NASTAL ÈAS K SJEDNOCENÍ NÁRODNÍCH SIL

Kdo zvítìzil v roce 1989 díky pomoci
bolevické nomenklatury a dosadil do pozic
V.Havla, V. Klause a M.Zemana víme. Rozkradená a zruinovaná zemì, zdemoralizované
obyvatelstvo, terorizující cikáni, rozvrácení
národních tradic a nahrazení konsumním
materialismem a pohanským uctíváním kultu
zlatého telete v podobì mamonu. Toto jsou
výsledky, kterými se mùe po více jak dvaceti
letech tato souèasná vládní garnitura vykázat.
Dohody, které byly umonìny pøed listopadem 1989 mezi èástí disentu a komunisty
pokraèují praktickými kroky zaruèující nedotknutelnost komunistických zloèincù a zachování jejich ekonomického a politického
vlivu. Garanty dohod z obou stran se stali
V.Havel a M.Èalfa. Celkem se na celé operaci
podílely desítky a stovky obìtavých revolucionáøù.
Tato skupina svým obrovským vlivem ve
vech médiích pøetrvávajícím a pøekrucujícím
fakta a do dneních dnù, kdy v tìchto médiích
neexistuje svobodná debata, pouze ta povolená v rámci postkomunistické liberální
strategie, kdy dìjiny píí vítìzové, získala
výsadní postavení ve spoleènosti. Úèelovým
vyuitím kolaborace vech v poslanecké
snìmovnì zastoupených stran s komunisty se
tato mocenská skupina nadlouho zbavila
jakéhokoli ideového protivníka. Objeví-li se
snad politická strana s pronárodním programem na uzdravení této zemì a obyvatelstva,
je okamitì v médiích pinìna, zneuctìna a je
proti vem pøívrencùm vedeno trestné taení.
Zmanipulování obyvatelstva, vede k pohlcení
a tìpení národních zájmù, které oslabuje
køesanský hlas, je by mohl být alternativou
k pohanskému komunisticko-liberálnímu
smìru.

Nemùeme se divit, e si komunistická
nomenklatura a souèasný establishment
natolik pøirostli k srdci, e ji není moné
oddìlení bez odstranìní souèasného reimu.
Tato symbiosa, je vychází ze stejných
ideových koøenù a je prorùstá do vech tkání
spoleènosti a otravuje krev celého organismu,
musí døíve èi pozdìji skonèit diktaturou.
Dnes rozeznáváme po dvaceti letech v
tìchto listopadových zloèincích jasné obrysy
mocenských center, která se dìlí o koøist
v podobì bilionù korun, rozkradených a vyvezených do zahranièí z podvodnì zprivatizovaných majetkù. Nìkteré pronárodní síly se
po prohlédnutí podvodu snaí kandidovat pod
spoleènou kandidátkou, bez finanèní podpory
starých bolevických struktur jsou ovem bez
ance.
Musíme se proto vrátit na poèátek, abychom byli schopni sledovat vývoj, sjednotit
sily, které se tomuto reimu podvìdomì
a v nìkterých pøípadech i zcela vìdomì
bránily. Bohuel proti pøesile, která proti nám
stojí, jsme takøka bez ance, i kdy sama se
dopoutí mnoha osudových chyb.
Vznik vech pronárodních subjektù je
reakcí na zhorující se politické i ekonomické
klima v naí zemi. Dùleité je pravdivì
pojmenovat pøíèiny souèasné krize a vyzvat
souèasnou vládnoucí sebranku k rovnému
dialogu. Tyto snahy jsou ale pøedem blokovány
pendrekovým zákonem a namísto nich
dostává v médiích prostor dezinformaèní
kolotoè obyvatelstva. Tyto snahy jsou v duchu
svazáckých tradic jejich protagonistù zamìøeny pouze k odventilování lidové nespokojenosti, která se moci zaèíná pomalu vymykat
z rukou.

