Tisková zpráva
Libertariánský institut, 30.11.2016

Do souboje zastánců a odpůrců EET zasáhne 1.12.2016 happening Libertariánského institutu
„Dejte státu korunu“.
Happening je založený na tom, že alespoň milion lidí pošle během prosince 2016 státu na příslušný
účet MF ČR jednu korunu a vyžádá si potvrzení o přijetí daru. Jde o občanskou odvetu státu za jeho
standardní přístup, kdy několik politiků a úředníků vymyslí nějakou hloupost či zbytečnost a miliony
lidí mají spoustu výdajů a starostí.
Happening je vyhlášen na celý prosinec 2016, slavnostně bude ukončen na Silvestra. V lednu bude
učiněn oficiální dotaz na MF ČR podle zákona 106/99 Sb. na to, kolik lidí státu přispělo, na jaké účely
a jak s penězi MF naloží. V průběhu happeningu budou aktuální informace dostupné na stránkách
www.ZastavitStat.cz

Chcete-li citovat Romana Kříže, předsedu LI, pak nabízíme na výběr:
„Ne, to není proti EET. EET je totiž jen další z mnoha věcí, kdy stát pískne a miliony lidí mají těžkou
hlavu. Každý den. Tak teď milion lidí pískne a těžkou hlavu bude mít stát.“
„Dáme státu ochutnat jeho medicínu!“
„Jedna koruna a jedna minuta, to za tu legraci přece stojí.“
„Stát si vždycky vybere nějakou skupinu. Tu diskriminuje za potlesku zbývající většiny.“
„Stát není řešením problémů, stát je jejich příčinou.“
„Stát postupuje podle známého hesla: ´Když se něco hýbe – zdaň to! Když se to nepřestalo hýbat –
zreguluj to! Když se to konečně hýbat přestalo – začni to dotovat!´“
„Stát jako systém je dnes, bohužel, amorální a asociální. Dělá z lidí bezmocné almužníky, kteří mezi
sebou soupeří o to, co stát pustí dolů.“
„Ne, to není akce namířená proti panu Babišovi. Pan Babiš je pouze další z řady těch, co
prostřednictvím státu uspokojují svoje představy o tom, jak mají ostatní žít“.
„EET jako efektivní nástroj výběru „peněz nás všech“? Absurdní! To je jako snaha efektivněji vést
koncentrační tábor.“
„Happening bude ukončen 31.12.2016 o půlnoci. Vyzýváme všechny, kdo s námi sympatizují, aby se
tento den na protest proti nenasytnému a přebujelému státu opili. Čím více jsou nespokojeni se
státem, tím ať se více opijí. Uvidíte, je nás strašně moc!“
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