Podpisový arch k petici na podporu vzniku politického hnutí „Třetí cesta“
Na základě § 6 zákona číslo 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a politických hnutích,
my níže podepsaní občané České republiky požadujeme vznik politického hnutí „Třetí cesta“
Za přípravný výbor: Petr Fabián

Petiční arch vyplňte pouze modrou propiskou, ČITELNĚ, a HŮLKOVÝM PÍSMEM. Názvy prosím nezkracujte.
(Vzor jak vyplnit podpisový arch: Jméno: PETR | Příjmení: FABIÁN | Datum narození: 25. 1. 1979 | Vlastnoruční podpis občana: Fabián |
Obec: HRADEC KRÁLOVÉ | Ulice: KYDLINOVSKÁ | Č.p.: 231 | Datum podpisu: 2. 3. 2019)
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Petiční arch mohl být poprvé podepsán dne 2. března 2019.

číslo podpisového archu:________
(prosím nevyplňujte)

Petiční arch mohou podepsat pouze občané České republiky starší 18 let, kteří mají právo volit, a kterým toto právo nebylo zákonem upřeno. Osobní údaje z tohoto
archu budou uchovávány přípravným výborem pouze za účelem registrace politického hnutí „Třetí cesta“, a budou předány Ministerstvu vnitra ČR. Každý občan má
právo svůj hlas vzít zpět prostřednictvím člena přípravného výboru.

Vyplněné archy zasílejte na adresu člena přípravného výboru: Petr Fabián, Edvarda Beneše 1528/74, Hradec Králové 12, 500 12
(Petiční archy nepřehýbejte).

Co chceme prosadit
•

Nový exekuční zákon, který zamezí umělému navyšování dluhů o přidané hodnoty všech participujících účastníků, kteří jsou v řadě
za věřitelem. Je nepřípustné, aby existovali v systému výjimky, které umožňují vlastní proinvestici si nárokovat zpět. Je neměnné,
že všichni budou povinni si své závazky uhradit. Rádi bychom postavili produkty bank na stejnou úroveň běžných podnikatelů a
investorů. Tam také patří, kde banky nejsou nic víc než podnikající subjekty. (Nechceme se dočkat situace, kdy budeme řešit otázky
efektivního udržení vlastního životního standardu, když budeme vědět, že spousta lidí kolem nás řeší existenční otázky, díky takřka
nesplatitelným dluhům, které jim dnešní systém několikanásobně nadělil. Jaké asi budou sociální rozdíly a mezilidské vztahy v příštích
letech, když ponecháme systém umělého a nesmyslného zadlužování ve stavu jaký dnes je? Chceme vytvářet lepší podmínky pro
život, nikoli udržovat překážky. Již dnes je přes 816.000 lidí v exekuci. Přes 270.000 lidí je pod hranicí chudoby, kde jim hrozí sociální
vyloučení. Již dnes je přes 70.000 bezdomovců. A proč? Protože existuje nesmyslný systém, který dokáže stávající dluhy
několikanásobně navýšit).

•

Rádi bychom do ústavy přidali klauzuli, která zajistí, že každý občan má právo na bydlení. (Nejedná se o jednoduché téma, ale jedná
se o prioritu našeho politického hnutí. Nelíbí se nám, že celý život musíme platit daně, kde nemáme ani jistotu v důchodech. A pokud
si chceme zlepšit životní standard, tak se musíme uvázat na několik desítek let hypotečním úvěrem, čímž se stáváme levnou pracovní
silou. A pokud máme 2 děti, tak minimálně jednomu z dětí připravujeme stejné podmínky, jaké prožíváme my sami dnes. Ať bohatý
tak chudý, každý má právo na důstojné bydlení. Systém vyřešený máme včetně financí. Řešíme již jen systém pozemků).

•

Nové zákony pro pojišťovny, které nesmyslně stanovují ceny za povinné ručení u vozidel podle obsahu, stáří a momentální ceny
vozidel, byť je všeobecně známo, že povinné ručení kryje škodu na jiném vozidle, které je X. (X = neznámé vozidlo). Chceme nastavit
pevné ceny povinného ručení na pevnou a neměnnou částku a oddělit pojištění od věcí, které s provozem vozidla a vzniklou škodou
nemají přímý vztah. (Chceme vytvořit nový systém povinného ručení, který bude pro všechny stejný a chceme jej provázat s bodovým
systémem. Lidé co bourají a nedodržují pravidla silničního provozu budou platit více, než ti, co pravidla dodržují. Od toho bude bodový
systém, který budou mít pojišťovny dispozici. Systém pojišťoven na bonus, kde řidič musí dodržet přes 240 měsíců bez nehody je
totální vydřidušství od pojišťoven. Jakože po 20 -ti letech obdržíme slevu na povinném ručení? Takto to mají pojišťovny interně
nastavené. Slevy jsou, ale tato je pro každého občana nejdůležitější. Pokud jsem ze zákona povinen platit, tak ať existuje
spravedlivější systém pro všechny. Jezdím zodpovědně, budu platit méně. Boural jsem, tak zaplatím více, avšak po dalším roce bez
nehody mohu začít od znovu).

