monarchistická strana
Čech, Moravy a Slezska
Místní společnost Opava
Kdo jsme a kdo nejsme
Jaké cíle a myšlenky preferujeme
Oč usilujeme ve volbách i v životě
Kde nás najdete

Lide český, svět se na tobě dopustil té nejhorší
zákeřnosti a ponechal ti 30 let svobody a samostatnosti, abys ukázal, jak vláda věcí tvých vypadá, když se
do tvých rukou navrátí. Je čas opustit nacionální klišé.

Koruna Česká
Je monarchistická strana, která vznikla jako royalistické hnutí již v roce 1988.
Ve Slezském vévodství v Opavě byla založena místní společnost v roce 2017
Co nás charakterizuje:
Jde nám o obnovu monarchistického státního zřízení - svatováclavského trůnu a jeho obsazení právoplatným panovníkem. Domníváme se, že demokracie by
tím nebyla zrušena, ale naopak upevněna.
Nejsme revoluční strana a revoluční metody zcela
zavrhujeme. Proto usilujeme o získání vlivu a moci parlamentní cestou pomocí voleb.
Získanou moc nechceme pro sebe. Jsme stranou
služebnou, a to vůči svatováclavskému českému
královskému trůnu.
Nestojíme o lidi sobecké, egocentrické, kteří by skrze
nás chtěli jen získat větší osobní moc nebo si připadat
významnější. Nenabízíme moc, ale dobrou službu.
Na tom, co nás spojuje a o co usilujeme, se vydělat nedá.
Na dalších stránkách se dozvíte více o tom, co nás
k těmto postojům vede, co je základem našeho přesvědčení. Uděláte si představu, jak bychom postupovali
v politice.
Demokracie ztrácí důvěru lidí. Chceme ji obnovit.
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Nejsme rovnostáři, jsme realisté
Reálně totiž žádnou rovnost nikde ve světě nevidíme.
Svět je plný odlišných jedinečných lidí, každý v něčem
jiném vyniká a v něčem jiném zaostává. Chceme fakt
nerovnosti respektovat. Vytváření idealistických
rovnostářských ideologií považujeme za ignoraci zjevného faktu s fatálními následky.
Lidé si navzdory líbivým tvrzením, nejsou a nikdy
nebyli rovni ani v přístupu k právu a spravedlnosti, k moci a majetku, ani k ničemu jinému. Řečeno
s Orwelem – někteří jsou si rovnější. Ale i tento fakt
chceme realisticky respektovat.
Z toho důvodu zavrhujeme soutěž o majetek, moc
a postavení. Není totiž spravedlivá, protože neexistuje
pro všechny stejná startovní čára.
Domníváme se, že lidé byli stvořeni sobě nerovní nikoliv proto, aby soutěžili a soupeřili, ale
proto, aby se museli doplňovat a aby byli nuceni
vytvářet společenství. V rodině, obci, národu apod.
Z toho pro nás plyne závazek služby a sdílení.
Moc se vždy a všude konstituuje do struktury pyramidy. Proto je nemožné vytvořit rovnostářskou
společnost. Vždy se vytváří elity a privilegované vrstvy.
Jde nám o zřízení, v němž by tyto elity nebyly sobecké
a egocentrické, ale šly by příkladem a staly by se strážci
obecně dobrých hodnot. Zřízení, kde by elity byly zavázány službou.
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Nejsme pro kapitalismus
Kapitalismus je založen na dravé darwinovské soutěži a na soupeření, které člověka odlidšťuje a mění civilizaci v prales. Svoboda je možná jen tam, kde jsou
šelmy v klecích, a zavřít je tam, je trvalým úkolem
civilizace.
Jakékoliv soupeření, ať již v držení majetku, moci
nebo v držení užívacího práva nutně a zákonitě skončím vítězstvím jednoho nejsilnějšího dravce a tedy diktaturou.
Každé majetkové soupeření vede k postupné likvidaci střední třídy, k rozdělení společnosti na oligarchy
a chudinu, kterýžto rozdíl se neustále zvětšuje a vyvolává ničivé sociální exploze.