Po vzrùstajících nepokojích s cikánským
etnikem v naich mìstech, obèanské nespokojenosti se souèasným polistopadovým reimem a procitnutí obyvatelstva si ji média
nemohou dovolit úplné pøehlíení a zveøejnìní
spoleèenských debat na toto téma.
Dalím krokem musí být pøímo vstup do
politické arény a zachránit to, co se jetì
zachránit dá. V ní se musí setkat vichni poctiví
odpùrci komunismu a polistopadových zloèincù a vytvoøit silnou antikomunistickoliberální alianci. Tato Národní akce musí
uspìt ve volbách a smést souèasnou vládní
loutkovou garnituru. Teï je ten správný èas
pro sjednocení vìrohodného nacionalistického
subjektu, který bude skuteènou Národní akcí
za obnovu tradièních hodnot a morálního øádu,
na kterém je zaloena evropsko-køesanská
civilizace, jí je nae vlast pøes tisíc let souèástí.
Nacionalisté spojme se pod jeden skuteèný prapor, pod jednu skuteènou ideu
a jeden skuteèný národ.
Vlastimil Vach,
pøedseda KO DSSS Jiní Èechy,
èlen Republikového snìmu DSSS

ÈZ Strakonice  Kam se podìla tradice
ÈZ Strakonice, fabrika s témìø stoletou tradicí, kde se od roku
1922 vyrábìly zbranì, které byly výzbrojí èeské armády, ale i výnosným

obchodním artiklem pro stát. Dále se zde vyrábìly v první polovinì
dvacátého století souèásti do kol, ale i kola samotná, která se vyváela
do celého svìta. Od tøicátých let zde zaèala výroba motocyklù, která se
stala nejvìtím dodavatelem jednostopých vozidel v tehdejím
Èeskoslovensku.
V souèasné dobì to s továrnou ÈZ Strakonice vypadá tak, e ve je
rozprodáno. Tam, kde byly døíve haly, ve kterých se vyrábìly zbranì,
motorky a pøevodové skøínì do aut je dnes výroba skel firmy DURA,
nebo výroba vysokozdviných vozíkù DESTA. ÈZ Strakonice døíve
zamìstnávala pøiblinì 6 000 lidí, dnes jich je sotva 500! Z tìchto
pìtiset zamìstnancù, kteøí pracují za smìnou mzdu, je cca 15% pracovníkù ze zahranièí (Slovensko, Maïarsko a Ukrajina).
Ve, co bylo postaveno na tradici, tak funkcionáøi ÈZ zazdili pro
svùj vlastní zisk a na lidi se jako vdy v tomto státì zapomnìlo. Ptám
se, kam se podìla tradice vìhlasné zbrojovky, a co s tím My dìlníci
budeme dìlat.
MO DSSS Strakonice

Dva Varnsdorfy mýma oèima
V sobotu 10. záøí jsem se divil tak, e víc u
bych se divit ani nemohl. Víte, e v Èeské
republice máme dva Varnsdorfy? V jednom
byl Kubice (ministr vnitra ÈR), který dìkoval
místním, e byli doma a neli podpoøit zlé
radikály a v tom druhém jsem vidìl jak kromì
tìch asi 500 tzv. neonacistù, rasistù, extremistù, xenofobù bylo odhadem 1500 varnsdorfských obèanù (dùchodci a rodiny s dìtmi
tvoøili nezanedbatelnou èást) shánìjíc Kubiceho, a pøedstoupí a on nikde. Navíc i ve
veøejnoprávní televizi ÈT1 to nìkolikrát
opakovali. Jak to? Za totality bych tomu
rozumìl, e soudruh vypráví pohádku, aby lidé
mìli hezké sny o reimu. A státní TV pracuje
s podvìdomím diváka. V roce 2011 bych to
vidìl na demisi. Kubice, jako hlava elitního

Jihoèetí extremisté a rasisté...
Za výpravu Krajské organizace DSSS Jiní
Èechy øíkám, e jsme byli 3x kontrolováni
Policií ÈR vèetnì aut a nic kromì odhodlání
jsme si s sebou nevezli. Ono jak zdùvodnit
mega manévry, kdy by se nic nenalo. To by

