Pravý prostor
Co to je? Kde se to tu vzalo? Proč?
Protože demokracie!
V pořádku.......
…..... avšak vše má své meze. Tento internetový plátek (server) objevil náš spolek
Imperativ,z.s.. Proč ne. I špatná reklama je reklama. Jenže vše je jinak! Pakliže naleznete odvahu a
chcete si přečíst bludy o našem spolku jsou zde: http://pravyprostor.cz/jak-pravdolaska-doji-penizez-prazskeho-magistratu-takovy-maly-kseft-proti-nenavisti/.

Na rozdíl od prezidenta Zemana mi kvalitní práce novinářů nedělá problémy. Jeden je
dokonce spoluzakladatelem našeho spolku. Ale toto? To není novinařina, to je nenávistný,
neověřený a nebublikovatelný extrém.
Nekorektní novinařina či politika, těmto rádoby novinářům sedí. Co nejvíce neověřitelných
lží, populismu a bludů. Hlavně ať se objeví slova: „pravdolářskař, Islám, nevládka, sluníčkář
apod“. Velká slovní zásoba být nemusí. Sledovanost, lajky, odklepy atd. „to je cool!“ Honba na
objednávku. Pro rozumné a zejména vzdělané lidi však již nuda.
Když mám být dle shora uvedeného článku/redaktora tzv. „Pravdoláskař“ tak tedy:
„Nebudeme jako oni/on !“ Jenže má to jednu vadu na kráse. Zrovna tato věta mě neuvěřitelně již
nebaví. A možná ji i našemu panu prezidentovi Havlovi vyčítám. A tak budu jako oni/on, velmi
nekorektní: (myšleno redaktor tohoto pochybného serveru)
„Ty pochybný proruský švábe! Pisálku! Ty anti-novinářské čuně přemýšlící na úrovni
proletářského pacholka, naverbovaného zrádci naší kultury, společnosti a lidského žití vůbec!
Proč si byl zrozen?
Jak se vám líbí nekorektní a hrubá představa vyjadřování? Samozřejmě jsem to schválně
přehnal a nelíbí se mi to. Ale to je Pravý prostor. Urážky, neověřené pochybnosti, lži, bludy a
schválnosti zabalené do líbivého textu. Jaký je rozdíl mezi mou sprostou nekorektní mluvou a
nekorektní novinařinou tohoto rádoby zpravodajského serveru? Žádný!
Pojďme však projít v krátkosti historii našeho spolku Imperativ,z.s. Tím odpovíme na článek
Pravého prostoru.

Psal se rok 2009 a spoluzakladatelé t.č. občanského sdružení Imperativ, o. s. Seděli v
nejmenovaném rockovém klubu v Praze. A protože nebylo zrovna narváno, byla puštěna televize.
Poslouchali televizní zpravodajství a popíjeli pivní mok. Byly slyšet reportáže o komunistech a
provokativních pochodech neonacistů. A tak téma rozhovoru mezi Petrem Korálem (dále jen
Petr) a Davidem Lebedou (dále jen David) sklouzlo k otázce: „Co se to vlastně dnes děje?“ Celý
večer oba přemýšleli jak pomoci společnosti. Sedět a nadávat po hospodách či klubech je již
nebavilo. A tak je napadlo založit občanské sdružení. Následně se přidal bratr Davida Jakub
Budina (dále jen Jakub) a v roce 2010 byl na Praze 7 založen Imperativ,z.s.

Skutečně „pravdoláskařský či sluníčkářský způsob“ vzniku občanského sdružení. Hudební
publicista a bývalý policista! Opravdu toto spojení smrdí přílišným humanismem, humanitními
vědami či zeleným aktivismem!
Již v roce 2009 se Petr a David podíleli na organizování prvního tzv. „Koncertu proti
totalitě“. Ještě pod hlavičkou ÚMČ Praha 7, kde David pracoval jako koordinátor prevence
kriminality. Jak je vidět šlo propojit hudební novinařinu s informačně-bezpečnostní
problematikou. Po vzniku Imperativu v roce 2010 se konali ještě dva tyto koncerty ve spolupráci s
ÚMČ Praha 7. Takže aktivismus, ale ve spolupráci se samosprávou či dokonce se státem
(následné opakované školení policistů PČR nejen KŘ Praha).