Nechceme, aby majetky a peníze byly nejvyšší
hod-notou, která si podřizuje a určuje jednání člověka.
To vede ke ztrátě spravedlnosti, protože výkon práva je
možné koupit. Děsí nás svět, ve kterém lékařům nejde
o zdraví lidí, ale o to, aby na jejich nemoci vydělali. Kde
policistům a justici nejde o potírání zločinu, ale o to,
aby na zločinu vydělal atd.
Na tom, co je podstatné pro vytváření a život obce
nelze vydělat. Jde o lásku, vzájemnost, upřímnost, přátelství, sousedství, ochotu obětovat se apod.
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Nejsme ani socialisté
Odmítáme rovnost zavádět donucováním či
násilím, odebíráním majetku a jinými plošnými
metodami. Víme, že rovnosti dosáhnout nelze. Máme
zkušenost s tím, že i po úplném zákazu vlastnění nerovnost zůstává v intelektu, šikovnosti, příležitostech, talentu apod.
Snaha nařídit rovnost vede k represím s cílem
dosáhnout všeobecné chudoby a vytvořit průměrného
člověka, který by se od jiných nelišil. Tím pak dochází
k zavržení a ztrátě vynikajících osobností i přínosných
projektů. Výsledkem není stabilita, ale svázanost a stagnace. Mnozí jsme takový pokus o nastolení rovnosti
zažili a nechceme ho opakovat.
Naopak jsme výrazně sociální ve smyslu služby
societě = společenství a svému bližnímu, ale spíše
na základě víry, služby a kultury.
Za sociální chování rozhodně nepovažujeme podporu a stimulaci programově parazitických osob, skupin
a tendencí.
Víme, že i sociální organizace a instituce se mohou
stát parazity na státním (obecním) rozpočtu a dotačním systému.
Sociální je pro nás spíše starostí okolí, než starostí
institucí.
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Nejsme liberálové
Liberálové staví svůj mocenský a politický vliv
na procesu osvobozování. Zpočátku jejich působení
bylo koho osvobozovat. Čím jsou ale společnost i jednotlivec svobodnější, tím hůře nacházejí liberálové důvod
pro svoji existenci. Proto se snaží zběsile a za každou
cenu osvobozovat, koho se dá, od čeho se dá, což vede
ve výhledu k anarchii.
Již dnes musí osvobozovat zjevné zločince a proto
relativizovat zločiny, musí osvobozovat muže a ženy
od předurčenosti jejich pohlaví, osvobozovat matky, aby mohly zabíjet své nenarozené děti, osvobozovat masy lidí od státu, od pravidel, vymýšlet a hledat,
skupiny lidí, za jejichž práva je třeba bojovat (přistěhovalci, homosexuálové apod.). Tím, ale ničí rodinu
a základy lidské společnosti.
Osvobozováním osvobozují také běsy skryté v lidech a v jejich povaze. Tyto osvobozené zlé síly pak ničí
společnost.
Civilizace je naopak výsledkem tisíciletého procesu spoutávání zlých sil v lidech a ve společnosti.
Nemůžeme být liberály jen proto, abychom tím získávali politickou moc.
Současná liberální hnutí považujeme za hnutí
působící proti civilizaci.
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Jsme konzervativci
Být konzervativcem neznamená ani zpátečnictví ani
brzdění smysluplného pohybu a vývoje.
Být konzervativcem znamená řídit se ve svém
jednání a chování podle všeobecně uznávané
hierarchie hodnot a zásad a tuto soustavu hodnot považovat za trvale nadřazenou všem aktuálním změnám.
Být konzervativcem znamená vztahovat původ
společenského řádu a výklad základních pojmů jako
právo, pravda, spravedlnost apod., k co nejpůvodnější a nejvyšší autoritě, v případě naší civilizace k Bohu
a mimo jiné k zjevenému Desateru přikázání. Protože
jde o autoritu absolutní, absolutně dobrou a lidi milující, nemůžeme tím nikomu ublížit ani kdybychom se
mýlili.
Být konzervativcem znamená respektovat fakt, že
o těchto hodnotách se nehlasuje, že jsou mimo jakoukoliv volbu, že je nelze relativizovat či vykládat jinak.