byl pro toho, kdo akci vede, prùvih. Podle
mì by ale staèil ten pomatený jedinec, který
po policistovi pøi silnièní kontrole jen tak støelí
plynovou pistolí. Samozøejmì v televizi se dá
ta hromada náøadí a zbraní dobøe vyuít pro
straení lidí. Coe to jsme vichni do jednoho
za mordýøe. Pøipomnìlo mi to scénu z Janova
(2008), kde policisté zastavili starého mue,
co jel s plnou károu dubových klackù, sekerou
a pilou z lesa, po chvilce hádání si to nechal
zabavit a veèer v televizi slyím, jak odzbrojili
výpravu extremistù. Dav v sobotu neel
obecnì na cikány, ale na konkrétní ubytovnu,
kde kromì jiné chásky bydlí cca 15-20
mladíkù, které místní lidé znají jako nejtvrdí
jádro gangu. My Èei, beze zbraní, oni svoje
maèety. Staøí cikáni prý u moc neøádí, ti to
éfují z heren, ale dostali by taky ponauèení.
A to tak, e by je pøela chu terorizovat
majoritu v její vlastní zemi. Bohuel si pøiznejme, e nae vlády svým tìdrým sociálním
systémem dostali cikány tam kde jsou. Bojím
se to jmenovat, ale øíi lidí si pøedstavuji jinak.
Dnes lze na hrubý pytel naít jedinì hrubou
záplatu. Dav demonstrantù poøádnì skandoval, ale aby se policisté po hodinách nadávek od sluných lidí nezhroutili a nedolo
jim, e se zaøazují po bok totalitním èerveným
baretùm, byla nìjaká akce vèetnì pøísunu
adrenalinu pro nì nezbytná. Stál jsem

útvaru, který pøed volbami zveøejnil
zprávu, kde z lídra opozice udìlá
zloèince a úchyla, tím citelnì pokodí
jeho stranu a na 100% ovlivní volby
(by by lo jen o kadého tisí-cího
volièe), tomu demokracie neøíká zhola
nic. Je to úplnì stejná ába na
prameni, jako byl strup Paroubek.
A za ním by mìl jít. Pryè od koryta.
O válce, kterou cikáni místním vyhlásili na severu ÈR, si ten, kdo chce
info, najde po webu sám. Musí vak
vynechat ÈT, Novu, MF Dnes, Novinky a podobné ovlivnìné a øízené média. Co mì nejvíc
zaujalo se známých médií je tenhle neobvykle nezaujatý èlánek http://www.tyden.cz/rubriky/
domaci/hosi-dekujem-loucili-se-varnsdorfsti-s-radikaly_211858.html a jak se píe v diskuzi,
pan redaktor bude asi objektivity litovat. Na pravou míru bych rád uvedl nejstranìjí nepravdy.
15 metrù od policejního zátarasu, kdy z naeho davu zaèali 3 lidé házet pyrotechniku.
e to byli tajní fízlové o tom není pochyb.
Jednak se na akcích bavím jejich hledáním
a focením (vìøte mi není to tìké) a hlavnì
znám dobøe policejní pyrotechniku. Hoi po
sobì házeli rozbuky z jedné
bedny. Navíc, kdy byl vodním
dìlem rozehnán dav, co opravdu
tlaèil na pilu, u ti samí lidé házeli
dìlbuchy z druhého davu, asi
o 100 metrù dál. e se jejich dìlobuchy jako zázrakem vyhýbaly
policejním koním se nedivím. Po
tom co jinde pøi pochodu necháte
z davu vyvést opilé pokøikující
individuum a ono z jedné kapsy
vytáhne obuek a z druhé sluební
prùkaz kriminální policie se není
v ÈR èemu divit. V sobotu si nìkteøí tihle hoi vzali pod rifle vysoké boty, které nosí tìkoodìnci. Na
tanec mezi dìlobuchy jsou perfektní. Jen
z nich sundali ochranné kryty v domnìní, e
to nikoho netrkne. Opravdu nenápadné. Policie zde napadala a více èi ménì mlátila lid,
který nic nedìlal a stál bokem. Já sám vidìl
takhle skonèit pøiblinì 60 letého mue, který
jen hrozil svou holí na kordon, nebo enu co
si myslela, kdy má koèár s dítìtem, mùe
nahlas po zuby ozbrojenému tìkoodìnci jen
tak øíct svùj názor. To, e se spletla jí bude
pøipomínat modøina od obuku jetì týden.
Nervy policistùm totálnì selhali, a to i jejich
velitelùm. Jetì nikdy, ani spoutaného v Janovì kdy mì mlátili, rozbili obukem hlavu
a pøerazili nos, jsem je neslyel, e by u toho
mlácení vulgárnì nadávali.
Oni to podvìdomì ví, e
právì za Jidáský plat a vidinu výsluhy prodali svou
dui ïáblu. Poslední co mì
nadzvedlo je tvrzení, e se
udatní radikálové schovávali za varnsdorfské obyvatelstvo. Jednak tam místní
podle Kubiceho a televizní
stanice ÈT1 pøece vùbec
nebyli, navíc jejich vlastní
video ukazuje, e místní
rozèílený dav pøed sebe
nikdo nenastrkoval. Pro-

