Úvodem

Bylo to v druhé polovině září roku 2011, kdy jsem se rozhodl, že je potřeba své
myšlenky sdělit i ostatním. Situace v naší zemi se stále jen zhoršovala a
všeobecná nespokojenost (spíše známá jako blbá nálada) byla vidět všude kolem
nás. A tak vznikl blog Občanská neposlušnost (http://obcanskaneposlusnost.blog.cz/), který svým čtenářům začal přinášet informace a názory na
dění okolo nás.
Blog se časem stal nedílnou součástí mého vzdoru proti systému, který nám více
bere, než dává. Systému, v němž se daří amorálním žralokům, kteří neváhají
zničit životy ostatních pro svůj zisk.
Velmi rychle se blog stal vyhledávaným i zatracovaným. Cestu k němu si našlo
mnoho těch, jejichž názory na dnešní stav jsou podobné. A současně začal být
nepřítelem pro ty, kteří jsou přesvědčeni o tom, že společnost má plnit příkazy
vládců bez reptání a pochyb.

Tato publikace vám přináší vybrané články, které byly na blogu zveřejněny od jeho
vzniku až po současnost. A navíc též články, které jsou napsány a teprve čekají
na vydání. V poslední části této publikace jsou uvedeny články, které se týkají cen
elektřiny a všeobecně energetiky, o níž se podrobněji zajímám. Cílem této knihy je
předat a uchovat myšlenky, které by jinak mohly být zapomenuty a ztraceny.
Protože společnost nesmí zapomenout. Jinak je odsouzena k zániku.

Občanská neposlušnost
„veřejný, nenásilný a uvědomělý politický čin proti zákonu,
uskutečněný obvykle se záměrem dosáhnout změny tohoto zákona
nebo politiky vlády"
John Rawls
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2. září 2011 – Co tím sleduji?
Co tím sleduji?
Otázka, na kterou je nejdříve potřebné odpovědět.
Občanská neposlušnost je způsob, jakým můžeme protestovat proti asociálním
krokům vlády, která likviduje jistoty těch, kteří potřebují pomoc - nemocní, invalidé,
rodiče, děti, důchodci.
To z důvodu zachování ekonomické stability země.
Vyhrožují nám a straší nás Řeckem a dalšími zeměmi, které jsou na pokraji
krachu a sami zpronevěřují a rozkrádají tuto zemi.
Otázka, na kterou je odpověď.
Vláda, která bere potřebným, aby měla na své nesmyslné výdaje, není vládou,
která by v této zemi měla mít podporu.

6. září 2011 – Chyba v zákoně
Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek z TOP 09 prosadil do nově
přepracovaného zákona o zaměstnanosti závažnou chybu, díky níž mnoho lidí
přišlo o peníze.
Zákon uvádí, že lidé, kterým přísluší (ne je vyplaceno) odstupné, nemají na
podporu od státu nárok. To znamená, že kdo nedostane odstupné (ač má na něj
nárok) je na tom stejně, jako ten, kdo odstupné dostane - nemá nárok na podporu
státu po dobu 3 měsíců.
Dneska běžný jev - zkrachuje fabrika, lidé mají nárok na odstupné, ale
zaměstnavatel se na to vyflákne. A stát vesele ušetří.
Podle ombudsmana Pavla Varvařovského by stačilo nahradit slovo "přísluší"
výrazem "byla vyplacena". Ministerstvo v čele s panem Drábkem je však jednotné
v postoji - kvůli nějakému slovu se svět nezboří. A slovy mluvčí - v zákoně žádná
chyba není.
Tuto chybu navrhla odstranit poslankyně Jitka Chalánková také z TOP 09.

Do zákona byla zahrnuta novela, díky níž lidé dostanou kompenzaci od státu. Tu
pak bude stát vymáhat po původním zaměstnavateli.
Zpětně však tyto kompenzace vyplaceny nebudou - to aby se stát náhodou
nepředal.
Peníze to mnoha lidem nevrátí - mohou však ukázat a jmenovat viníka.
A doufám, že nezapomenou.
Protože udělat chybu, na kterou mnozí doplatí a nenést žádnou odpovědnost je
SVINSTVO.