Být konzervativcem znamená, že se nechceme osvobodit od omezení, která nám klade dobrá služba a zjevený řád světa.
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Nejsme naci ani multikulti
Jsme vlastenci zemští, nikoliv nacionalisté.
Národ, i když nám na něm velmi záleží, nepovažujeme
za nejvyšší autoritu. Domníváme se, že záleží na kultuře, nikoliv na rase. Soužití národů a ras považujeme
za možné, pokud se hlásí ke stejné kulturní matrici.
Pojem kultura je odvozen od základu – kult. Kulturní
formy a obsahy se tedy odvíjí od kultu, od druhu víry,
vzývání se a klanění se čemusi, co uznáváme nad sebou.
Každý kult vytváří hierarchii a systém hodnot, které
jsou společným a trvalým měřítkem lidských činů
a ostojů.
Soužití několika kultur v jedné zemi považujeme
za nemožné, jde o různá hodnotová měřítka, o různé
názory na spravedlnost, krádež, vraždu, vlastnictví
apod., z nichž se odvíjí různé zákony.
Evropské státy a národy za tisíc let rozvinuly kulturu
na bázi kultu křesťanství (Desatero přikázání), a takto
vytvořené hodnoty respektují i ateisté.
Předcházet konfliktu mezi kulturami tím, že
všechny kultury potlačíme nebo zničíme, není multikulturalismus, ale dekulturalismus.
Nejsme ochotni se vzdát své tisícileté kultury, ale
jsme ochotni žít s každým cizincem, který evropskou
kulturu přijme za svou.
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Jsme bezkonfesijní strana, ale...
Monarchie je pro nás politický a společenský systém vyplývající v Evropě z kultu křesťanství a antické
filosofie. Je ale vhodným systémem i pro ateisty a jinověrce, které mezi sebou vítáme.
Jedině tento systém dovedl Západ k blahobytu
a efektivním systémům organizace společnosti.
Na druhé straně odmítáme považovat ateismus
a sekularismus za jakousi neutrální a realistickou
platformu pro všechny. Ateisté mohou pouze věřit,
že Bůh není, a proto patří do kategorie věřících. Pokud
má platit zásada, že víra patří do soukromí, pak patří
do soukromí i ateismus a vše, co z něho vychází.
Máme za to, že život získává smysl pouze službou,
která má průmět do věčnosti. Jinak by byl nesmyslný
a neposkytoval by žádný důvod chovat se v něm morálně.
Z principu služby pro nás vyplývá dobrovolná disciplína. Nemyslíme si, že by mělo být člověku umožněno,
aby si ve všem vyhověl a plnil si každé své chtění. V tom
smyslu nejsme humanisté. Milujeme a respektujeme
člověka pro jeho dobrou službu a proto, že respektujeme, že byl stvořen dobrým Bohem. Jinak by nebyl
žádný důvod ho milovat.
Lásku k člověku zásadně nezaměňujeme s pudem
rozmnožování a zachování rodu.
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Jsme jediní skuteční demokraté
Existence politických stran vždy již znamená rozdělení společnosti na různé zájmové korporace, které
bojují pouze za své vlastní zájmy. Jde o ztrátu jednoty.
Strany jsou jen částmi celku národa a státu, přesto je jejich konečným cílem tento celek ovládnout. Tím by byl
ale celek degradován na svou částečnost a upadal by.
Nevěříme, že sám systém udrží rovnováhu v soupeření stran a korporací. Žádná pravidla pro politickou soutěž neplatí ve světě, kde lze vše koupit penězi
a mocí, kde peníze a droga moci představují nejvyšší
hodnotu. Nakonec zvítězí jeden nejsilnější a nastane
diktatura, kterou si nepřejeme.
Protože chceme demokracii dlouhodobě udržet,
potřebujeme nestranného arbitra, který by dohlížel
na dodržování pravidel politické soutěže, kterého by
nebylo možné koupit, zastrašit či uplatit, který by nebyl
závislý na podpoře politických sil. Takovým strážcem
pravidel je pro nás nevolený a dědičný panovník,
v českém prostředí král.
