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„Všichni nechají všechny ostatní na pokoji.“

– Clint Eastwood
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Léta jsem tíhl k osobní i ekonomické svobodě.

Byl jsem libertariánem dřív, než jsem to věděl.

Ten ucelený myšlenkový směr jsem chtěl šířit.

Založili jsme tedy Institut Ludwiga von Misese.

Byla to práce snad všech aktivních českých libertariánů.

Takže nás bylo asi pět 🎃
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Roky vzdělávání a práce

Jak jsem se stal anarchokapitalistou?

Deset let šlo o můj největší koníček…

…a poslední roky už i jediný.

Z pěti libertariánů jsou jich tisíce.
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Kniha a crowdfunding

Má snoubenka se rozhodla vydat mé texty.

Crowdfunding? Nechť volný trh ukáže…

2,7 milionu
…ze kterých nemáme ani korunu 🎃
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Ale proč?

Původně kvůli (ne)efektivitě státu.

Ale už dlouhá léta kvůli etice.
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Státní vzdělávací systém…

…a z něj plynoucí:

etatismus jako náboženství,

okamžité emotivní odmítání,

neochota cokoliv zjistit před odsouzením

Naše hnutí však roste; a čeká nás hodně práce.
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Revoluce? Ne; evoluce!

Anarchokapitalismus nelze „nastolit“ revolucí.

Cesta ke svobodě musí být mírumilovná.

Ukazujme lidem, že stát nepotřebují.
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