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Jak mít vliv a vydělávat na Hradním Kurýru?
Vydávání Hradního Kurýra je cestou, jak informovat čtenáře o dění a činnosti
na hradě, i cestou jak získávat další podporu pro dobudování a rozšiřování hradu.
Současně umožňuje čtenářům šířit také své informace
i vydělávat.
Asi se shodneme, že není
mnoho možností, jak ovlivňovat co noviny píší. Ani
mnoho možností zhodnocovat své peníze pod svým
přímým dohledem a ještě se
u toho bavit. Není ani mnoho
možností s něčím začít obchodovat, pokud to již není
moje, když nemám dost peněz na nákup a zásoby zboží. Tento Hradní Kurýr však
takovou příležitostí je jak
pro fyzické, tak i právnické
osoby. Stačí si koupit kousek plochy (stránky) Kurýra
o velikosti odpovídající chuti
investovat, nebo penězům,
s nimiž nepočítáte nebo které
máte po kapsách. Nejmenší podíl na spoluvlastnictví
(vaše investice) je 300 Kč
včetně DPH za 6 cm2 na
stránce. Tak získáte prostor
pro šíření svých myšlenek,

nápadů, nabídek, poptávek,
informací o svém webu nebo
jiných, ale i prostor, který
můžete dál prodávat za vaše
ceny. Je možné si tuto plochu
koupit na každé číslo zvlášť
nebo na celý rok. Na rok je
výše uvedená cena krát 6.
Kdyby z nějakých důvodů
Kurýr vyšel v roce méněkrát
než bude zaplaceno, adekvátní částka se vrací, v případě více výtisků budeme informovat „spoluvydavatele“,
nebo chcete-li spolumajitele
včas o možnosti dalšího investování. Obsah ploch takto
vlastněných nesmí porušovat
zákon, nebo být způsobilý
vyvolat žaloby na Kurýr.
V takovém případě budou
návrhy vráceny a peníze zaplacené za plochu vráceny
rovněž. Kde jinde můžete
investovat pod vlastní kontrolou, a v částkách, které Vás
nikdy neohrozí? Hradní Kurýr bude vycházet v nákladu
100 000 ks v Brně a okolí.
Bude-li více „spolumajitelů“, může být šířen i dále
a ve větším rozsahu. Hradní Kurýr bude podporován
i zveřejňováním na internetu

na www.hrad.biz. Můžete
tak koupit za 300 Kč místo
v Kurýru a prodat ho v hospodě kamarádovi za 400 Kč,
aby si tam zveřejnil anons
na svůj web, nebo svou nabídku na prodej čehokoliv,
nebo poptávku na nákup
čehokoliv. Můžete si koupit
větší část a sehnat na ni inzerenta za smluvní cenu vyšší,
než za kterou jste nakoupili
prostor. Můžete obchodovat
s informací o volném místě
k reklamě a prodat ji za vaši
cenu. Budete-li šířit informaci o Kurýru, budete tím šířit
i možnosti svých výdělků
z prodeje plochy k reklamě,
nebo jiné informaci. Vše budete mít legalizováno právními smlouvami.
Zájemci o spoluinvestování a spolumajitelství
stránek Hradního Kurýra oznamte svůj zájem
na email: zamekkounice@
seznam.cz, nebo osobně při
návštěvě Hradních radovánek počínaje 28. 4. vždy
po 17.hodině v kanceláři
vedení hradu, nebo v Brně
614 00, Vranovská 19 - Restix s.r.o.