Panovník by trvale obsadil nejvyšší mocenský
post a vyloučil by soutěž o tento mocenský vrchol.
Jeho nástrojem by byla jím jmenovaná horní komora
par-lamentu, zatímco dolní komora by nadále vznikala
z demokratických voleb. Demokracii nevynalezla republika, ale monarchie.
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Jsme pro hierarchickou společnost
Tvrdit, že jsme odstranili privilegované elity je lež.
Vytváří se stále na majetkové bázi, stejně jako se vytvářely v době socialismu. Chceme, aby elitářské a privilegované vrstvy byly transparentní a morálně
příkladné. Proto je musíme zapojit do služby.
Všeobecné volby považujeme za nespravedlivé,
protože v nich hlasy vynikajících a morálních jedinců
zanikají v masách méně informovaných i pochybně jednajících jedinců, kteří volí koho volí mnohdy z absurdních důvodů.
Takové volby považujeme za šidítko a za kamufláž,
která má dodat moci mocných nátěr legality, a má zodpovědnost za špatné vládnutí přenést na masy (vy jste
nás přece zvolili, tak jste to chtěli).
Protože masy voličů lze snadno ovlivnit médii, mohou si ti, kdo mají prostředky k ovládnutí médií fakticky kupovat výsledky voleb. Proto podle nás dnes
žijeme v pouhé parodii na demokracii.
Chceme, aby panovník povyšováním do šlechtického
stavu vyzdvihoval vynikající jedince, aby tato šlechta
byla spíše morální a ušlechtilá, než panská, aby byla
příkladem ostatním, aby měla více volebních hlasů, než
ostatní apod.
Státní úředníci udělující vyznamenání se dají uplatit.
Také doktorské a další tituly se dají koupit. Panovník se
koupit nedá, protože už všechno má.
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Jsme proti feudalismu
S feudalismem skoncovala sama monarchie v roce
1850. V roce 1860 zavedla demokracii a volby.
Jsme často podezříváni z toho, že chceme vrátit
feudalismus, a zatím, pod pláštíkem předstírané
demokracie je dnes budováno sofistikované feudální impérium. 800 000 obyvatel státu, tedy bez dětí nejméně osmina obyvatel státu zápasí s exe-kucí. Politici
zcela otevřeli cestu tomuto vývoji, kdy z malicherných
stokorunových dluhů jsou exekutory, právníky
a dalšími vydřiduchy vyráběny nesplatitelné dluhy.
Banky prodávají boháčům portfolia dlužníků na podíly
a bohatí nakupují duše, které na ně budou po celý život pracovat. Velké majetky soukromých osob se přesouvají do rukou finanční oligarchie. Vzniká početná
vrstva lidí, kteří pro nesplatitelné dluhy nebudou smět
již nikdy nic vlastnit a byli připraveni o toto základní
právo. Víme o pokusech uzákonit dědičnost takových
dluhů, což by vedlo k tomu, že by se již děti rodily jako
nevolníci robotující na věřitele, u něhož se nikdy nezadlužily.
Chceme se postavit proti tomuto vývoji a zamezit umělému zadlužování lidí přemrštěnými úroky
a poplatky, které daleko převyšují původní výši dluhu.
Současně souhlasíme, že dluhy se mají platit.

13

Nejsme pokrokáři
Nejsme pokrokáři, protože pokrok závisí na tom,
odkud a kam chceme pokročit. Před propastí je lépe
uhnout nebo se vrátit. Materiální pokrok může být
něčím zcela jiným, než například cesta člověka životem
ke spáse nebo cesta růstu v lásce k bližním.

Chceme občanskou monarchii
Myslíme si, že represivní či byrokratické režimy
jsou neefektivní a vyvolávají snahy o sabotáž ze strany
ovládaných. Řád a právo nelze zajistit pouze vynucováním. Efektivní je společnost, kde se o řád a právo
stará většina obyvatel z přesvědčení, že je to správné.
Nelze proto lidem brát jejich starost o právo, řád
a spravedlnost a říkat jim, že to mají nechat jen
na určených institucích (soudech, policii apod.).
