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V zajímavém článku v Parlamentních listech se ekonomka Hana Lipovská a novinářka Jana Bobošíková 

ptaly: „Co skrývají Piráti …?“ Co skrývají? Touto dobou už ne tak moc. Pomaloučku, polehoučku do 

sebe nechávají vidět, co jsou zač. Zatím to jsou sice pouhé záblesky, ale to skutečné zaměření se už 

začíná rýsovat. 

Vezměte si jen tu skutečnost, že celosvětově, Piráti založili Pirátskou internacionálu – co víc potřebujeme 

vědět? Je to další Internacionála. Ta první byla komunistická, ta druhá nebude o jiná. Piráti jsou 

mezinárodní organizace – která jiná strana funguje jako mezinárodní organizace, se společnými plány, 

cíli, vedením a zaměřením po celém světě než komunistická? 

Symbolika mezinárodních Pirátů je hodně podobná symbolice Sovětského svazu, viz obrázek. Stejně 

uspořádané obilné klasy, stejný počet. Kruh kolem stylizovaného „P“ je ouroboros, symbol Iluminátů. 

Uvnitř klasů Sovětského svazu byl srp a kladivo, což znamenalo, že budeme akorát dřít jako otroci a za 

málo peněz, ale budeme mít jakousi naději (hvězda), i když není jisté jakou. A byla to pravda. Světová 

zdravotní organizace WHO má ty stejné klasy, stejný jejich počet a čím nás tito dostávají je uprostřed: 

medicinou a zradou (had) a ještě inzerují, že chtějí podchytit celý svět. Stejně tak OSN, opět celý svět a 

dát ho za mříže. Je zajímavé, že mapa světa zde není vyjádřena jako globus, ale jako plochý placek, což 

má taky svůj význam. 

 

Čím nás budou dostávat Piráti? No přece tím, čím piráti odedávna dostávali své oběti. Napřed předstírají, 

že jsou přátelská skupina a až se dostatečně přiblíží, tak opozici přepadnou, všecky pobijí a okradou. To, 

že mezinárodní politická strana Pirátů má „P“ uprostřed a kruh okolo něho fialové, je – jak říká Ole 

Dammegaard – symbol americké revoluce. Naše „sametová revoluce“ měla stejnou barvu; však byla taky 

z Ameriky vedená. (Evropská revoluce má barvu světle fialovou, jak ji často nosí Angela Merkel).  

Čeští Piráti mají „P“ zatím v barvě černé, což jen potvrzuje jaký 

osud nás pod jejich vedením čeká: černý. Ještě nepřidali ty klasy, asi 

nechtějí být příliš zjevní. A význam toho „P,“ což je ve skutečnosti 

prapor na stožáru pirátské lodi, je ten, že s jejich vládou budeme lítat 

jako hadr na holi. Budou s námi mávat jak se jim zlíbí. 

Anebo jejich vedoucí (na obrázku). Vidíte to znamení, co dává 

prsty? To není znak „V“ pro vítězství; ne, to je satanistická 

symbolika a znamená to čertovy rohy. Vy to nejspíše nevíte, ale on 

určitě ano. Taky mnohé veřejné osobností jsou se skutečným 

významem velmi dobře obeznámeny, viz obrázky dole. 

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Co-skryvaji-Pirati-a-proc-vitezi-Prace-O-to-jim-nejde-Vazna-zjisteni-639514


 

Podstatné změny a všecky v náš neprospěch 
Podle autorek již zmíněného článku chtějí Piráti zavést přijetí eura a nepodmíněný příjem. Zavedení eura 

bude znamenat ochuzení všech a pak dopadneme jako Slovensko. Nebudeme tisknout vlastní peníze a 

staneme se vazalským státem zrádcovské Evropské unie. S Piráty u vesla se od ní nikdy neodtrhneme a 

kdyby se potopila, což se může stát kdykoliv, půjdeme pod vodu s ní: poneseme její dluhy a závazky ještě 

dalších sto let. Spíš by bylo prospěšné zbavit se eura a Evropské unie zároveň s ním, ale to je přesně proti 

plánu Pirátů, takže bude potřeba zbavit se i jich. 