•

Chceme vytvořit úplně nový právní systém pro celé trestní řízení. Pokud má existovat systém plný povinností, tak musí existovat
takový systém práva, který bude opravdově spravedlivý. Chceme rozšířit pravomoci státnímu zastupitelství, které zajistí každému
obviněnému spravedlivý soud. Zároveň chceme vytvořit absolutně nové druhy trestu, které zajistí velmi výrazné snížení
hospodářské a majetkové kriminality. Na druhou stranu musíme zajistit, aby lidé nebyli tolik závislý na financích, jak je tomu dnes.
Proto nastavíme systém tak, že všem lidem zvýšíme životní standard, tím že snížíme měsíční pravidelné výdaje. (Ať se nám to líbí,
či nelíbí, tak je třeba nastavit právní systém tak, aby byl spravedlivý absolutně pro všechny. Pokud se obviněný hájí, že je nevinný,
byť se může hájit i lží, tak jeho teze musí být ještě před soudem prověřena, protože jeho obhajoba může být i pravdou, a jediný kdo
dnes o oné pravdě rozhoduje je pouze samotný soud. Pro každého občana je důležité, aby měl jistotu, že je-li nevinen, bude vždy
osvobozen, což dnes nikdo říci nemůže. Námi navržený právní systém onu spravedlnost zajistí).

•

Chceme prosadit zákon, který zajistí, aby politické strany a politická hnutí, které budou ve vládnoucí koalici, se nesměli účastnit
komunálních voleb. Jejich účast by mohla být pouze u voleb do senátu, Evropské Unie a hlavy státu. Zároveň by vládnoucí koalice
nesměla dosazovat vlastní lidi do dozorčích rad u státních a polostátních společností. To by mohla pouze opozice a nevládní politické
strany a hnutí. (Důvod, proč chceme prosadit tento zákon je jednoduchý. Politické sliby voličům nejsou politickými stranami plněny.
Sami vidíme, že jejich aktivity nejsou prioritně zaměřeny na splnění jejich vyřčených slibů, nýbrž jsou prioritně zaměřeny na
obsazování dozorčích rad a vítězství v dalších politických volbách. Vládnoucí politické strany by se měli zaměřit na chod naší země,
než na samotnou politickou soutěž, kde se snaží utrhnout co největší politickou moc, a tím spojené finanční zisky od státu za vítězství).

•

Rádi bychom nastavili jakýsi ochranný IT štít pro celou Českou republiku. Jedná se o velmi sofistikovaný projekt, který je schopen
ochránit naši zem od veškerých kriminálních aktivit plynoucí ze zahraničí směrem k nám, ale i plynoucí z naší země směrem do
zahraničí. Je pro nás nesmírně důležité tento IT systém implementovat na všech hraničních přechodech se všemi sousedními státy.
My všichni musíme žít v klidu a bezpečí. Je nepřípustné, aby k nám ze sousedních států si lidé spojení s extremismem jezdili na
střelnice a výcvikové tábory. To stejné platí pro převaděče, pašeráky a dealery drog. Vytvoříme tím unikátní příkladový
zabezpečovací systém pro ostatní státy. Rádi jim tento systém prodáme.

•

Rádi bychom spustili mechanismus, který by oddlužil celý náš státní dluh. A nejen to. Systém by téměř zlikvidoval inflaci a jiné
škodlivé mechanismy, které naši společnost pouze zadlužují. Tedy: přenastavili bychom finanční mechanismy tak, aby
neupřednostňovali pouze jednu stranu. (Již dlouhou dobu se snažíme psát na všechna možná místa, a to u několika vlád. Nikoho to
nezajímá. Nikdo neodepisuje. Od roku 2008 není žádná odezva, a přitom by stačilo vytvořit 1 schůzku a prověřit náš mechanismus
u odborníků, což jsme již sami učinili. Proto víme, že to aplikovat lze).