14. září 2011 – Standardní nadstandard
Ministr zdravotnictví Leoš Heger opět "zabodoval".
Jím zavedený tzv. nadstandard, který umožnila novela zákona o veřejném
zdravotním pojištění, prý přinese do zdravotnictví přibližně 200 mil Kč.
Zdá se to být velkou částkou.
Nicméně ročně zdravotnictví potřebuje 290 mld Kč.
Nějakých 200 melounů je jen plivnutím do, už tak kalné, vody.
Co to vlastně ten nadstandard je?
Pacienti se prý nemusí bát.
Bude se jednat o připlácení za lehčí sádru, lepší klouby, robotické operace apod.
Podle ministra by se měl standard pro různé zdravotní stavy lišit.
Kdo to bude rozlišovat a z jakého titulu, to se nějak neřeší.
A co je vlastně ve zdravotnictví standardní a co je nadstandardní?
Podle Hegerových slov je nadstandardem vše, co je nové, moderní a kvalitnější
než to obvyklé.
Takže zjednodušeně:
- pacient (běžný občan) půjde na operaci, kterou provede unavený operatér s
využitím již zastarávajících prostředků
- pacient (platící) dostane operaci robotickou s využitím nejmodernějších postupů
K tomu není co dodat.
Snad jen, že je běžně za nadstandard považováno - samostatný pokoj, televize,
PC a WC.
Ale nikdy ... NIKDY ... zákroky spojené se zdravím pacienta (ty se řeší pojistkou).
Každý má právo na stejně kvalitní lékařskou péči. Vláda nám toto právo upírá.

11. října 2011 – Kalousek opět škodí
Ministr financí Miroslav Kalousek (TOP09) chystá další zdražení.
Po zvýšení DPH plánuje obrat občany této republiky o další peníze navýšením
poplatků za svoz odpadu, za lázeňský a rekreační pobyt.
Navýšení má být většinou stoprocentní.
Jako důvod uvádí obvyklou výmluvu, že jejich současná výše neodpovídá
nákladům.
Samozřejmě, když musí s těch poplatků žít armády zbytečných úředníků, na
jejichž pozice se nabalují další výdaje (správa budov, v nichž sídlí, vybavení
kanceláří apod.).
Podívejme se do minulosti.
- kdy nám bylo slibováno, že ekonomická reforma nebude mít sociální dopady
- kdy nám bylo slibováno, že nedojde k velkému zdražování
- kdy nám bylo slibováno
- a slibováno...
ČR byla rozkradena a současná vláda ždíme obyčejné občany jen proto, že už
nemá kde jinde brát.
Pane Kalousku,
Vaše kroky poškozují Českou republiku, poškozují občany České republiky a
vedou nás do bídy, která bude jiskrou pro zapálení občanských nepokojů. Budete
mít na svědomí zničené životy většiny obyvatel této země. Současná vláda, v níž
jste ministrem financí, je zodpovědná za nelehkou budoucnost, která této zemi
přinese rozklad a úpadek.

28. listopadu 2011 – Politici dělají pouze to, co jim svou nečinností
umožňujeme
V průběhu listopadu proběhlo hned několik demonstrací proti politice současné
vlády, které jasně dokázaly, že lidé v tomto státě jsou velmi nespokojeni.
Lidé dali jasně najevo, co si o vládě myslí.
Původně mělo jít o demonstrace proti reformám.
Lidé sebou však přinesli další jasná obvinění a konkrétní označení konkrétních
politiků - jsou to ZLODĚJI, PODVODNÍCI a ZRÁDCI.
Každá, byť malá demonstrace, je tak signálem pro všechny, kteří se ještě
nedokázali rozhodnout pro jejich podporu.
Každá, byť malá demonstrace, má svůj účel.