toe právì ti místní lidé chtìli jít s policisty do
ghetta øeit situaci s cikánským gangem
stejným chlebem, který od nich léta jedli.
Odpovìï státu byla pouít bez dùvodu rozbuky a vodní dìlo. Kadopádnì vdìk
obyvatel, které jsme pøijeli podpoøit, a chvilkové postraení cikánských gangù mi za to
stál. Uvidíme, a si premiér Neèas na tuto
lokalitu udìlá podle svých vlastních slov èas
a povolá armádu proti civilnímu obyvatelstvu,
jestli si Kubice zase nesplete Varnsdorfy.
Zatím Neèas jen opakuje, e navýil rozpoèet
Policie, aby jich na mlácení sluných lidí bylo
víc. Opravdu státnické øeení. Opìt se øeí
dùsledky, místo aby se øeila pøíèina. Jestli si
Neèas myslí, e kdy nespokojený lid radikálnì
vyjádøí svojí vùli, tak to vyøeí vodním dìlem,
plete se. To u tu bylo.

Quo vadis, státní moci?

Zamysleme se, kam se posouvá Stálá
Poøádková Jednotka PÈR, velmi drahý útvar
urèený k zajitìní poøádku a zdraví obyvatel
ÈR. Tohle vemi vysmívané, samotnými
policisty nazývané báckomando je opravdu
elita národa. Pøi studiu SP MV ÈR (moje
dìtská nerozvánost) jsem se pøesvìdèil, e
tyto policisty mùeme s klidem rozdìlit do
dvou skupin. Ti první, ti jsou v ivotì hlavnì
frustrovaní. Vìtinou se jedná o odmítnuté
adatele k opravdovým zásahovým jednotkám
nebo k armádì. Odmítnutým pro vadu jako
brýle, nevyhovující povaha, nízký intelekt.
Pøesto chtìjí nìco a nìkoho bránit s nasazením ivota a pokud mono si bouchnout.
Doma po akci uléhají ke svým partnerkám
a vyprávìjí jim, jak hrdinnì bránili tu správnou
/pokraèování na dalí stranì/

GLOSA

Výhodná nezamìstnanost ? . . .

Váení ètenáøi, pracuji v jednom nejmenovaném jihoèeském potravináøském závodì.
Majitel je bývalý komunista, který po roce 1989 rychle pøevlékl kabát a zaèal se vìnovat
privatizaci. Tímto se tomuto pánovi dostal do soukromého vlastnictví i ná podnik. Pracovní
podmínky jsou mírnì øeèeno  nic moc . Neustálé nucení zamìstnancù k èím dál vyímu
pracovnímu výkonu, i pøestoe práce není zrovna málo a zdaleka neodpovídá podnikovým
monostem. Majitel naeho podniku, dnes ji soukromého, stále odmítá pøijetí více pracovních
sil a stane-li se ji tak, bývá to vìtinou levná pracovní síla z Ukrajiny. Proè by si vlastnì mìl
brát do svého podniku právì èeské dìlníky, kdy ti ukrajintí ho vyjdou mnohem levnìji.
Nemusí za tyto odvádìt státu sociální a zdravotní pojitìní a hlavnì tito dìlníci odkudsi
z východu neremcají a nestìují si na místní podmínky. Naemu èeskému dìlníkovi se
v pøípadì stìování sdìlí, nelíbí se Ti to, mùe jít a to si v dobì závané krize nechce nikdo
dovolit. Jak dlouho jetì budeme otroèit za skoro minimální mzdu, zatím co majitel naeho
podniku z naeho vydøeného potu a døiny bude kadoroènì odjídìt na velice luxusní
dovolenou napø. na Bahamách a tahat do naí krásné zemì imigranty z východu ???
Redakce Jihoèeský Dìlník, autor K. N.