Zavedení nepodmíněného příjmu je dvojsečná zbraň. Některým se to bude zdát skvělý nápad, ale to je 

mylná domněnka. To pak dopadneme jako Rómové, kteří z nějakého záhadného důvodu snadno dostanou 

sociálku, takže nemusí nic dělat, nevzdělávají se, nemají žádné povolání ani zaměstnání, žádné cíle, 

žádnou snahu, ani budoucnost, než zůstat celý život na vládní podpoře. Když se zeptáte jejich dětí co 

chtějí být až vyrostou, tak nejspíš odpoví, že budou na sociálce jako táta. A když bude celý národ na 

vládní podpoře, tak budeme všichni stejně chudí, všichni stejně omezení a všichni stejně závislí na 

hodném strýčkovi, Státu. Jenže dříve nebo později bude mít Stát požadavky. Nebude svolný dávat nám 

peníze zadarmo a bude chtít něco inkasovat zpátky. A to „něco zpátky“ bude, že se vzdáme veškerého 

majetku a všeho co vlastníme a to navždy, plus souhlas s očkováním. A ti z nás, kteří odmítnou, těm se 

podpora jednoduše odřízne a bude od nich očekáváno, že zemřou hlady. Pak jim samozřejmě vláda 

všecko zabaví tak jak tak. 

Toto všecko je přesně podle globalistického plánu na ovládnutí světa a na naše zotročení. Pokud vás 

zajímají podrobnosti, přečtěte si článek, „Detaily dalšího postupu COVIDu-19 a Great Reset.“ Tam je to 

všecko vypsáno. 

Další čistě globalistické plány Pirátů a Soros 
Piráti jsou rovněž pro otevřené hranice a pro přijetí veškeré emigrace. To je současně plán globalistů, 

který horlivě podporuje a organizuje George Soros. Sorosovy nadace platí všecky ty nežádoucí migranty, 

aby se k nám jeden přes druhého hrnuli. Jestliže Piráti chtějí to stejné, pak propagují Sorosovu agendu, 

takže je velice pravděpodobné, že je Soros na oplátku podporuje finančně. Jistě, jak jinak by měla tak 

velká skupina lidí dost času a peněz na to, aby se tak vehementně propagovala po celé republice a aby 

zvládla vypracovat podrobný plán činnosti, který je příliš dokonalý na to, že by ho upachtilo pár nadšenců 

a politických amatérů. Ne, tento plán a celý jejich postup byl navržen zkušenými odborníky, zkušenými 

psychology a politology za účelem zalíbit se co největšímu počtu lidí a strhnout je s sebou. Je to také plán 

http://www.nwoo.org/2020/10/23/detaily-dalsiho-postupu-covidu-19-a-great-reset/
http://www.nwoo.org/2020/10/23/detaily-dalsiho-postupu-covidu-19-a-great-reset/


převelice optimistický. Piráti chtějí vylepšit naprosto všecko a hned. A prý na všecko budou mít peníze, i 

když je dnešní vláda nemá. 

Jistě, podle toho, co plánují, chtějí krást lidem patenty, zrušit ochranný zákon na autorská práva a cokoliv 

kdo vynalezne, vymyslí, nahraje (hudbu), napíše (knihy). To všecko bude rázem patřit všem a autoři 

těchto prací, kteří na tom strávili měsíce a i roky úporné práce, neobdrží nic. Vůbec nic. To všecko bude 

majetek nás všech, přesně jako za komunismu. Tehdy nám taky všecko patřilo, takže nikdo nic neměl. 

Myslíte, že v takovém systému budou lidé psát knihy, nahrávat hudbu, nebo vynalézat nové věci? Těžko! 

Bylo by to od nich nerozumné. 

Ale to je přesně co od nás globalisté chtějí: průměrnost. Nechtějí žádné špičky, žádné geniální výchylky, 

chtějí maximálně průměrnost, nebo ještě lépe, podprůměrnost. Kdyby mohli, nejradši by nás všecky 

nahnali zpátky do jeskyní, kde bychom si nad ohněm opékali brambory a jiné hlízy, nebo maximálně 

kukuřici. A oni by jezdili kolem v přepychových autech, ukazovali by nás svým potomkům jako zvířata v 

zoologické zahradě a libovali si, jak snadno se zbavili tvrdé konkurence. 

