou a nesplnitelnou
marketingovou vábničku na voliče? Jakmile byste totiž byl zvolen a chtěl výše uvedené heslo
skutečně realizovat v rámci profesionální pomoci občanům: půjde o pořádný nápor. Budete
potřebovat celé týmy odborníků na otázky práva, ekologie, dopravy, stavebnictví, komunikaci s
veřejností apod. Jak to zvládnete? Pokud nicméně přestanete lidem po úspěšných volbách pomáhat
a odpovídat na jejich dotazy: Vaši voliči si Vás poměrně rychle zařadí mezi nynější arogantní
politickou garnituru, která již nemyslí na nic jiného než na slávu/moc/peníze. Jakmile takoví politici
dostanou to, co ve volbách chtěli, tedy své posty, jistoty, zakázky, dotace, vliv, tak jsou jim už jejich
voliči posléze zcela ukradení. Bylo by proto opravdu fajn, kdybyste se ani po svém zvolení nebál
občanů zastat dle Vašeho svědomí i vůči silné autoritě a zkušené většině politických matadorů,
pokud uvidíte, že je druhému člověku činěna křivda. Tohle vnímají občané jako nebývale pozitivní
vlastnost obzvláště v případě kandidáta již dobře zavedeného politického subjektu, kterým
Svobodní nepochybně jsou. – Mimochodem: Účastnil jste se někdy osobně jako divák jednání
ostravského Zastupitelstva Moravskoslezského kraje z prostoru vyhrazeného pro veřejnost? Dotázal
jste se třeba zdejších politiků na nějaké konkrétní téma? Na co byste se jich dnes zeptal?
Odpověď: Vážený pan Ing. Radomír Klein, generální ředitel CZECH PRINT CENTER a.s.,
lídr politického uskupení Svobodní a Soukromníci pro volby roku 2016 do zastupitelstva
Moravskoslezského kraje:

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Jste Vášnivým motocyklistou. Máte v oblibě
choppery nebo spíše závodní/rychlé stroje? – Cestujete někdy do muslimských zemí? Jaký je Váš
vztah k našim a zahraničním kulturám, náboženstvím? Bojíte se cizinců? Jsou mezi Vašimi přáteli a
osobními i profesními kontakty na sociálních sítích nebo v realitě např. nějací muslimové,
muslimky? – Zakázal byste například v České republice nošení muslimské módy, specifických
muslimských/dámských zahalených plavek? Jak byste se vypořádal při řešení takové otázky s
existujícími ústavními limity? Víte, že ortodoxní židovky mají své „košer“ (mimochodem velmi
hezké) a částečně podobné plavky jako muslimky? Týkal by se případně takový zákaz povinně
všech dívek, žen z jiných států, příslušnic jiných kultur a náboženství v ČR? – Představte si, že
byste se zamiloval do muslimky, rovnou do jedné z jordánských princezen: Jak by to ovlivnilo Vaši
politickou kariéru a Vaše nynější názory? – Znemožnil byste legislativními předpisy sňatky
muslimů(ek) s občany(kami) České republiky?
Odpověď: Vážený pan Ing. Radomír Klein, generální ředitel CZECH PRINT CENTER a.s.,
lídr politického uskupení Svobodní a Soukromníci pro volby roku 2016 do zastupitelstva
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Moravskoslezského kraje:

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Vzhledem k prohlubujícím se bezpečnostním
problémům s teroristickými útoky v Evropě a USA, které jsou mnohdy inspirovány násilnými
myšlenkami islamistické ideologie, přicházejí velice zkušení politici s nejrůznějšími radikálními
metodami řešení takové situace. Například Rudolph William Louis „Rudy“ Giuliani, americký
právník, podnikatel, politik, který začínal svou kariéru z názorových pozic demokratické strany,
posléze se stal nezávislým a od 80. let 20. století migroval k republikánům, načež vykonával v
letech 1994 až 2001 funkci starosty New Yorku, vešel letos (2016) ve známost jako vlivný
bezpečnostní poradce republikánského presidentského kandidáta Donalda Johna Trumpa. Giuliani
poskytl na konci července 2016 rozhovor pro „NJ Advance Media“ (prestižní zprostředkovatel
digitálního zpravodajského obsahu), který následně citovala a komentovala řada tradičních
sdělovacích prostředků mj. včetně deníku „The Washington Post“. Trumpův bezpečnostní poradce
vzbudil velký rozruch především svou jednoznačnou podporou povinného elektronického označení,
externího očipování muslimů a jejich dálkového sledování včetně dalších podezřelých (nicméně v
realitě často zcela nevinných) osob. Podle Giulianiho jde o výborný nápad. Přípustná tolerance
chybovosti takového systému by se pohybovala v rozmezí jednoho až dvou procent. Spojené státy
americké by se prý v této oblasti měly inspirovat francouzskými čipovými náramky. Ty nicméně
bohužel právě ve Francii roku 2016 tragicky selhaly v rámci špatného systému dohledu nad justičně
odsouzeným pachatelem trestné činnosti. Giuliani se snaží vehementně medializovat své
kontroverzní bezpečnostní koncepty mj. proto, aby před veřejností prokázal schopnosti vést
federální ministerstvo vnitra („Department of Homeland Security“), které mu podle deníku „The
New York Daily News“ přislíbil v případě svého zvolení presidentem Donald Trump, jenž byl
známým propagátorem nucených registrací všech muslimů v USA do centrální federální databáze;
chtěl jejich rasové profilování; 24/7 policejní dohled nad mešitami včetně dočasného zákazu
jakéhokoliv cestování muslimů do USA. – Podobně Nicolas Sarkozy, jenž zastával v letech 2007 až
2012 úřad francouzského presidenta a dříve působil mj. ve funkci ministra vnitra. Po
hrůzostrašných teroristických útocích ve Francii vystoupil Sarkozy v červenci 2016 ve sdělovacích
prostředcích se svou drastickou bezpečnostní vizí potírání násilí. Bude podle něj nutné v rámci
obrany občanů před terorismem povinně externě očipovat elektronickými náramky a v režimu 24/7
dálkově sledovat všechny podezřelé islamistické bojovníky společně i s jejich sympatizanty (zatím
jen ve Francii zhruba přes 10.000 lidí), kteří by pak prý mohli být preventivně zavíráni do vězení a
to i kdyby byli nevinní; stát by je měl posílat na převýchovu do detenčních center, nebo by měli
alespoň sedět doma pod pečlivým dohledem bezpečnostních jednotek. Podle Sarkozyho jsou
Francouzi v totální válce s islamistickým nepřítelem, který neuznává žádná pravidla vedení
čestného boje; proto je údajně nutné přestat dodržovat ústavně garantovaná práva/svobody
obyvatelstva podezřelého z terorismu; presumpci neviny a právní stát je v takových případech dle
jeho mínění třeba potlačit; nelegální imigranty nepřijímat; militantní cizince a imámy ihned vyhostit
a pozavírat jejich mešity. Je to boj: Buď my nebo oni; pokud nebude bránit demokracie své občany,
bude takový režim muset čelit právě vlastním občanům, vysvětlil Sarkozy, jenž usiluje o své
znovuzvolení francouzským presidenta v roce 2017. – Pro srovnání s výše uvedenými návrhy:
Vojenský analytik Martin Koller, kandidát pro senátní volby roku 2016 za „Úsvit - Národní
Koalice“, dlouholetý pracovník Ministerstva obrany České republiky se silným sociálním cítěním a
velice otevřenými, často kontroverzními názory: publikoval pro známý svobodný/informační portál

NECIPUJTENAS.CZ
Parlamentní listy v posledním červencovém týdnu roku 2016 svůj rozsáhlý komentář k
bezpečnostní situaci a nejnovějším trendům nynějšího rozbouřeného světa. Mimo jiné v něm
jednoznačně upozornil na cíleně realizovaný plán Organizace spojených národů (OSN), Evropské
unie a dalších představitelů veřejné moci, kteří podle Ing. Kollera upekli v ďábelské kuchyni
etnicko-sociálního inženýrství zničení přirozených práv/svobod občanů České republiky a dalších
Evropanů například prostřednictvím: kriminalizace a legální likvidace hotovostních plateb;
odbourání národních měn a na jejich troskách vzniku jednotného euroamerického digitálního
oběživa včetně vynucení používání společného euroatlantického obchodního/finančního systému;
totálního přechodu na všeobecnou elektronizaci celé společnosti, kde hraje stěžejní úlohu „povinné
čipování občanů jako dobytka“. – Ing. Koller navíc kupříkladu vystoupil dne 7. května 2016 v
rámci tzv. Jihlavského semináře sdružení Nová republika, kde mj. varoval před mohutným
rozvojem čipování lidí prostřednictvím občanských průkazů s vlivem na odstranění hotovostních
transakcí. Výsledkem zavádění takové chytré technologie do praxe je to, že se každý člověk dostává
pod absolutní kontrolu veřejné moci. Nemůže již pak třeba ani svobodně prodávat nebo nakupovat
či pomáhat svému Bližnímu bez toho, aby neporušil nějaký dohledový/finanční předpis. Pan Koller
dále vysvětlil: Rizika nejrůznějších čipových karet a samozřejmě také interního čipování lidí jsou
mohutně posilována agendami Evropské komise/unie, které pak zcela zásadním způsobem ohrožují
předchozími generacemi vydobyté svobody/přirozená práva Čechů, Moravanů, Slezanů.
Dlouhodobý globální trend směřuje prostřednictvím čipování k vynucování přeměny člověka v
kyborga, robota. – Jaký je Váš pohled na výše uvedenou bezpečnostní problematiku a úzce
související interní/externí čipování lidí? Mimochodem znáte se s Donaldem Trumpem nebo jeho
dcerou Ivankou? Koho byste letos na podzim teoreticky volil do Bílého domu a proč?
Odpověď: Vážený pan Ing. Radomír Klein, generální ředitel CZECH PRINT CENTER a.s.,
lídr politického uskupení Svobodní a Soukromníci pro volby roku 2016 do zastupitelstva
Moravskoslezského kraje:

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Hrajete rád v kasínech? Vyhráváte? Co pro Vás
znamená v životě luxus? Jak moc je pro Vás (ne)zbytné být obklopen drahými věcmi, mít bohatství,
zabezpečení, nezávislost? Dokážete se vcítit do problémů chudých lidí a nechovat se k nim
přezíravě? Jak byste jako politik odmítající státní dotace řešil situaci sociálně potřebných občanů
České republiky (třeba vznik charitativního nadačního fondu a pomoc při získávání pracovních
příležitostí), kterým se v současném systému prostě dlouhé roky nedaří i když se poctivě snaží svou
situaci zlepšit a byrokraté i někteří politici jim přesto dále házejí klacky pod nohy (viz třeba EET)
apod. – Svobodní jsou totiž vyhlášenými anti-dotačními kritiky, nicméně to pak často vypadá, že
zcela postrádají lidskost/cit a nejraději by nechali všechny Bližní v nesnázích na holičkách. Jaký na
to tedy máte recept?
Odpověď: Vážený pan Ing. Radomír Klein, generální ředitel CZECH PRINT CENTER a.s.,
lídr politického uskupení Svobodní a Soukromníci pro volby roku 2016 do zastupitelstva
Moravskoslezského kraje:
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Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Další dotazy, na které bychom rádi znali Vaši
odpověď, se týkají mj. (NE)vynucování čipování zvířat. Jaký je Váš názor na tuto problematiku? V
České republice, konkrétně v Ostravě, k tomu vznikla roku 2012 Petice proti trvalému označování čipování psů - zatím ne občanů, kterou spoluzakládal Vážený senior Petr Hadaščok nst.
(podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde). Podepsal ji také Vážený
pan předseda strany Svobodných občanů Petr Mach včetně řady členů dnešní SaS. Jste mezi nimi?
Pokud dosud nikoliv: Připojíte se? Podobné petice založili lidé také v dalších státech. Informace o
některých z nich jsme publikovali na našem webu. – Sdělte prosím čtenářům Necipujtenas.CZ, mezi
kterými je mnoho svobodomyslných voličů, Vaše praktické zkušenosti s identifikací a navracením
zatoulaných zvířat zpět k jejich majitelům: z prostředí Vašeho domova, rodiny, Vašich přátel v
Moravskoslezském kraji nebo také ze zahraničí apod. Souhlasíte s tím, aby byly implantovány
mikročipy povinně třeba psům, kočkám aj. živým tvorům pod hrozbou likvidačních pokut až
50.000,- Kč a kontrol tzv. „čipovacích komand“ (teoreticky v soukromí domácností, fakticky ve
veřejném prostoru; viz také ze všech stran kritizovaná novela veterinárního zákona zde), podobně
jako to mohla široká veřejnost sledovat v Ostravě od roku 2012 i proti vůli právoplatných majitelů
těchto zvířat nebo případně i v rozporu s výhradou svědomí, přesvědčení a víry?
Odpověď: Vážený pan Ing. Radomír Klein, generální ředitel CZECH PRINT CENTER a.s.,
lídr politického uskupení Svobodní a Soukromníci pro volby roku 2016 do zastupitelstva
Moravskoslezského kraje:

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Společenství webu Necipujtenas.CZ již zveřejnilo
dle oficiálních údajů získaných v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím přes cca 200
odborných vyjádření veterinárních specialistů, kteří upozornili na možná závažná zdravotní/etická
rizika povinných implantací RFID transpondérů do těl zvířat v České republice mj. v souvislosti se
zdejšími městskými vyhláškami. Publikovali jsme k problematice medicínských a etických rizik
čipování také další fakta z mnoha zemí našeho elektronicky propojeného světa. Nejnověji viz
oficiální dokumenty z června 2016 vzešlé z britské státní Vrchní správy pro kontrolu veterinárních
léčiv („The Veterinary Medicines Directorate“: vládní agentura spadající pod britské Ministerstvo
životního prostředí, výživy a záležitostí venkova, „Department for Environment, Food and Rural
Affairs“, DEFRA) a nebo srpnové (2016) varování britského týmu veterinárních specialistů z
prestižní Královské vysoké veterinární školy („The Royal Veterinary College“, RVC), který ukázal
na konkrétní a dobře zdokumentované kauze zdravotní rizika čipování malých psích plemen (viz
vědecký týdeník „Veterinary record“, svazek 179, číslo 6). Zvěrolékaři z RVC jednoznačně
upozornili: Zdravotní výjimky by měly být udělovány malým pejskům (třeba čivava) ve shodě se
zněním platné legislativy, která již dříve moudře výše uvedené situace předpokládala a plně
umožnila udělit tzv. „medicínský generální pardon“ ze státem (veřejnou mocí) vynucovaného
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nastřelování RFID transpondérů do živých těl nejlepších čtyřnohých přátel člověka: „Osvědčení o
udělení výjimky může být poskytnuto v případech, kdy by podle profesionálního názoru veterináře
mohlo čipování negativně ovlivnit zdravotní stav psa. Zvěrolékaři zdůraznili potenciální komplikace
čipování malých psů.“ Takové výjimky ostatně DEFRA akceptovala. – Co se týče samotného
nefungování systému vynucovaného čipování zvířat: stačí třeba jen připomenout z ohromného
množství zpráv srpnové (2016) články BBC nebo deníku „The Daily Telegraph”, které zjistily, že
občané často platí úplně zbytečně za veřejnou mocí podporovaný nebo dokonce vynucovaný
moloch RFID identifikace zvířat. Jenže ten ve skutečnosti v konkrétních případech vůbec
nefunguje. Telegraph k tomu citoval 12. srpna 2016 výmluvné svědectví poškozené chovatelky:
„Na základě svých zkušeností si myslím, že je čipování podvod.“ – Jak to vidíte Vy, lidé v Ostravě,
dalších městech v Moravskoslezském kraji? Co si myslíte ve světle výše uvedených skutečností
např. o pražské a ostravské vyhlášce o povinném čipování psů držených v soukromých
domácnostech občanů. Mnoho podobných/českých/moravských a slezských podzákonných
„čipovacích“ předpisů neumožňuje udělení ani jedné výjimky z invazivní implantace čipu i kdyby
byl třeba dotyčný pes nemocný a jeho majitel by disponoval veterinárním potvrzením, že nelze
nastřelení čipu do živého těla zvířete provést. Přesto bude takový chovatel pokutován a
popotahován po nejrůznějších městských/přestupkových komisích. Jde pak o týrání nejlepších
čtyřnohých přátel člověka (včetně samotného chovatele)? Co se stane, až dojde v důsledku
nekompromisního/politického vynucování označování zvířat RFID transpondérem k úhynu
dotyčného živého tvora? Takové případy jsme již také v zahraničí zjistili a zveřejnili. Kdo za to pak
ponese odpovědnost? Například ostravští politici bohužel veškerá oprávněná rizika čipování s
neskutečně arogantním cynismem často veřejně bagatelizují. Citová provázanost mezi domácími
čtyřnohými mazlíčky a občany České republiky přitom rok od roku neustále roste.
Odpověď: Vážený pan Ing. Radomír Klein, generální ředitel CZECH PRINT CENTER a.s.,
lídr politického uskupení Svobodní a Soukromníci pro volby roku 2016 do zastupitelstva
Moravskoslezského kraje:

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Společenství webu Necipujtenas.CZ letos zveřejnilo
ve spolupráci se Stranou svobodných občanů (Svobodní) a vysoce postavenými osobnostmi z
Magistrátu Statutárního města Ostravy v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím data,
která jasně prokázala nefunkčnost systému povinného čipování/identifikace a navracení psů zpět
domů k jejich chovatelům. Ostravský útulek pro zatoulané nejlepší čtyřnohé přátele člověka jen loni
zavřel své dveře pro cca 1.000 nalezených pejsků, aby se vůbec podařilo tuto instituci zachránit
před jeho každoročním přeplněním. Přesně tomu mělo ale invazivní/povinné čipování schválené v
Ostravě již roku 2012 zabránit. Navíc v tomto městě enormně každým rokem rostou náklady na
provoz útulku; výběr poplatků ze psů měl v minulých letech naopak sestupnou tendenci; čistota ulic
se nijak výrazně nezlepšuje. Samotné čipování se tedy v praxi neosvědčilo ani z ekonomického
hlediska. V Ostravě to zkrátka nefunguje ani když městští policisté kontrolovali tisíce chovatelů psů
např. při jejich procházce s rodinou v parcích a dokonce ani když zde politici lidem vyhrožovali
výše uvedenými likvidačními pokutami. – Podobné údaje zjišťujeme také z dalších zemí našeho
globálně propojeného světa a zveřejňujeme je na našem webu Necipujtenas.CZ. – Jaká je v tomto
smyslu situace ve Vašem bydlišti? Jak byste řešil výše uvedený tristní stav jako dejme tomu
hejtman Moravskoslezského kraje, kdyby se na Vás obrátili Vaši voliči s prosbou o pomoc? Lze
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vůbec odstranit problém s opuštěnými/toulavými psy a dalšími zvířaty skrze metody „legislativního
násilí“, zákonem, vyhláškou, zásahovými akcemi tzv. ozbrojených „čipovacích komand“? (Viz také
ze všech stran kritizovaná novela veterinárního zákona zde.)
Odpověď: Vážený pan Ing. Radomír Klein, generální ředitel CZECH PRINT CENTER a.s.,
lídr politického uskupení Svobodní a Soukromníci pro volby roku 2016 do zastupitelstva
Moravskoslezského kraje:

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Pokud získají Svobodní a Soukromníci v letošních
(2016) volbách do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje signifikantní voličskou důvěru:
dokážete si pak představit spolupráci například s politickým uskupením Úsvit a Blok proti
islamizaci, ODS, hnutím Ostravak, uskupením NEZÁVISLÍ a dalšími subjekty? Snažil byste se s
Vašimi kolegy/kolegyněmi ze zastupitelstva osvobodit občany v realitě z vymáhání čipování a
potlačování
jejich
přirozených
práv,
svobod?
Pomůžete
lidem
například
s
právními/technologickými/bezpečnostními aj. expertními analýzami situace? Budete se jich veřejně
zastávat, iniciovat schůzky s konkrétními politiky a odborníky, občany, aby si uvědomili: jaké
závažné problémy svým nekompromisním vymáháním čipování a celou řadou jiných invazivních
opatření veřejnosti způsobují? – K dokreslení situace: V současnosti vidíme silný zájem Evropské
komise a některých velice radikálních zahraničních i českých poslanců Evropského parlamentu na
vynucení celoevropského povinného nastřelování RFID transpondérů do živých těl všech psů,
koček a fretek chovaných už dokonce uvnitř každého členského státu Evropské unie. Takové
opatření by zasáhlo soukromou domácnost i té poslední moravskoslezské babičky z podhůří
Beskyd, která přitom třeba se svým pejskem ani nikdy ve svém požehnaném věku nepřekročí
katastr vesnice, kde po desítky let bydlí. (Opět viz ze všech stran kritizovaná novela veterinárního
zákona zde.) – Výše uvedené nápady chtějí nicméně podle Ihned.cz zase podpořit podobně jako loni
(2015) poslanci TOP 09 (viz také záměr z roku 2015 usilující o prosazení povinného čipování
zvířat, který v minulosti zazněl od Vážených poslanců Parlamentu České republiky pana Radima
Fialy a pana Tomia Okamury). Chtějí k tomu zorganizovat v září 2016 za tučné evropské peníze a
ve shodě s totalitní agendou Evropské komise dokonce velkou konferenci, jejímž cílem bude mj.
připravit občany České republiky na vynucování nastřelování RFID transpondérů do těl domácích
zvířat (psi, kočky, fretky atd.) a na související podrobné kontroly jejich tzv. životní pohody (někteří
radikálové ji vysvětlují jako úroveň péče, která se musí blížit sociálním podmínkám výchovy
malých dětí) v privátních obydlích zdejšího obyvatelstva. TOP 09 k tomu navíc podle Ihned.cz
připravuje celorepublikovou vyhlášku, která definovaným chovatelům určí přesné podmínky a
povolené prostředí v soukromých nemovitostech pro domácí čtyřnohé mazlíčky. Tím by mělo dojít
k definitivní likvidaci tzv. imaginárních množíren (v ČR neexistuje přesná právní definice tohoto
slova: může tedy fakticky jít ve zvráceném stylu uvažování jistých extrémistů o jakoukoliv
samičku, která je schopna mít potomstvo), jejichž počet server Ihned.cz pouze odhadl bez
faktických důkazů na 100 až 150 míst s více než dvaceti psy. Sami zástupci Státní veterinární
správy ovšem jednoznačně v reportáži České televize z 11. července 2016 důrazně mírnili jakékoliv
nepřiměřené nadsazování/zveličování počtů tzv. množíren. Společenství webu Necipujtenas.CZ už
v prosinci 2015 zjistilo dle oficiálních informací z Policejního prezídia České republiky, že tzv.
problém s množírnami zvířat na celém území České republiky NEexistoval, jelikož se ještě nikdy v
dějinách Policie ČR nepodařilo trestně stíhat ani jednu osobu tzv. „množitele“. V posledních letech
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se pohybují případy týrání psů/koček v ČR pouze v rozmezí od devatenácti do dvaceti čtyř
obviněných osob. – Objevují se také euro-unijní požadavky na povinné registrace všech psů, koček
a vůbec jakýchkoliv živých tvorů do online databází s panevropským dohledem nad životem těchto
zvířat a tím také jejich majitelů. Někteří europoslanci dokonce prosazují seznamy jedině úředně
povolených domácích zvířat určených k tzv. zájmovému chovu (pro potěchu duše; nejde o
hospodářská zvířata). Tuto naprosto děsivou a k otevřené totalitě směřující situaci jsme na webu
Necipujtenas.CZ popsali v našich článcích např. zde, zde a zde. – Jak byste tedy lidem v praxi
pomohl, pokud by euro-unijní a také naši vlastní byrokraté chtěli takto občanům ztrpčovat životy?
Vzhledem k výše řečenému: Jaké by bylo Vaše hlasování v krajském zastupitelstvu a případně které
kroky byste vykonal z pozice zastupitele nebo rovnou hejtmana Moravskoslezského kraje?
Odpověď: Vážený pan Ing. Radomír Klein, generální ředitel CZECH PRINT CENTER a.s.,
lídr politického uskupení Svobodní a Soukromníci pro volby roku 2016 do zastupitelstva
Moravskoslezského kraje:

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Nechal byste například očipovat vlastní děti nebo
potomky rodičů, kteří letos poslali své malé ratolesti do prvních tříd základních škol? Domníváte se,
že by takové opatření přispělo k většímu bezpečí dětí/mládeže a zodpovědné osoby by pak o nich
měly neustále online přehled: co přesně dělají, kde se nacházejí, jaké jsou jejich fyziologické
potřeby, zdravotní stav apod.? Jenže co když něco takového nařídí politici občanům povinně ze
zákona pod hrozbou drastických sankcí? Vždyť současná vláda a Parlament České republiky již
připravují v intencích Evropské komise plány na povinné nošení občanských průkazů s mikročipy.
Letos o tom opakovaně hovořil Vážený pan senátor/primátor Jaroslav Kubera z ODS a také samotní
zástupci Ministerstva vnitra České republiky. Snažil byste se před tím občany ochránit? Jakým
způsobem? Proč na tom evropským byrokratům tak moc záleží a vnucují našim občanům
identifikační čipy povinně i když je lidé třeba nechtějí a nebudou vůbec používat?
Odpověď: Vážený pan Ing. Radomír Klein, generální ředitel CZECH PRINT CENTER a.s.,
lídr politického uskupení Svobodní a Soukromníci pro volby roku 2016 do zastupitelstva
Moravskoslezského kraje:

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Co byste řekl jako budoucí krajský zastupitel nebo
rovnou hejtman, kdyby Vám přistály na stole podklady k tomu, že má některá soukromá společnost
dodávat mikročipy, skenery a související systémy pro povinné/externí nebo dokonce interní
očipování obyvatelstva dejme tomu v rámci koncepce veřejné hromadné dopravy, zdravotnictví (viz
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globální tlaky některých velkých farmaceutických firem), zaměstnaneckých kontraktů, kontroly
fanoušků sportovních zápasů. Například v ostravské MHD jde o dálkově čitelnou (cca 10 metrů) a z
hlediska ochrany soukromí, elektronických financí, svobody člověka a dalších rizik nebezpečnou
kartu ODISku. Dnes již jsou ve hře také rizikové RFID/NFC transakce realizované prostřednictvím
bezkontaktních/čipových bankovních karet. ODISKu využívají navíc zaměstnanci Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje. Oficiální vyjádření Statutárního města Ostravy k přiznaným rizikům
ODISky jsme zveřejnili zde společně s dalšími materiály (viz např. zde a zde; k rizikům
bezkontaktních plateb viz např. I, II, III, IV, V a VI). – Jestliže Vás občané zvolí do krajského
zastupitelstva: budete nepochybně muset podobné otázky řešit mj. v rámci tzv. agendy „Smart
regionu“ včetně přidělování dotací (viz třeba bezpečnostní moduly SAM, problémy s
kyberzločinností apod.). Jaká zde vidíte rizika/nebezpečí pro občany, Vaše voliče? Co je a není v
této oblasti přijatelné? Proč si nemohou spotřebitelé v Ostravě svobodně vybrat ten typ
dlouhodobého jízdného, který jim nejvíce vyhovuje: třeba z hlediska jejich soukromí a komfortu to
mohou být klasické/dlouhodobé papírové kupóny s bezpečnostními prvky (2D kódování) nebo SMS
dlouhodobé jízdenky. Platí ještě stále ono totalitní heslo, že pokrok nezastavíš; každý se musí
podřídit veřejné moci a třeba se i nechat očipovat, označit, monitorovat už dokonce i doma, když si
to politici zamanou (viz např. tzv. chytré měření energií, čipování návštěvníků stadiónů, související
databáze všeho a všech apod.)? Kde jsou nepřekročitelné etické/morální hranice rozvoje moderních
technologií?
Odpověď: Vážený pan Ing. Radomír Klein, generální ředitel CZECH PRINT CENTER a.s.,
lídr politického uskupení Svobodní a Soukromníci pro volby roku 2016 do zastupitelstva
Moravskoslezského kraje:

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: S jakým programem předstupujete Vy osobně a také
Svobodní a Soukromníci jako celek před voliče v letošních (2016) krajských volbách v
Moravskoslezském kraji? Které reálné kroky učiníte pro občany České republiky v případě Vašeho
volebního úspěchu? Pokusíte se například podpořit: radikální snížení daňové/poplatkové zátěže;
definitivní odstranění EET; zjednodušení/zmenšení vyžadovaných povinností a nejrůznějšího
legislativního balastu; osvobození občanů/stavebníků od neskutečně byrokratického/zdlouhavého
jednání na úřadech včetně podpory (nikoliv finanční) rozvoje budování rodinných a bytových
domů, rekreačních objektů mj. v rámci koncepce usilující o přirozené/svobodné zamezení
vylidňování kraje apod.?
Odpověď: Vážený pan Ing. Radomír Klein, generální ředitel CZECH PRINT CENTER a.s.,
lídr politického uskupení Svobodní a Soukromníci pro volby roku 2016 do zastupitelstva
Moravskoslezského kraje:
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Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Líbí se Vám třeba program Vašich kolegů,
Svobodných a Soukromníků ze Zlínského kraje, který cílí na to, aby si lidé mohli konečně v
regionech sami daleko ve větší míře rozhodovat společně o tom, co ve svém bydlišti potřebují, čeho
chtějí dosáhnout, kde co zlepšit, vybudovat, opravit apod.? Jak byste zapojil do správy kraje
moderní technologie, ale ne tak, aby šlo o nějaký diktát, nařízení a nebetyčné kontroly? Vždyť na
příkladu Ostravy se již jasně ukázalo, že tzv. „smart“ technologie, čipy, související služby apod.
mají někteří politici tendence vynucovat povinně nebo v rámci tzv. „motivačního vymáhání“ (viz již
zmíněné ostravské čipování psů nebo projekt tzv. dopravní karty ODISky). Jde přitom o vzájemně
provázané obrovské/dotační miliardy eur v rámci tzv. chytré agendy navzájem propojených IT
systémů a toků informací „Smart city“, také o nástup všeobecného šmírování obyvatelstva a
získávání ohromného množství dat („Big Data“) z lidského soukromí zcela bez soudního příkazu.
Bude tedy Vaše politika, kroky Svobodných a Soukromníků, obsahovat ujištění, že žádné
nové/vychytralé technologie a jakékoliv mikročipy včetně souvisejících služeb nebudou na lidech
vynucovány, že každému občanovi zajistíte v případě jeho zájmu plný/férový opt-out z jejich
používání již jen v rámci diverzifikace rizik spočívajících třeba v hackerském útoku, kybernetickém
odstavení elektronických systémů apod.?
Odpověď: Vážený pan Ing. Radomír Klein, generální ředitel CZECH PRINT CENTER a.s.,
lídr politického uskupení Svobodní a Soukromníci pro volby roku 2016 do zastupitelstva
Moravskoslezského kraje:

