Podnět číslo 19690301170007
1) Podnět č.j.

19690301170007

2) Úroveň realizace

probíhá

3) Kde začít s řešením

ČSSR (Česko)

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět

Politické strany, zejména KSČ, stranická organizace 51. msp v Českém Krumlově (Aktualizováno v r.
2011 - ČSSD, KDU-ČSL, ODS, Zelení, Věci veřejné - VV, TOP09)

6) Co je třeba udělat

Zvažovat důsledky násilně udržované jednoty politické strany , zejména v případech, kdy nečekaný
a závažný návrh podává důvěryhodný člen.
Lidé v obtížné situaci obvykle bezmyšlenkovitě spoléhají na úsudek někoho, kdo se už osvědčil a je
populární, čehož lze zneužít.
KOMENTÁŘ :
v čase dle č.j. tohoto podnětu zkouším, zda dosud (jako v r. 1968) každý používá svůj mozek.
(Normalizační tlaky - Brežněv&Husák- velice sílí).
Stovka vojáků z povolání 51. msp hlasuje o mém (záměrně) absurdním, nesmyslném, škodlivém a
nemravném návrhu. Pouze jeden ze sta přítomných je proti.
Svůj návrh vzápětí odvolávám - všichni jsou opět pro.
Jde o klasické "stádní "chování členů politické strany s tragickými důsledky pro stát i
jednotlivce.

7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět
adresáty z odstavce č. 5

Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-19690301170007

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
17. 04. 2019
Případ kapitána řecké válečné lodi, který odmítl podpořit agresi proti Srbsku ukazuje, že bránit zlu je
možné, byť za cenu jisté osobní oběti. Je to významné sdělení pro členy různých vlád, kteří by zase někdy
hlasovali o zapojení České republiky do nějaké agrese států NATO.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
15. 08. 2018
V Liberci zabili sovětští okupanti už první den 7 občanů a 48 jich zranili.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
20. 02. 2015
Przident Zeman se domnívá, že je třeba skoncovat se železnou partajní disciplínu a i poslanci by měli
hlasovat tajně. Při povinném jednotném hlasování poslanci ani text zákonů studovat nemusí.
Ohlásil:
24. 01. 2015
V Mohlenici vyloučili 3 členy ČSSD protože si stěžovali na nedemokratičnost při sestavování kandidátky.
Ohlásil:
13. 12. 2014
Sociální demokraté, přes odpor krajských orgánů strany, zrušili svoji stranickou buňku v Duchcově,
protože začala spolupracovat s Dělnickou stranou sociální jistoty, která má výhrady proti pozitivní
diskriminaci Cikánů. Je to podněkud zvláštní, protože proti spolupráci EU s fašizující se Ukrajinou ÚV
ČSSD neprotestuje:-)
Ohlásil:
02. 07. 2014
Tento podnět ignorovala i "posametová" pravicová demokratická strana ODS a to ji asi bude stát "život".
Podrobnosti.
Ohlásil:
28. 05. 2013
Dokumet o vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Českoskoslovenska je ZDE.
Ohlásil: Arbed, dle informace od Z.Halamky

05. 06. 2012
HISTORIE SE OPAKUJE?
Cituji z článku Františka Štvána, který poukazuje na fakt, že (zloděj) prezident Klaus uděluje milosti
zlodějům, ale odmítl ji přiznat občanu, který (na předvolebním plakátu) přimaloval k hlavě politika
vládnoucí strany tykadla: "Mocní nejsou dobrovolně lepší než jejich historičtí předchůdci. Vždyť mnozí z
těch dnešních nás jen díky cíleně špatným zákonům beztrestně okrádají a bez mrknutí pravého oka nás
ženou do sociální nejistoty. V zemi, kde zákony dávají zlodějům veřejných prostředků křídla, ale za
domalování tykadel na předvolební plakáty, které jsou stejně placeny z našich daní, občany trestají, se
nelze na postoj Romana Smetany dívat jinak, než jako na ekvivalent občanské zásadovosti jeho
předchůdců. Sám bych to nedokázal. Proto před ním smekám." (Konec cit.) ZDROJ
Ohlásil:
27. 04. 2011
Za opačný názor se tentokráte "přesazuje" ve straně VV (Věci veřejné - poslanci Škarka, Kočí, Huml).
Ohlásil:
09. 04. 2011
Opět se vylučuje za jiný názor na etické chování strany.
Poslanci za politickou stranu Věci veřejné (VV) Jaroslav Škárka a Kristýna Kočí podali na svého
stranického kolegu (ministra dopravy) Víta Bártu trestní oznámení kvůli tomu, že se je pokusil uplatit,
krátce nato byli vyloučeni z poslaneckého klubu i ze strany. Klub VV vzápětí opustil i další kritik vedení
Stanislav Huml. Předsedou problematické strany VV a ministrem vnitra je bývalý novinář Radek John,
kterého většina policistů vyzvala k resignaci.
Ohlásil:
09. 04. 2009
Za hlasování proti většinovému rozhodnutí byl dne 8.4.2009 z Občanské demokratické strany vyloučen
její dlouholetý člen Vlastimil Tlustý.
Ohlásil: A,Bednář
24. 03. 2009
ODS vylučuje z poslaneckého klubu svého "oponenta" Vlastimila Tlustého.
Ohlásil: NULL
08. 03. 2009
Největší politickou čistku po roce 1989 zažila Strana zelených. Klub přátel Martina Bursíka" vyloučil ze
SZ 4 názorové oponenty sdružené kolem dokumentu Demokratická výzva.
Ohlásil: NULL
10. 02. 2007
Ústřední výkonný výbor vyloučil z ČSSD svého oponenta poslance Miloše Melčáka.
Ohlásil: NULL

Přílohy:
Přílohy:

Provozovatel databáze www.podnety.cz neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