V Jiních Èechách vznikla dalí místní
organizace DSSS

Strakonice jsou èeské okresní
mìsto leící v severozápadní èásti
Jihoèeského kraje, na soutoku øek
Otavy a Volyòky. Jsou vzdáleny 59 km
od Èeských Budìjovic, 85 km od Plznì
a 115 km od Prahy.
Mezi památky a zajímavosti mìsta
patøí napøíklad strakonický hrad,
barokní mariánský sloup, renesanèní
kostel sv. Markéty, bývalá radnice na
Velkém námìstí, budova Èeské
spoøitelny, masné krámy, Stonehenge
- replika brány pravìké svatynì. Strakonický hrad byl zaloen ve 13. století na soutoku Otavy
a Volyòky. Hrad byl dvakrát bobyt a spustoen. Dnes v jeho areálu sídlí pøedevím Muzeum
støedního Pootaví a od roku 1995 je celý areál prohláen za národní kulturní památku.
V tomto malebném jihoèeském mìstì vznikla dne 29. záøí 2011 ji tøetí místní organizace
dìlnické strany sociální spravedlnosti (MO DSSS) v kraji a to za pøítomnosti krajského pøedsedy
strany pana Vlastimila Vacha, kdy do vedení, po návrhu a hlasování pøítomných, byli zvoleni
tito èlenové strany: Eva Poláková - pøedseda místní organizace, Jiøí Polák - tajemník a Michal
onka - pokladník.
Kontakt: Eva Poláková (pøedseda MO DSSS Strakonice)
tel. 606 565 804, email: dsss-strakonice@seznam.cz
Vichni øádnì zvolení funkcionáøi prohlaují, e budou u veøejnosti dbát o dobré jméno
strany a svìdomitì hájit národní a sociální zájmy.
Vedení KO DSSS Jiní Èechy

Dìti mají rodièùm pøispívat na dùchod a cikáni budou mít
Jako servírka v hernì baru vím, kolik jsou
své centrum za 45 mil. Kè ...
Jak jsem se v parlamentních listech na
internetu doèetla, tak stát poèítá s tím, e by
mìli dìti vydìlávat (a ze své výplaty pøispívat)
rodièùm na dùchod. Bylo by to pìkné, ale jak
k tomu pøijde sluný èlovìk, kterému se
nepotìstilo a i pøes vekerou snahu (nebo
dùsledkem zdravotních problémù a komplikací) ádného potomka nemá? Co je spravedlivého na tom, e taková cikánská matka,
která se jeví spíe jako továrna na dìti, v ivotì
nepracovala a celý ivot ji iví stát ze sociálních
dávek, má ve finále nárok na vìtí dùchod,
ne normální a celý ivot tvrdì pracující
èlovìk??? Navíc se samozøejmì vypoèítává
doba dùchodu podle poètu dìtí. Take je jasné,
e kdejaká cikánka, mùe jít z poslední
mateøské rovnou do dùchodu... V mém
blízkém okolí se s tímto problémem potýkám.
ena, která celý ivot tvrdì pracovala, celý
ivot spoøí, ale bohuel je bezdìtná, pùjde do
dùchodu s tzv. ,,holým zadkem... Myslím, e
si jetì v práci do takových 70 let (poèítameli s tím, e dobu odchodu zase prodlouí...)
posedí... Take ptám se, kde to ijeme?

Ti ,,sociálnì slabí schopni naházet do
herních automatù a mohu Vám øict, e je to
na jednoho víc, ne èiní výplata, kterou
dostává normálnì pracující èlovìk.... Líbí se
mi postoj nìkterých mìst, kdy zavedli
kontroly heren. A ptám se, proè to jetì
nemáme u nás v Táboøe? Ale co bychom to
vlastnì chtìli, kdy jsou u nás schopni
nepøispùsobivým obèanùm odpustit dluné
nájmy a jetì se jim pustit do (podle mì
zbyteèné) rekonstrukce ,,domu hrùzy zvaného Filovka... Asi èekají, e se pøispùsobí...
No, aby toho nebylo málo, tak se v Písku
poutí do daliho absurdního pokusu. Tam pro
zmìnu chtìjí utopit 25 mil. korun na postavení
komunitního a motivaèního centra pro zaèlenìní cikánù a na poèateèní provoz jednoho
roku je potøeba dalích 20 milionu. Øeknìte
sami, dal nìkdo Vám jako motivaci k práci
45 milionu??? Tam, kde by bylo tøeba zrekonstruovat dìtská høitì, aby si dìti nemuseli
hrát na betonu uprostøed sídlitì, tam, kde
by se vyuily finanèní prostøedky na cyklostezky pro rodiny, tam chtìjí ZBYTEÈNÌ utopit

