
Bašta na Hrad!
Jediný kandidát, který:

1) odmítá prodej české elektřiny přes lipskou burzu
2) odmítá odstřihávání od zdrojů plynu a ropy

3) odmítá podporu války posíláním zbraní na Ukrajinu
4) odmítá diktát Evropské unie

5) odmítá kovidové totalitní praktiky
6) odmítá nepřiměřenou podporu cizincům na úkor našich občanů

7) odmítá destrukci České republiky vládou Petra Fialy

Jaroslav Bašta
pryč s vládou Petra Fialy!

„Hrozí nám bída a kolaps ekonomiky, politici mluví o válce. Takovou 
budoucnost nepřipustím. Když mě zvolíte, dle článku 62 Ústavy České 

republiky proto odvolám vládu Petra Fialy.“ Jaroslav Bašta

Z kandidátů, kteří splnili podmínky prezidentské volby, je Jaroslav Bašta jediným, kdo 
má nezpochybnitelnou minulost při obhajobě občanských svobod a našich národních 
zájmů. Během svého života prokázal, že je ochoten o těchto hodnotách nejen mluvit, 
ale když je třeba, tak jako za minulého režimu, i trpět. V roce 1970 byl vyhozen ze stu-
dia na vysoké škole a v roce 1971 v politickém procesu odsouzen na dva a půl roku 
nepodmíněně za podvracení republiky. Od roku 1972 působil aktivně v disentu a patřil 
k prvním signatářům Charty 77.

I jeho polistopadové postoje a politické zkušenosti nám dávají jistotu, že prezident-
ský úřad bude v jeho případě v nejlepších rukou. Jako jediný z kandidátů má nejen 
poslaneckou a ministerskou zkušenost, ale i bohaté diplomatické zkušenosti ze svého 
působení na postu velvyslance v Rusku, a později na Ukrajině, což je v dnešní turbulentní 
době obzvlášť cenné.

Prezident je vrchním velitelem ozbrojených sil, a proto je v současné době nebezpečných mezinárodních tlaků 
na zavlečení naší země do války pro budoucnost našich dětí nadmíru důležité, kdo se tohoto úřadu ujme. Jaroslav 
Bašta je tou nejspolehlivější zárukou, že naše země nebude do zbytečného válečného konfliktu zatažena.

Z těchto důvodů jsme dospěli k jednoznačnému závěru, že Jaroslav Bašta je tím nejlepším kandidátem na prezi-
denta České republiky, a proto mu veřejně vyhlašujeme naši plnou podporu.

společný kandidát opozičních stran, hnutí a spolků
podporují SPD, Trikolora, Akce D.O.S.T., Manifest, Národní domobrana, Cesta, Spojenectví Říp, Hnutí Pes,

ANS, Kudy z krize, Zachraňme náš stát, Občan v odporu, Občanská neposlušnost, Kulový blesk a další
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