•

Rádi bychom nastavili diametrálně odlišný systém povinné školní výuky na základních školách. Jsme přesvědčeni o tom, že
dosavadním systémem potlačujeme dětskou kreativitu a inteligenci. Na všechny působíme stejně, tak aby nevybočovali, a byli
všichni stejní. Jenže v dnešní době jsou rozdíly velmi odlišné, a proto nelze učit všechny stejně a působit na všechny stejně. Je třeba
si uvědomit, že systém školství tak jak jej dnes využíváme se od počátku vzniku změnil pouze v obsahu výuky, jinak vše zůstalo
shodné. A systém školství vznikl v 18 století jako reakce na velkou francouzskou revoluci, čímž si elity chtěli zachovat absolutismus.
Nejedná se o jednoduchý krok, ale do několika let bychom to byli schopni přenastavit a zefektivnit.

•

Věcí na změnu je mnoho, ale jedno bychom chtěli zmínit. Chtěli bychom přejmenovat název naší země. Česká republika by byla
zaměněna za Česká země. Důvodů k této změně je hodně. I státní hymna hovoří o zemi České. Z minulosti si musíme vzít pouze to
pěkné a funkční. To špatné, z toho se musíme ponaučit. Není to naší prioritou, ale bereme tuto změnu jako krok ke změně k lepšímu.