Takový postup vytváří lhostejnou společnost
a všemocnou byrokracii. Chceme, aby se na tom lidé
aktivně podíleli sami ve svém okolí podle sdílené hierarchie hodnot, a aby za to nebyli perzekuováni.
Domníváme se, že vést občany země k úctě k takovým hodnotám je mnohem efektivnější, než neustále
vytvářet hory nových zákonů a předpisů, a snažit se
lidem kontrolovat jejich soukromí.
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Jsme pro obnovení povinné vojenské služby
A to vedle existence profesionální armády. Rozhodně neuškodí, když bude zdravé mužské obyvatelstvo
umět zacházet se zbraní a různou technikou pro případ nutné obrany vlasti.
Vojenská služba má také výchovný aspekt. Alespoň
roční nucené odloučení od domova poskytuje mladým mužům lekci v samostatnosti a disciplíně, kterou
(citelně pro společnost) postrádají. Nutnost vycházet
s cizími jedinci v cizím prostředí mladíky socializuje a připravuje je na reálný život. Získávají smysl
pro týmovou práci, psychickou odolnost a chápou, že
společné cíle jsou nadřazené osobním potřebám.
Vycvičení a ukáznění muži mohou být povoláváni
v případě katastrof jako záchranáři nebo jako pomocné pořádkové sbory. Výcvik může být zaměřen i tímto
směrem a může mít i sportovní charakter.
Obnovení povinné základní vojenské služby by
radikálně snížilo počet infantilních věčných dětí, sobeckých a rozmazlených jedinců neschopných obstát
v životě samostatně, inklinujících k závislostem všeho
druhu.
Povinná vojenská služba by velmi pomohla s integrací přistěhovalců.

15

Jsme pro obnovení povinné vojenské služby
Vysoké daně vybírané státem vedou k plýtvání a živí
početnou parazitickou vrstvu byrokracie podílející se
na jejich přerozdělování.
Náhradou za odebrané daně uplatňuje stát dotační
systém. O dotace se musí žádat a jejich poskytnutí
závisí na vůli přerozdělovačů, kteří tak dostávají moc
libovolné jedince i lokality finančně dusit a jiné dotovat, podle měřítek vlastní výhodnosti, tedy korupce.
Dotační systém považujeme za nástroj úmyslného vytváření závislosti jedince na systému.
Usilujeme o to, aby byly daně vybírány v obcích
a aby obce odváděly státu jen minimální nutné procento na jeho správu a chod. Vedlo by to k menšímu
plýtvání, k odbourání parazitické přerozdělovací byrokracie, k větší transparentnosti nakládání s veřejnými penězi a jejich účelnějšímu vynakládání. Obce by
byly nuceny vytvářet podmínky pro usídlení silnějších
plátců daní. Měly by proto motivaci budovat v obcích
obchody, lékařské ordinace, školy a školky atd. To vše
by pomohlo zvrátit proces vylid-ňování venkova, lidé
by nemuseli za vším dojíždět do vzdálených center.
Usilujeme o podporu prvovýrobců, kteří by měli
mít možnost prodávat výrobky a výpěstky v místě,
v lokalitě a okolí přednostně před velkoobchody.
Jsme pro obnovení okresních úřadů a voleb.
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Jsme pro Habsburky
Abychom předešli pozdějším dohadům, chceme, aby
bylo uznáno panovnické právo rodu Habsburg - Lothringen, a to z několika důvodů:
a) tento rod má na svatováclavský trůn historické
právo a nikdy se trůnu nevzdal
b) tento rod má s panováním více než bohaté
zkušenosti dlouhé přes 800 let a své potomky stále vychovává k plnění povinností a k roli panovníka
c) právo tohoto rodu musí být respektováno již proto, aby pak byla respektována i jiná další práva v naší
zemi. Právo je nedělitelné a proto i panovník musí být
navrácen podle práva
d) jde o rod, který má v přímé linii i krev Přemyslovců, Lucemburků a Jagellonců
e) jde o rod, který je dostatečně nacionálně i politicky neutrální a neovlivnitelný v naší domácí politice,
je zaručeně křesťanský a jeho příslušníci jsou skutečně
věřícími katolíky
f) tento rod se vždy zabýval tím, jak překlenout nacionální a další rozdíly univerzálním systémem hodnot a vytvářel základy Panevropy dávno před Němci
a Francouzi.
