Provolání
Balbínovy poetické strany
k občanům Čech, Moravy a Slezska!

„Konec blbé nálady“
Vážení našinci,
nadšeni výsledky práce našich zákonodárných a ústavodárných sborů rozhodli jsme se následovat jejich příkladu a apelovat na občany výzvou: „Hybaj všichni
k volbám!“ Jak správně zdůraznil pan prezident ve svém dramatickém novoročním
projevu, dnes nebojujeme o Madrid, ale o Prahu i jiná česká moravská a slezská města
i vesnice a samoty, krajany v zámoří i na Ukrajině.  
Oslovujeme, jářku, Ty z Vás, kteří dosud váhají, zda zavítají do „urnového
ráje“. Zda svým hlasem přispějí k lepšímu a ještě lepšímu a nejlepšímu pořádku
věcí Tvých, Ó Lide Český.
Vážení našinci,
Balbínova poetická strana se zrodila za dramatických okolností v noci přecházející z data 31. 12. 2001 až do rána 1. 1. 2002  v Balbínově poetické hospůdce
v Balbínově ulici v Praze na Vinohradech.
Naše strana se hlásí k odkazu Bohuslava Balbína, jezuitského kněze a vlastence,
který stál u znovuzrození spisovného jazyka českého a který svou Obranou jazyka
českého ovlivnil budoucnost národa. Ti, kdo český jazyk tupí, przní a zesměšňují
nejsou naši nepřátelé, nebo nevědí co činí.
My podporujeme všechny pracovité a poctivé zemědělce, učence, mravence,
vlastence, kojence, umělce a polytyky.
Vážení našinci!
Začněme od píky. Pověsme Vaše starosti i dluhy na skobu.
Balbínova poetická strana  je zde pro Vás.

Vydal jako svou I. publikaci Ústřední sněm Balbínovy poetické strany pod vedením geniálního guvernéra Jiřího Hrdiny.

Podpořte, prosím, vznik naší strany podpisem do archu u vchodu.

Otevřený dopis členů Balbínovy poetické strany
osobnostem českého veřejného života

V Balbínově poetické hospůdce L. P. 2002 (ve středu 13. února)

Vážení přátelé a osobnosti našeho veřejného života,

obracíme se na Vás s nabídkou, se kterou za Vámi jistě přispěchají i jiné politické subjekty. BPS však věří, že nezklamete očekávání našich členů a zvolíte si nás tak, jako chceme
zvolit my Vás, a to: do čela naší volební kandidátky ve volbách 2002. Jelikož jsme stranou
„delegační“ budete to pouze Vy, kteří budete na našich kandidátkách. Naše stanovy neumožňují nominaci našich členů (s výjimkou g.g. Jiřího Hrdiny).
Předem Vás ubezpečujeme, že není hanbou slavně zvítězit s Balbínovou poetickou
stranou ve Vašem kraji. Vždyť jsme stranou mladou, nezadluženou a reformní.
Našich pět členů neúnavně pracuje na Vašich budoucích volebních preferencích, a to
především na sekretariátě v Balbínově poetické hospůdce, která sídlí v Balbínově ulici
v Praze na Vinohradech. Upozorňujeme Vás, že další členy již nepřijímáme, že naše členská
základna je již uzavřena, a tak nehrozí, že si nějaký kanimůra bude v naší straně hojit své
komplexy. Víme, že nejsme dokonalí a proto Vás nesvazujeme a nikdy ani nebudeme svazovat
našim volebním programem, který proto raději (kromě několika základních principů našeho
politického chování) ani nasestavujeme. Prostě jste a vždy budete za sebe a naše důvěra
k Vám je bezmezná.
Chcete-li znát náš program můžete jej obdržet na výše uvedené adrese, či si jej nalézt
přímo na internetu pod heslem Balbínova poetická hospůdka (www.balbinka.cz), či v pražském
kulturním programu.
My náš program (většinou začínáme od 20.00 hodin) neskrýváme, ani nekomolíme jako
jiné politické subjekty a dáváme příležitost celému spektru Vašich mluvčích, kterým dokonce
platíme honorář. Zájem o náš program mezi obyvatelstvem je permanentní, což mohou potvrdit
všichni naši hosté, které úderem dvanácté hodiny nevyhazujeme bezhlavě na ulici. Naopak,
„náš zákazník je náš pán“ a tak chceme postupovat i v politice. Vy jste naši páni a my Vaši
služebníci a ti co Vás platí dostávají za své příspěvky Vaše umění, krásu a harmonii.
Vážení přátelé,
staňte se kandidáty BPS do parlamentních voleb v roce 2002.
							

Body našeho dlouhodobého

S úctou členové BPS
geniální guvernér 		
Jiří Hrdina
první dáma 		
Monika Kuchtová
ekonom strany
ing. Petr Borka
tajemník 		
Pavel Marek
programu
člen/mluvčí		
Mgr. Ivan Fried

1. slušnost
2. hlasování dle vlastního rozumu a svìdomí
3. boj proti stranickým èachrùm a politikaøení
4. uplaòování principu morální odpovìdnosti
5. dekriminalizace marihuany

