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Zajisté je hodně lidí už unaveno např. neustálým svoláváním akcí, demonstrací, setkání, schůzí,
která  jsou  bez  cíle,  bez  výsledku,  bez  nějakého  plánu  a  posunu  vpřed,  (my  tomu  říkáme
impotentní akce) nebo jako akce s pozadím propagace té či oné strany. Zjednodušeně se vždy
uskuteční  „něco“, kde  se  přesvědčení  přesvědčují  navzájem,  žádný  plán,  taktika,  bez  cíle  a
rozejdou se, zklamáni, aniž by byl jakýkoliv taktický posun.

Místo, aby ta či ona politická strana dojížděla za lidmi, nastrčení pohůnci svolají „alá vlastenecký
sraz“, mnohdy s návnadou  „chlastačka“, jako četné domobranecké srazy, a je z toho chlastací
trénink, důvěřivci dojedou a ejhle, vždy se dostaví nějaký politický blb, a sbírá body pro stranu
nebo pro sebe, ne za svoje peníze, ale za peníze naivních dorazivších aktivistů, cestou přes půl
republiky a náklady s tím spojené nejsou malé.

Zajisté, jakákoliv akce, či demonstrace, na to, aby měla smysl, musí mít jasný a konkrétní cíl.  Kdo
by měl zájem neustále dojíždět na impotentní demonstrace, jejíž cílem je neustálé zviditelňování
určitých osob, prahnoucích po slavě, populismu a v pozadí na kandidátku, ještě neví tentokrát za
koho.  Ne  po  100x  poslouchat  hesla,  která  stejně  nikdy  neplní.  Styl  stálého  přesvědčování
přesvědčených.

Ti  schopnější  jsou  potom  velice  nespokojeni  z diletantismu  a  nedostatečné  organizace  a  na
podobné impotentní akce přestanou docházet, jezdit, protože to považují za ztrátu času. A je to
samozřejmě logická pravda. A jiní naopak stále věří, že se to „někam“ třeba posune, stále dokola
a ono se to  prostě bez plánů,  strategie,  prostě posunout  nemůže.  Jedno,  jestli  za to  mohou
konfidenti,  naivní  lidé,konfidenti  politických  stran  či  blbci,  kteří  se  chtějí  poslouchat  nebo
kariéristé, kteří se chtějí jen zviditelnit a takových akcí využít pro své politické záměry, kandidátky
nebo jiný zájem.

Kdo svolává vlastenci pojďme se spojit, v jednotě je síla a přitom vůbec neví, že jednotu spojuje
společný zájem a myšlenka, nikoliv prázdná slova, je blb nebo provokatér, případně obojí.

Za předsednictvo Referenda ČSR - 19.6.2020
 Jindřich Tichý
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