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Jak chceme monarchii obnovit
Monarchie nikdy oficiálně zrušena nebyla, proto
podle našeho názoru de-iure stále trvá. Období republiky vnímáme jako pouhé interregnum (nepřítomnost
krále). Je třeba většinového konsensu národa a občanů
státu, který by znamenal zřeknutí se revoluční republikánské epizody a vedl by k vytvoření nové ústavy již
s účastí panovníka. Za takový konsensus či referendum
je možno považovat většinové zvolení kandidátky Koruny České.
Není třeba vybírat žádnou novou panovnickou dynastii, stačí povolat zpět tu, která podle tisíciletého
státního práva má na trůn nárok.
V českých zemích je věčným vlastníkem trůnu svatý
Václav. Každý současně panující panovník má trůn
a zemi pouze ve správě a za tuto správu se bude zodpovídat.
Jsme tak velcí demokraté, že chceme, aby byl uplatněn i hlas našich již zemřelých předků. Proto ctíme
tradice. Proto bychom sice obnovovali pomníky jako
Radeckého pomník či Mariánský sloup v Praze, ale
nikdy bychom nebořili pomníky rudoarmějců nebo republikových osobností.
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Doprava
Především bychom chtěli povinně přesměrovat
tranzitní nákladní dopravu na koleje, jak se mělo
stát již v roce 1990. Mělo by to několik zjevných výhod:
Nákladní železniční doprava by bohatla, přestala
by být závislá na finančních dotacích státu a hravě by
sponzorovala prodělečnou osobní dopravu.
Ze silnic by zmizely kamiony, provoz by se stal bezpečnějším, silnice by nebyly tolik ničeny a neutápěly
by se tak obrovské prostředky v jejich neustálých
opravách, bylo by možné budovat nové.
Celkově by to prospělo životnímu prostředí. Pouze
asfaltová a naftařská lobby by neměly takové zisky.
Ve městech bychom preferovali MHD a vytváření
záchytných parkovišť na okrajích, stejně jako rozšiřování středových a historických pěších zón.
Vybírání daní v obcích by také omezilo meziměstskou dopravu, protože obce by se snažily, aby měl občan
vše potřebné v místě kvůli přilákání větších daňových
poplatníků.
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Finance
Jsme proti finančním melioracím, které umožňují
finančním prostředkům odtékat z lokality. Chceme, aby
se toky peněz podobaly meandrům vodních toků, které
zavlažují krajinu, financují místní rozvoj a drží peníze
co nejdéle v místě.
Jsme pro vytváření sofistikovaných polopropustných membrán, které by pouštěly peníze do lokality
a brzdily by jejich odcházení ven.
Chceme vyrovnaný rozpočet a oddlužení státu.
Rozhodně preferujeme nahrazení velkých
obchodních řetězců a supermarketů větším
množstvím malých obchodů. Zaměstnají více lidí
a sníží tak nezaměstnanost. Neodvádí zisky do zahraničí, ale investují peníze v místě, v lokalitě. Obchodníci i jejich zaměstnanci nakupují jeden u druhého
a tím nechávají finance kolovat v místě.
Místní prvovýrobci a zemědělci by měli větší možnost uplatnit své výrobky a výpěstky.
Jsme pro podporu dobrovolného družstevnictví,
které by místním podnikatelům a farmářům umožnilo lépe čelit stlačování výkupních cen velkoobchodními kartely a šetřilo by jejich prostředky zřizováním
společných skladišť a zařízení.
Jsme pro podporu bezpoplatkových finančních
ústavů a považujeme poplatky za to, že občan svěřuje
bance své peníze za nemorální nehoráznost.
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Rodina a výchova
Podporujeme vzestup konzervativních a křesťanských hodnot ve společnosti, aniž bychom chtěli někoho nutit k přijetí určité víry. Příklady táhnou.