Opět je vidět jak Pravý prostor vůbec nepracoval s informacemi. Přitom ve spolku
Imperativ,z.s. vše zveřejňujeme včetně Výročních zpráv ( http://www.imperativ.cz/index.php?
cat=vyrocni-zpravy ) Pracují tzv. Sluníčkáři tímto způsobem se státem? Mohu říci, že David měl
zejména v počátcích velké problémy s důvěrou v souvislosti s ostatními neziskovými organizacemi
a dnes po více jak šesti letech má spíše problémy s důvěrou ve vztahu k bývalým kolegům a
opačně.
Imperativ,z.s. neměl až do roku 2015 žádné zaměstnance. Vždy jen pracovníky na DPP. V
letech 2015 -2016 jednoho zaměstnance na DPČ. Vždy odvádí daně a platí sociální a zdravotní
pojištění. Do tč. občanského sdružení přichází v roce 2011 Martin Lebeda (dále jen Martin) a
Jan Husák (dále jen Honza) a na dva roky odchází Jakub. Začínáme přemýšlet o veřejném
aktivismu v rámci zákona o právu shromažďovacím. Přesto pokračujeme v koncertech a ve
specifické prevenci kriminality mezi dětmi.

Dostáváme se opět k článku. Finance. O nich vlastně celý článek je. Téma, které když se
použije, tak se hned nalezne nenávistné a v České zemi bohužel velmi zastoupené obecenstvo
tupounů či trollů, zejména diskutujících pod článkem. Může mi ten dobrák, tedy autor článku
poradit, jak v dnešní době financovat neziskovou organizaci? Nemůže, protože nesnáší občanskou
společnost, tak jako jeden z našich rovněž proruských prezidentů. My to však víme. A proto v rámci
OSVČ navrhujeme, vyrábíme, tiskneme/potiskujeme trička. (http://www.imperativ.cz/index.php?
cat=e-shop) A to nejen v rámci prevence kriminality. Opět odvádíme daně a vše zveřejňujeme a
přiznáváme. Skutečně byznys? Ani náhodou! Činnost, která přinese alespoň nějaké finance. Jedná
se však ve vztahu k naší činnosti spíše o prodělečnou činnost. A tak žádáme o granty. Autor článku,
který by si měl spíše nasypat písek na hlavu než chlubit se písemným paskvilem na Pravém prostoru
si všímá, že používáme finance z grantů na námět, výrobu a tisk ilustračních a propagačních
materiálů. Ano je to pravda. Vše máme schválené většinou odbornou komisí, Radou hl.m. Prahy a
většinou i Zastupitelstvem hl.m. Prahy. A ceny za výrobu? Propastné od komerční sféry! Využíváme
profesionální grafičky z komerčního prostředí za nekomerční ceny. Jinak bychom nemohli nic

vyrábět. Námět? Rovněž pod cenou. Nikdo z nás se miliónářem nestane. Skutečně se nemusíte bát
pane redaktore. A pokud si někdo myslí, že ovlivňujeme cílovou skupinu politickou agitkou je na
omylu. Naopak. Upozorňujeme na skutečnosti v Ústavě a záruku našich svobod. Také
upozorňujeme na chyby a protiprávní jednání na demonstracích a shromážděních. Poukazujeme na
právní aspekty. Prostě prevence – předcházíme možnému protiprávnímu jednání při využití
shromažďovacího práva. Avšak zločiny komunismu a nacismu v minulosti, nikdy nevynecháme! V
přítomnosti pedagogů jim tyto zločiny připomínáme, diskutujeme o nich.
V roce 2012 přichází do Imperativu Lucie Kalinová (dále jen Lucie). Rozloučili jsme se
však s Honzou a to i kvůli názorovým střetům a hlavně nesplnění podmínek uvedených ve
Stanovách našeho sdružení v souvislosti s členstvím. V roce 2013 přestáváme spolupracovat s
ÚMČ Praha 7. je to z naší strany asi alibismus, ale nemůžeme se nechat financovat v rámci
spolupráce, když v Radě MČ P7 sedí komunista. A byl zrušen poslední tzv. Koncert proti totalitě.
Jsme rádi, že můžeme u nás přivítat dalšího hudebního publicistu Bohumila Němce (dále jen
Bohouš) V roce 2014 konečně začínáme s politickým aktivismem a vzniká Protitotalitní
platforma (dále jen PtP).