Perverze základních pirátských myšlenek 
Autorky zmiňovaného článku dále píšou, že Piráti na jejich stránce v části „Základní pirátské myšlenky“ 

odkazují čtenáře na stránku švédského zakladatele Pirátské strany, Ricka Falkvinge, který v minulosti 

hájil i legalizaci dětské pornografie, prý ve jménu svobody. Svoboda pro koho? Pro něho a jemu podobné, 

nebo pro ty děti? Touto dobou si už určitě nikdo z Pirátů nic podobného veřejně hlásat nedovolí, poučili 

se, že nesmí hned všecko zaráz vykvákat do světa. To ale neznamená, že se něco změnilo. Možná to je ta 

doposud „tajená část,“ o které se obě pisatelky článku v Parlamentních listech zmiňují. 

Ovšem pozor, jestliže dětské porno, pak k tomu patří pedofilie, únosy dětí, perverze, znásilňování a 

mučení dětí a snuff filmy (to je, když přímo na kameře někoho mučí a pak zavraždí, pokud možno 

rituálním způsobem). 

I když o tom teď už Piráti nemluví, ten směr tam pořád je a dokazuje to i člen Pirátské strany za 

Liberecký kraj Tomáš Martínek, když v Parlamentních listech prohlašuje jak je „rád, že zastupuje kraj, 

kde naprosté většině lidí záleží na osobní svobodě všech jednotlivců.“ Tím myslí to, že podle průzkumu 

Median z prosince 2019 celých 82% lidí z libereckého kraje souhlasili s manželstvím pro všechny, bez 

ohledu na pohlaví. To znamená, že podporují LGBT, což jsou lesby, homosexuálové a transvestitové 

(muži, vydávající se za ženy a ženy, vydávající se za muže). Podle něho je to zjevně v pořádku, když se 

lidé stejného pohlaví spojí v manželský svazek, což je samozřejmě proti přírodě a i když já si to nechám 

líbit a vy si to necháte líbit, příroda si to líbit nenechá. Jestli chcete důkaz, můžete ho mít. Podívejte se na 

Sodomu a Gomoru. 

Potraty pro všecky 
Ve stejném tónu, Piráti vyzvali vládu, aby umožnila polským ženám potraty v České republice. Polský 

ústavní soud totiž zakázal provádět potraty z důvodu poškození plodu. Je zjevné, co tím zkoušejí docílit: k 

poškození plodu nemůže jen tak samo od sebe dojít. To se stane, když si někdo zkouší neúspěšně navodit 

potrat, často drsným způsobem. Je jasné, že polský soud tímto rozhodnutím nehodlá získat celé zástupy 

poškozených dětí, ale zkoušejí udělat konec těmto barbarským a nežádoucím praktikám. 

Nás, bílých Evropanů je už tak málo a údajně to je důvod, proč sem dovážejí ty hordy barevných z 

Afriky. A ještě budeme národ ochuzovat o nové přírůstky takovým ponižujícím způsobem? Co je s námi, 

s lidmi, v nepořádku? Zvířata, omezení a hloupí tvorové by nic takového neudělali a my, lidé ano?! 

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Martinek-Pirati-Jsem-rad-ze-Liberecky-kraj-je-nejliberalnejsi-v-CR-637227
https://zpravy.tiscali.cz/umoznete-polkam-interrupce-v-cr-vyzvali-pirati-vladu-498438


To, že Piráti chtějí tyto potraty Polkám umožnit opět říká jen jedno, že propagují globalistický plán na 

Nový světový řád (NWO), neboli totalitární otroctví s podstatným zmenšením světové populace. Je to 

plán, který propaguje Bill Gates, George Soros, Clintonovi, Biden, Obama, BLM, Antifa, WHO, OSN a 

všichni ostatní globalisté, kteří s tak urputnou snahou bojují proti presidentovi Trumpovi, protože jim 

zkouší jejich zvrácenosti zatrhnout. Takže Piráti těmto lidem pomáhají, což opět svědčí o tom, že s nimi 

sympatizují, neboli že jsou jedni z nich. Pouze to zatím tají, což je jejich další tajemství. 