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Jak byste si představoval vstřícné podmínky pro
plnou a necenzurovanou diskusi občanů například v rámci zákonných pravidel jednání
krajských/městských/obecních zastupitelstev? Pokoušel byste se po svém zvolení do krajského
zastupitelstva pravidelně dávat plný prostor pro vyjádření názorů všech občanů, kteří by se chtěli
podílet dle svých garantovaných ústavních práv na přímé správě kraje? Bohužel omezování
svobody slova občanů bez veřejné/volené funkce v jednotlivých zastupitelstvech se stává jakýmsi
neblahým folklórem mnohých zavedených politických matadorů, kteří doslova po řadu „pětiletek“
úspěšně potlačují např. různými obstrukčními úpravami jednacích řádů možnosti pro
plné/necenzurované vyjádření občanských názorů. Stává se, že tito velmi zkušení
politici/zastupitelé dokonce lidem otevřeně říkají, aby je – velké pány – na zastupitelstvech
nezdržovali svou upřímnou snahou o nápravu problémů, které občany tíží. V Ostravě šlo třeba o
evidentně špatný/nekompromisní systém vymáhání čipování zvířat nebo o situaci v dopravě, která
občanům vytváří v životě zcela zbytečné problémy: Pak se ovšem přirozeně díky takovému
pohrdavému přístupu nedaří s některými věcmi v krajích, městech, obcích pohnout ani po volbách.
– Například část ostravských zastupitelů a hlavně Vážený pan primátor Statutárního města Ostravy
odmítali dodržovat elementární principy slušného chování k oprávněným/diskutujícím lidem, když
je vyloženě na zastupitelstvu cenzurovali. A to dokonce i ty oprávněné občany, kteří se
řádně/písemně přihlásili do diskuse. Nedovolili jim přednést ani pečlivě připravené pětiminutové
příspěvky (viz nejnověji situace z 22. června 2016). Ministerstvo vnitra České republiky ostravské
politiky už před takovým postupem z pozice dozoru nad činností samosprávy důrazně varovalo,
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neboť ostravští zastupitelé postupovali nezákonně a dokonce už vybočili z ústavního pořádku naší
vlasti. Opakovaně se odmítli občanům byť i jen prostě/lidsky/gentlemansky omluvit. Domnívají se:
Oni jsou u moci a nikdo je prý nebude poučovat. Jejich někdejší voliči jsou jim tzv. „ukradení“.
Často pak jejich chování připomíná slavný televizní dokument: „Vládneme, nerušit!“. V roce 2016
se už snížili až k vulgárním urážkám diskutujících občanů; někteří ostravští zastupitelé dokonce
vyzvali v nadsázce až k „fyzické likvidaci“ občana, který pravidelně ostravské politiky upozorňuje
slušnou/inteligentní formou na nejrůznější problémy místních obyvatel. Ministerstvo vnitra ČR mj.
proto ve svém dubnovém (2016) stanovisku doporučilo odvolání Váženého pana ostravského
primátora z jeho funkce. Jde o podobný/tristní vývoj potlačování svobodného občanského dialogu,
který mohla široká veřejnost sledovat při schvalování EET v Poslanecké sněmovně Parlamentu
České republiky. Jaké jsou tedy podle Vás zásadní principy dobré veřejné správy, svobody slova,
názoru a přesvědčení lidí včetně práva občanů bez veřejné funkce na jejich spravedlivý podíl na
dialog se svými zastupiteli v rámci ústavně garantované přímé správy obce, města, kraje?
Odpověď: Vážený pan Ing. Radomír Klein, generální ředitel CZECH PRINT CENTER a.s.,
lídr politického uskupení Svobodní a Soukromníci pro volby roku 2016 do zastupitelstva
Moravskoslezského kraje:

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Je podle Vás Ostrava a vůbec Moravskoslezský kraj
vhodným místem k soukromým investicím např. do některých zdejších chátrajících památek,
zámků, nemovitostí, různých zdrojů podzemní energie (voda, plyn, uhlí), které by mohly sloužit
Ostravanům i široké veřejnosti včetně zahraničních hostů díky aplikaci nejmodernějších
technologií? Jaká je v tomto smyslu role krajského zastupitelstva? – Snažil byste se například
pomoci lidem z Moravskoslezského kraje díky svým vlivným kontaktům při získávání zájmu
soukromých investorů, kteří by zvelebili a oživili např. zdejší zanedbané životní prostředí nebo
architektonicky/kulturně hodnotné stavby apod.?
Odpověď: Vážený pan Ing. Radomír Klein, generální ředitel CZECH PRINT CENTER a.s.,
lídr politického uskupení Svobodní a Soukromníci pro volby roku 2016 do zastupitelstva
Moravskoslezského kraje:

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Dokázal byste si představit dlouhodobou,
korektní/kolegiální spolupráci spřízněných stran/hnutí v celé České republice, v Evropě i širším
euroatlantickém formátu například na projektech obhajoby přirozených občanských práv/svobod,
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pořádání konferencí, pravidelných diskusních setkání s občany v rámci krajů, obcí i měst, které by
společnými silami podpořil Úsvit, NEZÁVISLÍ, ODS, Strana svobodných občanů (Svobodní),
Soukromníci, Konzervativní strana, KAN, Koruna česká, monarchistická strana Čech, Moravy a
Slezska, Moravané a další politické subjekty? Byl byste ochoten takovou spolupráci koordinovat
tak, aby se díky tomu podařilo pomáhat občanům v jejich životech, konkrétních situacích? Vždyť
tzv. pravice je už roky rozdrobená, neakceschopná a bohužel se pak ani nedokáže s plnou silou
zastat lidí, kterým je evidentně ubližováno špatnou politikou nynější vládní garnitury. Viděl byste
zde v takovém případě možnost působení např. někdejšího Váženého pana presidenta Václava
Klause?
Odpověď: Vážený pan Ing. Radomír Klein, generální ředitel CZECH PRINT CENTER a.s.,
lídr politického uskupení Svobodní a Soukromníci pro volby roku 2016 do zastupitelstva
Moravskoslezského kraje:

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: „Kontrolní otázka“: Dokážete si představit, že
budete jako zvolený krajský zastupitel bránit v praxi předchozími generacemi tak těžce vydobytá
přirozená práva/svobody občanů České republiky, zdejších krajů a měst, městysů, obcí, osad? Jak
konkrétně byste to v realitě dělal? Krajské zastupitelstvo má k tomu například zákonodárnou
iniciativu. Každý zastupitel, zastupitelka, disponují přirozeně také velkými možnosti řešení
nejrůznějších problémů: mohou uchopit skrze vlastní autoritu a charakterové vlastnosti svůj volený
mandát, načež jej lze plně rozvinout pomocí svých kontaktů, vyjádření v médiích, díky jednáním s
úřady a obecně s představiteli veřejné moci, dalšími konkrétními fyzickými/právnickými osobami.
Bohužel to v praxi moc často zatím nevidíme i když toho mnozí z politiků před volbami vždycky
tolik naslibují. – On už blahé paměti Karel Kryl upozorňoval, že politici sice hezky mluví hlavně
před volbami, ale věřil by jim jen hlupák. Plnění politických prohlášení je pro občany v realitě
pořád tím nejlepším ukazatelem: kdo je co zač. Právě proto je v politice tak důležitá
etika/morálka/charakter, konzistentnost názorů a nepochybně zázemí, které pak člověku umožňuje
nepodléhat jakýmkoliv neférovým tlakům. Myslíte si to také? Kde jsou v politice i v životě
mantinely, které byste nikdy nepřekročil? Je podle Vás politika jenom o technologii moci,
marketingu a nebo jde především o prosazování idejí, pomáhání lidem? Jste třeba věřící a máte tedy
onen morální kompas, který by Vás v životě vedl a Vašim voličům dokázal napovědět, že jejich
volba Vás, Svobodných a Soukromníků nebude marná?
Odpověď: Vážený pan Ing. Radomír Klein, generální ředitel CZECH PRINT CENTER a.s.,
lídr politického uskupení Svobodní a Soukromníci pro volby roku 2016 do zastupitelstva
Moravskoslezského kraje:

NECIPUJTENAS.CZ

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Jaký máte názor na presumpci neviny v případě
osob zastávajících veřejnou funkci? A co ti politici, kteří si již dokonce svůj trest v našem právním
systému odpykali a znovu kandidovali: byli opět zvoleni (např. Vážený pan senátor Valenta). Mělo
by být na ně proto pohlíženo jako na nevinné lidi, jestliže navíc aktivně přispívají svými opravdu
rozsáhlými veřejně prospěšnými aktivitami (nadace, vzdělání, věda, pomoc konkrétním občanům
apod.) k rozvoji naší společnosti? V křesťanském smyslu euroatlantické kultury by měl vlastně
každý kajícník dostat novou šanci. Jak se říká: Kdož jest bez viny, nechť první hodí kamenem.
Jenže lidé často pořád těmto politikům neúprosně předhazují minulost a zapomínají na to moře
pozitivního, co od doby svého prohřešku pro společnost vykonali. Jaký na to máte názor?
Odpověď: Vážený pan Ing. Radomír Klein, generální ředitel CZECH PRINT CENTER a.s.,
lídr politického uskupení Svobodní a Soukromníci pro volby roku 2016 do zastupitelstva
Moravskoslezského kraje:

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Závěrem můžete vzkázat našim čtenářům a jistě
také voličům Svobodných a Soukromníků libovolné sdělení, které chcete, aby nyní zaznělo. Co to
bude ☺?
Odpověď: Vážený pan Ing. Radomír Klein, generální ředitel CZECH PRINT CENTER a.s.,
lídr politického uskupení Svobodní a Soukromníci pro volby roku 2016 do zastupitelstva
Moravskoslezského kraje:

Děkujeme Vám Vážený pane generální řediteli za rozhovor.

