UM ĚN Í
VL ÁDNOUT

Česko-japonský podnikatel, šéf českého
a slovenského zastoupení největší japonské
cestovní agentury, viceprezident Asociace českých
cestovních kanceláří a agentur. Po mamince pochází
Tomio Okamura z moravské Bystřice pod Hostýnem,
narodil se v Tokiu a téměř 10 let žil v Japonsku.
Část dětství strávil mimo jiné v dětském domově
v Mašťově u Podbořan.
Je spoluzakladatelem občanského sdružení na
pomoc obětem mediálních kampaní Asociace proti
pomluvám, organizátorem desítek dobročinných
akcí, v posledních letech lobuje při tvorbě zákonů
proti návrhům, které by poškozovaly občany
a ekonomiku. Aktivně doma i v zahraničí propaguje
kraje a regiony České republiky. Je nestraník,
v posledních volbách veřejně podpořil některé
kandidáty do sněmovny a do krajů, bez ohledu
na stranickou příslušnost. Jediným kritériem byla
slušnost a poctivost kandidáta, jeho heslem je:
„Volte slušné lidi, ne strany“.

Jaký je problém politiků dnešní doby? Jak získat
hlasy voličů. Bohaté strany najímají experty na
marketing a public relation, platí drahé zahraniční
reklamní agentury s jediným cílem – získat hlasy a jejich pomocí i politickou moc. Z toho plyne
zásadní problém politiky dnešní doby: Politika
směřuje k získání moci. Nikoli k jejímu nejlepšímu
využití. Politici nemají vize, nemají ideje, krom jediné – vyhrát volby a sestavit vládu.

Nejsem politik ani politolog. Ale jsem občan země,
která je moje vlast. Země, kterou i moji předkové pomáhali budovat, umírali za ni nebo trpěli
v nacistických a komunistických kriminálech. To
neznamená právo, znamená to povinnost zapojit
se v rámci možností do veřejného dění, do práce
pro naši zem.
V téhle knize chci představit svůj pohled na společnost a směr, kterým by se měla ubírat. Politika
není nic špinavého. Špinavý může být jen politik,
politika sama je správa věcí veřejných a měla by
být odpovědností každého z nás.
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Napravo? Nalevo? Dopředu!
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Buďme politicky nekorektní!
Proč by měli být politici ministry?
Jsme připraveni na globální katastrofy?
Naše heslo? Vždy nepřipraven!
Radujme se ze své země.
Naše země je a bude taková, jako jsme
my. Když budeme k sobě poctiví, milí, pak
bezesporu milá a poctivá bude i naše země.
Lidé, co mají nedoložené miliony z čachrů
se státními zakázkami, jsou na nejvyšších
postech naší země.
Energetická doktrína: Zbavme se ropy.
Z ropy žijí ruští generálové a muslimští
teroristé.
Stávající EU je na obtíž, diskuze o euru je
v současnosti zbytečná.
Odpovědnost za dějiny nese každý z nás.