Jestliže by Česká republika začala poskytovat možnosti výhodných potratů Polkám, po nich by přišly 

ženy z jiných národů, postupně by se to rozneslo do světa a k nám by se hrnuly proudy žen, které budou 

chtít přerušit těhotenství. A z České republiky se stane světový potratový kapitál, bude z nás světová 

andělíčkářka. Někdo řekne, „to je Čech,“ a ten druhý bude hned myslet „potraty.“ Není už dost na tom, že 

máme veřejné nevěstince? Není dost na tom, že naše děvčata se nestydatě nabízejí kolemjedoucím podél 

cest? Není dost na tom, že v Nemanicích a nejspíš i jinde postávají v 11 hodin v noci dobře oblečení, asi 

desetiletí chlapci kolem pouliční lampy a čekají, až si je perverti z Německa přijedou vyzvednout? Jak 

moc víc ponížení má tato Republika snášet? Je toto oč jsme se snažili? Je to, co chceme pro naše děti? 

Udržitelnost – velmi ošemetná záležitost 
Jako další, propagují Piráti „udržitelnost.“ Význam tohoto slova je do jisté míry skrytý. Pochází z 

anglického slova „sustainability,“ což znamená udržitelnost systému, kdy nedojde k vyčerpání surovin, 

potravin, vody, elektřiny a všeho ostatního. Je to systém, kde se dostane na všecky. 

Jenže tento výraz je opět čistě globalistický a velmi politický, protože jejich „udržitelnost“ je podmíněna 

odstraněním obrovského množství lidí z naší planety, zhruba asi 90% z nás. Proto podpora potratů, proto 

neúčinné a škodlivé léky, proto 5G na celý svět. Proto koronavirus a povinné očkování, jehož účelem je 

změnit člověka na GMO (geneticky modifikovaný objekt), který je patentovatelný a tím pádem ho někdo 

vlastní, stejně jako otroka. Očkování rovněž způsobí sterilitu a následně smrt. Takže jestli se Piráti 

zasazují za udržitelnost, pak jsou to čistí a nefalšovaní globalisté, agenti Sorose a jeho bandy, kteří nám, 

obyčejným lidem, ve skutečnosti nepřejí nic dobrého. 

Černí piráti zkouší být zelení! 
Jako by to nestačilo, v ekonomice chtějí Piráti přejít od efektivity na zelenou ideologii, což je další 

nesmysl, který ale určitě hodně lidí nepochopí, protože tomu nevěnují patřičnou pozornost. Zní to dobře a 

to stačí. Ale jestliže v ekonomice přestanete sledovat efektivnost, tak to pak není ekonomika, ne? A ještě 

dále, cokoliv je zeleného, je globalistické, nebo taky komunistické. 

Na příklad jen globalisté nám mohou nanutit „zelené“ žárovky, které v sobě mají rtuť, což není ani trochu 

zelené. Když se vám taková žárovka náhodou při vyměňování rozbije, tam veškerá zeleň chybí! Rtuť se 

rozprskne všude, nikdy ji všecku nenajdete a odpařovaná rtuť je velice zdraví škodlivá. A co tak tam, kde 

tyto žárovky vyrábějí, je to taky zelené vyrábět něco se rtutí, co může být vyrobeno i bez ní? Anebo na 

těch lidech v nějaké fabrice kdesi v Číně nezáleží? Stejně tak LED žárovky – výroba vší té elektroniky, 

kterou obsahují, není ani trochu „zelená.“ Ale opět, ty jsou vyráběny kdesi daleko, kdo se o to zajímá. 

Anebo nápad recyklovat plastik – to snad je zelené? Kdepak, není. Tam, kde tento plastik třídí, což je opět 

často v Číně, ho musí lidé rozebírat na jednotlivé druhy. Když si neví rady, jaký druh plastiku to je, mají 

u sebe zapalovač a kousek ho zapálí – podle čichu pak poznají co je to za druh. Jenže ten, kdo čichá 

spalovaný plastik si říká o těžké nemoci a předčasnou smrt. Takže – je to taky zelené? Jiní zase plastik 

poctivě posbírají, protože oni přece recyklují. A pak ho nahážou do moře, kde vznikají celé ostrovy 

odpadu, který ničí ekologii a škodí mořským živočichům. A to je taky zelené? 