Snažíme se o nezkreslený výklad národní historie
i s jejími doposud t\abuizovanými obdobími.
Snažíme se o obnovení tradičního pojetí výchovy nových generací. Domníváme se, že dítě se nevychová samo v naprosté svobodě, jak hlásají maoisté
a liberálové, že je třeba jeho povahu utvářet a že skutečně jde o proces cílené formace. Podle nás má
společnost právo formovat nové generace v souladu
s hierarchií a systémem nejvyšších hodnot. Chceme
obnovit plnou právní zodpovědnost rodičů za chování
jejich dětí.
V tomto směru chceme podporovat odpovídající instituce a chtěli bychom v některých aspektech změnu
vyučovacích osnov.
Podporujeme tradiční model rodiny a odporujeme rozmělňování tohoto modelu legalizací různých
pseudomodelů, které rodinou nejsou.
Podle naší víry teprve muž a žena vytváří celou lidskou bytost a v takovém rozvrhu musí i vychovávat své
děti. Rodina není jen přirozené spojení k rození dětí. Je
i nadpřirozeným sjednocením člověka. Partneři se doplňují k vytvoření celé bytosti.
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Stát a občan
Usilujeme o zrušení krajské (de facto státní)
správy a o obnovení modelu okresní a zemské
správy. Tak by byla posílena samospráva a oslaben direktivní vliv státu, který by byl nucen brát na jednotlivé
lokality mnohem větší ohled.
Zcela se vymezujeme proti zasahování do vlastnických a podnikatelských práv občanů, jakým je
například protikuřácký zákon ve vztahu k soukromým restauracím, kontroly topenišť nebo plánované
znárodnění soukromých studní apod.
Vymezujeme se proti oslabování a relativizování
práva občana na obranu majetku a svých blízkých
a práva na držení zbraně.
Pozorujeme, že toto právo je systematicky narušováno konkrétním rozhodováním soudů, které se snaží
potrestat občana za “neadekvátní” obranu spíše, než
potrestat viníka a agresora. Bylo by smutné, kdyby
se tak stát nebo jisté mocenské síly systematicky pokoušely vychovat občana ke strachu bránit sebe nebo
svůj majetek.
Jsme pro obnovení instituce domovského práva, které by bylo vhodně podmíněno povinnostmi
vůči obci, kde chce občan žít a poskytovalo by výhody,
například volební právo v místě.
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V zahraniční politice
Koruna Česká podporuje sbližování a větší integraci paktu V4+ (Vyšegradu). Jde o pro nás přirozené kulturní prostředí Podunají, s nímž jsme se sžívali
po tisíc let své historie.
Usilujeme o vstup Rakouska, Chorvatska a Slovinska do tohoto paktu, neboť do tohoto prostoru kulturně patří.
Přesto, že se nám politika centra EU v Bruselu
jeví jako nebezpečně autoritativní a nedemokratická
(rozhoduje nevolená rada EU), přestože nesouhlasíme
s rozmělňováním a ořezáváním aspektů státnosti členů
a migrační politiku EU považujeme doslova za sebevražednou, neusilujeme zatím o odtržení se od EU. Usilujeme o to, aby konzervativní blok států V4+ jednal a vystupoval jako celek s předem sjednocenými
požadavky a názory.
Usilujeme o propojení konzervativních stran a sil
v EU a o jejich koordinaci. Přejeme si nadstandardní
styky a vztahy s evropskými monarchiemi.
Nepřejeme si zrušení Schengenu, ale podmiňujeme
členství v tomto spolku důslednou ochranou vnější
hranice spolku.
V otázce přijímání uprchlíků vyžadujeme preferování osob křesťanského vyznání a s námi kompatibilní kultury (nejde o rasu, ale o kulturu).
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Konzervativní východiska
Nepovažujeme člověka za nezávislou bytost.
Vidíme, že člověk je od narození závislý na mnoha
lidech a okolnostech, které nemůže ignorovat, ale může
se snažit je měnit. Člověk je nedokonalý tvor a z toho
plyne, že nikdy nebude nezávislý. Nezávislost je iluze,
proto potřebujeme řád a disciplínu.