Náš úhel pohledu: Top 09, ODS, ČSSD, KDU-ČSL, KSČM a jiné politické strany, které na našem trhu působí dlouhodobě, by měli navždy
opustit politickou scénu. Víme, že mezi nimi jsou i schopní lidé. Ale něco staré musí skončit, aby mohlo vzniknout něco nové. Náš systém
je v dezolátním stavu, kde se upřednostňují bohatí a mocní, před obyčejnými a chudými a vše se obhajuje nesmyslnými řečmi, které
mají za účel pouze jediné. Vytvářet u lidí kladné veřejné mínění, aby je lidé udrželi u korýtek co nejdéle. Náš systém je politický maglajz
a obrovská slátanina několika pravicových a levicových hodnot.
Co je politická pravice: Lidé jsou si rovni pouze před zákony. Každý je odkázán pouze sám na sebe. Nikdo nesmí poškozovat práva
druhého. Stát nepodporuje nikoho, kde by nejraději, aby stát byl předán do správy lidem. Stát nevlastní vůbec nic. Vše vlastní lidé.
Peníze, jídlo a bydlení si musí zajistit každý občan sám. V tíživé situaci neexistuje pomoc státu. Nemocní lidé si musejí léčby hradit
z vlastních nákladů (musí si spořit a využívat nastavené produkty pojišťoven). Příspěvky na péči, na bydlení, na mateřskou dovolenou
apod., to není v podpoře pravicových stran. Důchody pravice nepodporuje, protože lidé jsou povinni si na důchod spořit. Silnice a jiné
vymoženosti, lidé hradí ze svého. Neuhradí, nemají nové silnice. Atd., atd… Pravice nemá ráda spolupráce s jinými státy a organizacemi.
Vše by totiž mělo být v moci lidu. Stát by měl mít pouze symbolickou roli. Pravice by nejraději zrušila systém školství. Pokud lidé chtějí
studovat, tak ať si vše zaplatí. Krajní pravice je mnohonásobně horší. Žádné vazby, žádné provázanosti s jinými státy. Samostatnost ve
všem a obyčejní lidé brání vlastní zem. Žádná EU, žádné NATO, žádné V4 apod. Každý má vlastní zbraň a práva jsou upřednostněna na
vlastním pozemku.
Co je politická levice: Lidé jsou si rovni před jinými spoluobčany a před zákony. Každý občan je odkázán na stát. Nikdo nesmí poškozovat
práva státu a druhého spoluobčana. Stát podporuje všechny, avšak i všem vytváří stejné možnosti růstu, tedy omezeně. Levice by
nejraději, aby veškerá výplata lidí šla do státní kasy a stát vše hradil za všechny a pro všechny stejně. Stát vybírá daně, kde vše vlastní a
řídí stát za lidi a lidé mohou vše státní využívat. Na vše stát přispívá, na jídlo na bydlení na mateřskou, na důchody. Léčby hradí stát
prostřednictvím výplat lidí. Vlastně vše je řešeno od daní lidí. Důchody, bydlení apod. Levice je postavena na závislosti lidí na státu. Každý
občan je povinen studovat. Krajní levice je mnohonásobně horší. Diktatura, hierarchie, povinnosti, které potlačují svobodu člověka. Trest
smrti apod.
Jak sami vidíte, ani pravice a ani levice není dobrou volbou pro naši budoucnost. Konzervativci a liberálové, to je jen odnož jakéhosi
politického názoru, který po důkladném rozboru stejně nedodržují. Všichni zneužívají nastavený systém, který je pravicově nastaven a jen
se vše obohacuje o levicové prvky. Všem jde o moc a o řízení systému. ODS není čistě pravicová, ČSSD není čistě levicová. Žádná politická
strana není to, co o sobě tvrdí, protože by je lidé nikdy nevolili.
Prognostický Ústav: Vznikl v roce 1984 na základě usnesení vlády ČSSR, a to na popud generálního tajemníka ÚV KSSS a šéfa KGB Jurije
Andropova. Prognostický ústav byl pod vedením Moskvy, přímo pod KGB. Seznam členů prognostického ústavu podle wikipedie:
Vladimír Dlouhý, Jiří Dolejš, Karel Dyba, Zdeněk Hrubý, Tomáš Ježek, Václav Klaus, Rita Klímová (externě jako překladatelka a ekonomka),
Ivan Kočárník, Karel Koecher – československý špion, Valtr Komárek – vedoucí ústavu, Karel Kouba, Josef Kreuter, Jiří Mihola – poslední
ředitel, Jan Mládek, Miloslav Ransdorf, Vladimír Rudlovčák, Miroslav Singer, Adolf Suk, Jaroslav Šedivý, Dušan Tříska, Zdeněk Tůma,
Růžena Vintrová – zástupkyně ředitele (1984–1993), Miloš Zeman aj.
Tito lidé si rozdělili moc v zemi od sametové revoluce do dnes. K čemu nám byli polistopadové čistky, když v politice byli lidé
z prognostického ústavu, kteří byli pod vedením KGB? Václav Havel neměl koho dát na pozice ve vládě, a proto učinil krok, který nabídl
lidem z prognostického ústavu účastnit se na vedení vlády. Ti se této šance chopili doslova a postupně ony svobodomyslné politiky
z vlády vystrnadili. Dokud budou ony výše uvedené politické strany ve vládě, změn k lepšímu se nedočkáme. Jen se nám vždy předhodí
mediální kost a tím to vše opět skončí.
ODS (tehdejší lidé z OF): Zavedla systém, kde je každý člověk odkázán pouze sám na sebe. Zavedla volné tržní hospodářství, které dnes
logicky řeší problematiku v podobě chudoby lidí, extrémních dluhů a exekucí. Tento systém vytváří obrovské nerovnosti, a proto
nepřímo podporuje kriminalitu. ODS Ponechala daně, a dokonce zavedla nové daně, což je v rozporu s pravicovými hodnotami.
Rozprodala naši zem v privatizačních vlnách a jistotu všech občanů rozdělila mezi hrstku vyvolených. Kellner, Bakala, Kožený apod... ODS
vytvořila systém nejistoty lidu, což završila zadlužením státu a systémem zadlužení každého občana, což je jediná možnost, jak si
obyčejný člověk v pracovním poměru zajistí lepší životní standard. Václav Klaus (exprezident), ten světoznámý ekonom, započal
zadlužovat náš stát. A nejen to. ODS dosadila na strategické pozice své lidi, přes které ovlivňuje své zájmy. Korupce je běžným jevem
ODS. ROP severozápad a spousta jiných kauz je toho důkazem.
ČSSD: Akceptuje zavedený systém ODS a jen v něm vytvořila úpravy, které snižují sociální podpory a jiné, což je v rozporu s politikou
levice. ČSSD dokonce zavedla systém exekucí, tak jak jej vnímáme dnes. Jedná se o několikanásobné navyšování stávajících dluhů o
přidané hodnoty advokátů, soudů a exekutorů. Když ČSSD byla u moci, nezměnila v zavedeném systému vůbec nic. Jen upravila systém
kosmeticky. ČSSD nechce navyšovat platy, ani důchody, to není levicová politika. Avšak ROP severozápad, to je hodnotou ČSSD. Ani
nelze spočítat, kolik lidí z ČSSD a ODS bylo provázáno na miliardových dotačních podvodech.
TOP 09: Mimo to, že nás pan Kalousek zadlužil přes 667 miliard korun, což obhajuje krizí v ČR, (667 miliard korun, neuvěřitelné číslo),
tak neučinili kladného vůbec nic. Jen samá kritika, jak by vše učinili lépe. Asi jako ten náš dluh.
Je třeba se zamyslet, zda má smysl je opakovaně volit. Oni jsou díky naším daním po x letech v politice milionáři. A my po x letech…!?!
Za přípravný výbor politického hnutí Třetí cesta: Petr Fabián