Stejně tak třídění a sbírání kuchyňského odpadu. Zahnívá nám v kuchyni, anebo za domem, mouchy 

kolem toho létají, myši a krysy na to útočí a to že je zelené? Hádám, pánové, abyste si upravili 

terminologii a nedělali si z nás legraci. Ovšem jak odstranit inteligenční nedostatky, to nevím. 

Americké město Newark, ve státě New Jersey bylo jedno z prvních, které začalo recyklovat suroviny. 

Poctivě sbírali plastik zvlášť, lahve zvlášť a konzervy. Město pokutovalo občany, když nové příkazy 

nedodržovali a i když sběr odpadu stál takto o hodně víc, libovali si, jak jsou správní a pokrokoví. Po roce 

zhodnotili celou akci a spočítali finanční přínos pro město. Tento dělal 300,000 dolarů, což se zdá být 

pěkná suma. Jenomže – ve městě je 300,000 obyvatel, takže to byl jeden dolar na osobu za rok! 

Ovšem zpět k ekonomii 
Podle Pirátů se: „ … hodnoty společnosti chystají přesouvat od efektivní, produktivní práce k 

ideologii. A tak se banky nebudou o udělení úvěru živnostníkovi nebo rodinné firmě rozhodovat podle 

jejich podnikatelského plánu a zisku, nýbrž podle zelenosti jejich podnikání a na základě provedeného 

genderového auditu.“  

Každý opravdový ekonom a stejně tak každý myslící člověk by se při čtení takového nesmyslu měl chytal 

za hlavu a v zoufalství volat do světa: „Kdo tyhle monstrosity volil? Kdo to byl, kdo se tímto provinil? 

Mají tito lidé vůbec rozum?“ 

Je opravdu těžké snést takovou naivitu. Anebo si z nás dělají legraci? Nebo snad zkoušejí jak moc daleko 

mohou jít, aniž bychom to poznali? Je opravdu možné, že by nevěděli, že efektivost produktivity práce 

určuje cenu výrobku, jeho prodejnost, jeho konkurence schopnost na trhu, platy pracovníků, firemní zisky 

a mnoho dalšího, bez čehož by firma nemohla existovat. Takže když toto zaměníme za ideologii, kam se 

asi dostaneme? Nemůžu vám to napsat, nemám ve zvyku používat vulgarismy. 

A když už ideologie, jaká ideologie? Leninova a Marxova? To je, čeho měli komunisté vždycky plnou 

hubu: ideologie! Jak je vidět, stejně tak Piráti. 

Co se týče „zelenosti,“ jak moc zelené budou pro Piráty slévárny, elektrárny, strojírenské podniky, 

spalovny odpadků, výrobci stavebního materiálu, výroba baterií, pokovovací lázně, lisovny plastiku a 

mnohý jiný průmysl? A přesto to všecko potřebujeme. 

Stejně nesmyslné je propagovat to, že banky vyhoví žádosti o půjčku na bázi pohlaví žadatele. Co má co 

dělat pohlaví žadatele s žádostí o půjčku? Anebo chtějí upřednostňovat jedno pohlaví vůči druhému? To 

je pak ale rasismus, nebo něco ještě trochu horšího. A jestli budou banky opravdu tak hloupé, aby podle 

shora vypsaných podmínek postupovaly, tak všecky brzy zkrachují a s nimi celé národy. 

Závěrem 
Toto je jen malá část programu Pirátů, kterou jsem považovala za vhodné zhodnotit. Je toho mnohem víc, 

co stojí za prozkoumání, protože velká část jejich plánů jsou neproveditelné fantasie, které není prakticky 

možno uskutečnit. A to ještě musím dodat, že všecko co plánují je prodchnuto globalismem, čili novým 

světovým řádem, neboli totalitárním otrokářským systémem, kde člověk nemá žádnou cenu. 

Musím přiznat, velice se divím, že pro tuto skupinu lidí někdo vůbec volil. Ale jak říkám, lidé nevěnují 

věcem dostatečnou pozornost. Přelítnou to očima a když to dobře zní, tak je to v pořádku. Jenže ono je 

nutné ptát se PROČ to dobře zní. Protože jak říkají Američané, „když něco zní příliš dobře aby to mohla 

být pravda, pak to je příliš dobré, aby to mohla být pravda.“ 

If it sounds too good to be true, then it is too good to be true. 