Naproti tomu svoboda je reálná možnost se
rozhodovat v každém okamžiku a volit z několika
možností, jak se zachováme. Proto musí být spojena se
zodpovědností k nejvyšším hodnotám.
Všichni jsme diskriminováni již tím, že nemůžeme být někým jiným, někde jinde a někdy jindy. Jsme
omezeni místem, časem a dalšími určenostmi. Svoboda
člověka nespočívá v tom, aby se stal druhým pohlavím
nebo čímkoliv jiným, ale aby volil, jak nejlépe sloužit
společnosti a Bohu takový, jaký a kde se narodil. Dovolávání se práv je dle našeho mínění pýchou a nesmyslem. Nikdo z nás si nemusel před narozením zasloužit
život, tělo, svět, vlastnosti, dispozice a příležitosti. To
vše jsme dostali jen tak zdarma, jde tedy o dar. Z daru
nelze vyvozovat žádná práva, lze za něj pouze poděkovat.
Práva jsou pouhou lidskou dohodou a mohou se
kdykoliv změnit. Zákony platí jen tehdy, kdy za nimi
stojí příslušná autorita. Proto se odvoláváme
k zákonům, za nimiž stojí věčná autorita.
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V Opavě
V Opavě by naše působení záviselo na tom, jak
velkou politickou sílu by nám voliči poskytli. Pokud by
byla malá, spíše bychom se učili a získávali zkušenosti,
zasedali v komisích a hledali spojence.
Pokud bychom měli větší sílu, nejprve bychom
v městské administrativě zredukovali počet institucí
žijících z rozpočtu města na nezbytně nutný. Snažili bychom se zrušit a odbourat parazitické struktury.
V dopravě a podnikání bychom postupovali dle výše
naznačených principů. Rozšíření pěší zóny v centru
města a záchytná parkoviště.
V odpadovém hospodářství bychom obnovili
konkurenční systém odpadových firem.
Ochrana kulturních památek a jejich zachování
pro další generace.
Životní prostředí a další všechny kategorie týkající
se Opavy a celého okresu Opava, bude vzhledem k obsahu aktuální na stránkách www.kcopava.cz
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Koruna Česká
monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska
Je vnitřně členěna do zemských, regionálních a místních společností. Nejvyšším orgánem je Generální
směn, který zasedá jednou za rok. Stejně tak zasedají
zemské sněmy. GS volí předsednictvo, zem-ské sněmy
volí zemské hejtmany pro Čechy, Moravu a Slezsko.
Místní společnosti volí své místní předsedy.
Webové str. KČ - https://www.korunaceska.cz/
E-mail - info@korunaceska.cz
Korespondenční adresa - Senovážné náměstí 24, 110
00 Praha 1 Česká republika
Tiskovým orgánem strany je od roku 2008 Monarchistický zpravodaj, internetové periodikum vycházející
každé 1 - 2 měsíce. Ke stažení na stránkách KČ (již
kolem 80 čísel).
Kontakt v Opavě.
Jaroslav Vavříček 603831422
Od roku 2004 se KČ účastnila všech voleb kromě
prezidentských. Od měsíce Září 2018 pravidelné schůzky v centru Opavy.
Jaroslav.vavricek@korunaceska.cz
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Před 100 lety byla bez jakéhokoliv referenda či ověření vůle lidu vzpourou vůči králi ustavena republika.
Nikdy se nebránila a vždy zatím dovedla národ i stát
k diktatuře. Od samého počátku vymýšleli její politici a představitelé, jak určité skupiny svých občanů
(nebo všechny) okrást o majetky nebo zbavit občanských práv. Ani dnes tomu není jinak. Znovu se vytváří
skryté elity a zajišťují si privilegia. Znovu je vytvářena
závislost státu na zahraničních mocnostech. Znovu je
společnost prolezlá korupcí a prospěchářstvím, jsou
cíleně odbourávány morální hodnoty a sobectví je vydáváno za zdravý realismus. Spravedlnost je uplatňována výběrově. Domníváme se, že už to stačilo.
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