Ano vzniká PtP zaměřená mimo jiné na informování o takových šmejdech (běžně uznávané
a používané slovo při jiné příležitosti) jako jsou někteří rádoby redaktoři zmíněného serveru. Ale
hlavně o totalitních režimech. Ale k tomu nemá pravděpodobně (pokud o Rusku budeme hovořit
jako o nedemokratickém státu) daleko právě Pravý prostor (dále jen PP). Třeba se mýlíme. Mýlí se i
MV ČR? Vystupujeme 17. listopadu 2014 na akci „Dvě totality stačily“ na Palachově náměstí.
Myslí si snad redaktor PP a autor zmíněného článku, že by se sluníčkáři či ortodoxní
pravdoláskaři setkali na pódiu v rámci této akce s politiky ODS? Minimum, spíše jeden či dva. A

tak další důkaz o tom jak je možné bez ověření získaných informací lhát. Stále jen lhát!
A jsme v roce 2015. Z tohoto roku jsou převzaty informace z naší Výroční zprávy v článku
PP. Schválně neuvádím citováno. Protože vše je samozřejmě překrouceno. Jak jinak. Do
Imperativu,z.s. přichází Jan Vališ (dále jen Honza2) a Dušan Vaněk (dále jen Dušan). Výborní
lektoři a kamarádi. PtP pozastavila svojí činnost a koncem roku odchází Lucie. Že by biologické
hodiny? Vrátil se Jakub.

Petr, Bohouš, ale i David by mohli mluvit dlouhé hodiny o problémech se svým vzhledem a
zejména s delšími vlasy za minulého režimu i nyní. Asi bych křivdil PP, kdybych tvrdil, že nás
jejich redaktor napadl kvůli vzhledu. Ne, ale pod článkem je zajímavá diskuse právě na toto téma.
Nebo spíše zmíňka. Pravděpodobně konzervativní sympatizant PP. A nebo komunista či nácek?
Nebudeme vytvářet podmínky pro hloupý populismus či předsudky. Tady nebudeme jako oni.
Věnujme se však něčemu jinému. Když nepočítám Honzu2, který je označen v článku jako bio
aktivista, o našem spolku se zde hovoří jako o příživnické organizaci na úkor rozpočtu MHMP.
Výše jsem odůvodnil, že se jedná o zásadní blábol. A stálo by nám to za to? Je to vůbec možné.
Možná ano, ale to není náš problém. Na konci každého projektu (roku) je kasa Imperativ,z.s.
prázdná (viz Výroční zprávy). Všichni mimo Davida mají svá zaměstnání. A mimochodem pane
redaktore poslouchejte:
David bývalý policista, pracoval po odchodu do civilu pro samosprávu, měl několik pracovních
nabídek od státu či opět samosprávy. Odmítl. Šestým rokem pracuje v neziskovém prostoru.
„Nemyslíte si, že mohl využít svých zkušeností z 15-ti leté praxe u PČR a se svým vzděláním

pracovat u bezpečnostní agentury? Či využít bezpečnostní prověrky NBÚ, kterou i po odchodu do
civilu měl a pracovat jinde než u neziskovky? Nebo pracovat dle svého vzdělání v pedagogickém či
sociálním oboru? Neměl by se lépe?“

Petr hudební publicista, nemyslíte si, že by měl více času a klid, kdyby se věnoval jen svému
zaměstnání a nemusel sedět po nocích a studovat materiály na lektorskou činnost nebo jiné aktivity
spolku Imperativ,z.s.? Myslíte si, že rád poslouchá narážky některých hudebníků na svojí osobu v
souvislosti s činností v Imperativ,z.s.?
Martin, řidič, skutečně je možné, že by vás „samozvaný redaktore“ mohlo napadnout, že druhý den
po více jak osmi hodinové šichtě, tento člen našeho spolku jde a pracuje pro náš spolek v rámci
aktivit pro děti a mládež? Nenapadlo. I kdybyste to věděl, pravděpodobně by došlo k popření této
skutečnosti.

Bohouš, hudební publicista a řidič, je prokazatelné a obhajitelné, že tohoto člena našeho spolku
práce s dětmi a mládeží baví! Jinak by nebylo možné, aby vše pro svojí firmu a hudební publicistiku
zvládal.
Honza2 a Dušan, zkuste si pane redaktore v dopoledních hodinách věnovat lektorské činnosti
Imperativ,z.s. a poté se v odpoledních a večerních hodinách věnovat dětem a mládeži v
Nízkoprahových zařízeních. A protože se jedná o mladé lidi neustále se vzdělávat v rámci
celoživotního vzdělávání!

A jsme u konce. Imperativ funguje, věnuje se prevenci kriminality, politickému aktivismu,
ale i přednáškové činnosti v rámci různých odborných konferencí. Prošel si nějakým vývojem, ale
stále je spíše nováčkem na poli neziskového sektoru.......
…...... redaktor PP bude dál rozšiřovat bludy a nic se nezmnění. Avšak řekl by nám to co
napsal v článku pod názvem: „ Jak pravdoláska dojí finance z MHMP“ do očí?
Neřekl. A ať je rád!
Předseda Imperativ,z.s.