Hrad jako trenažer pro vás i budoucího prezidenta
Zatímco stačí hlas pár poslanců, nebo senátorů, aby
vznikl řádný kandidát na prezidenta, kandidát občanů musí mít nezpochybnitelně 50 000 hlasů. Přesto je
to neuvěřitelný ústupek ve prospěch občanů, ve prospěch ústavy, ve prospěch přímé demokracie pro občany. Myslíte si, že je to prázdné gesto? Že prezident
stejně nemá žádný vliv na život občanů? Že stejně je
snaha dále pravomoci prezidenta omezit? Že možnost
postavit svého kandidáta nemá pro občana praktický
význam? Tak to žijete v hlubokém omylu! Stačí si
vzpomenout na rozesílané nábojnice posledním volitelům prezidenta, „vyhrožování bručením“, aby si člověk uvědomil, že mít svého prezidenta není jen věcí
prestiže, když stojí za to se před kamerami uchylovat
k praktikám, které známe pouze z krimifilmů. Prezident je ten, kdo vás může svými pravomocemi vybavit
stejnou imunitou, jako mají poslanci. Tím vám umožnit bránit nepostižitelně svá práva. Kdo může zabránit
přijímání zákonů, jejichž dopad nelze předjímat, nebo
které mají množství právních výkladů. Může mít vliv
na spravedlivost a bezúhonnost justice a celou řadu
dalších vlivů, kterými s podporou svých voličů může
měnit mnohé v zemi a ve vašem životě.
Problémem zůstává, jak co nejlépe poznat a vybrat svého kandidáta, a jak shromáždit 50 000 podpisů občanů,
jejichž podpisy nikdo nebude moci zpochybnit.
Posbírat je po ulicích a hospodách zadělává problém
v tom, že tam získané hlasy bude možné zpochybnit
a tedy zpochybnit jak kandidáta tak i volbu.
Je možné se na „vše vykašlat“ a podpořit některého
z kandidátů, kterého nám předloží politici. Můžeme to
udělat, když nás na našich shromážděních přesvědčí.
Ale měli bychom zkusit prokázat, že umíme své věci
řídit a spravovat. Tedy hodnověrně vybrat svého kandidáta, hodnověrně a nezpochybnitelně mu dát své
hlasy a postavit ho do regulérní soutěže s ostatními
kandidáty. Pokud to nezvládneme, už nikdy nebudeme
moci chtít pro sebe právo přímé demokracie, protože

prokážeme, že i když ji dostaneme, nevíme co s ní, že
si tedy neumíme sami vládnout a spravovat své věci.
Že nemůžeme žít jako ve Švýcarsku,když neumíme
jednat jako Švýcaři.
Na Hradě D. Kounice dne 28. 4. 2012 budou probíhat
Hradní radovánky. V krásném prostřetí, se skvělou zábavou,
gastronomií, sociálním zabezpečením, pořádkovou službou,
i místem pro tisíce lidí. Nabízí se tak ideální možnost zde
natrénovat, zda se umíme stát hodnověrnými voliči svého
prezidenta, jejichž podpis nelze zpochybnit. Můžeme zde
vyzkoušet, za jak dlouho a kolik lidí dokáže ověřitelně dát
svůj podpis na petiční arch, můžeme tam zkusit zformulovat
svou představu o našem kandidátu, můžeme tam vyslechnout kohokoliv, kdo by chtěl být kandidátem na prezidenta
vzešlým ať od nás
občanů, nebo z
politických stran.
Můžeme tam natrénovat a naučit
se být nezpochybnitelným voličem,
tedy
zdrojem
moci, jak nás vidí
ústava.
Můžeme tam
na
„cvičném
hradě“
nechat
trénovat budoucího prezidenta
na jeho působení
na tom „správném hradě“. Je
to na nás. A když
to poprvé nezvládneme, můžeme se aspoň
pobavit a strávit
čas v krásném

prostředí. V tomto roce tam bude takových příležitostí
víc a tak poučeni na každém takovém „tréninkovém dni“
na našem i prezidentském „trenažeru“, můžeme objevit sebe sama jako svéprávného občana, připraveného
a schopného formulovat svou pravou vůli a objevit svého
budoucího prezidenta, kterého na „trenažeru“ bude možné lépe poznat. Nezapomeňte proto 28. 4. přijít na Hrad
do Dolních Kounic. Od 11 hod. a pak v 15 a 18 hodin si
budete moci vyzkoušet, zda možnost zvolit svého prezidenta je pro nás občany pouze formální gesto, nebo umíme být občany. V Brně a okolí je přes 500 000 obyvatel.
50 000 je pouze 10 %. To by mělo být zvládnutelné a Brno
a jižní Morava by tak mohla odstartovat svého prvního
prezidenta ČR.