/dokonèení ze strany 2/

stranu. Obdiv a úas nad svými schopnostmi
a udatností (kdy s policejní plackou, pistolí
a v brnìní mlátí v 99% obukem bezbranné)
jim dá zapomenout na nesplnìné kariérní sny
u zásahovky èi na misi v Afganistánu. Ta druhá
èást policistù z SPJ PÈR tak ti jsou prostì jen
ménì inteligentní. Jediné co jim jejich schopnosti umoní je sepsat nanejvý Úøední
záznam, kde se snaí zaznamenat, zdali bacili
chuligána pendrekem na høiti jednou nebo
pìtkrát. Na vyetøování dopravní nehody èi
vykradené chaty je prostì nemùe nikdo
pustit. Zase je logické, e kdyby tam byli mladí
mui, kteøí mají nìjakou opravdovou hrdost,
èest, vìdomosti, køesanské cítìní, pøehled
o politice, o dìjinách, respekt k naim pøedkùm, kteøí se umí v ivotì prosadit, nemají
mindráky, tìko by pak poruovali zákony
podle hesla úèel svìtí prostøedky. Nedej boe
kdyby jim dolo, e se zpronevìøili sluební
pøísaze a e se spoleènì se svými veliteli
nechávají vyuívat politiky proti vlastnímu
národu. Nic ne jejich zkroucené povahy
a Jidáský plat jim nebrání nechat si dát rozkaz
k poruování Ústavy ÈR a policejního zákona
písemnì a po provedení akce pøedat stínost
inspekci Ministerstva vnitra a vem novináøùm. Takovou ochranu si platíme ze svých
daní. Kdy místní lid zaèal zpívat státní hymnu,
èekal bych, e plnì ozbrojeným tìkoodìncùm
TO dojde. Nechali je dozpívat, aby se neøeklo,
pak na koních dál najídìli do lidí a snaili se
je vytlaèit pryè.

Co tu bude, kdo tu bude?

V onu sobotu jsem si hlavnì vyzkouel,
co by se stalo, kdyby se obèané naí Èeské
republiky shromádili na Václavském námìstí
s touhou zavøít tipec nejen cikánským teroristùm, ale i souèasné vládnoucí mafiánské
elitì. Na toto, jako formu protestu mají právo
zaruèené Ústavou ÈR. Pokud to bude po
pøítích volbách, hádám, e není pozdì. A e
stejnì jako Kadáfího vojáci ihned souèasní
sluhové reimu pøejdou na stranu vlastního
národa. Pokud to bude tøeba za deset nebo
dvacet let a nám budou umírat dìti, protoe
nebudeme mít na lékaøe a nemocnice. A nás
kromì stále brutálnìjích cikánù v ghettech
budou na chlebu i na ivotì ohroovat statisíce
imigrantù z nejrùznìjí mentalitou a zvyky.
Banky a jejich pùjèky nás spolknou a definitivnì rozdìlí na vyvolené a proléty. Pak u
mùe být pozdì jít na Václavák, jeliko tam za
deset nebo dvacet let mùete dostat pøes hubu
mnohem víc ne ti v sobotu. Myslete na to, e
co se mì a mých blízkých netýká dnes, mùe
se týkat zítra.
Václav Kolek,
místopøedseda Krajské organizace DSSS JÈ

potøebné peníze... Já osobnì si myslím, e
kdo chce práci, tak si ji najde, bez ohledu na
to, co to je a nepotøebuje k tomu nìjaké
centrum. A pokud tam cikáni to jejich centrum
chtìjí, tak proè si ho nefinancují sami? Jak je
patrno, tak obyvatelé Písku si toto centrum
nepøejí, ba naopak sepisují petici na jeho
zruení. Pokud petice neuspìje, pak je jasné,
e ve finále to dopadne tak, e tam bude stát
zbyteèná budova a nae dìti nebudou
pøispívat na nae dùchody, ale na provoz
takových ,,ivotnì dùleitých center... Jsme
v Kocourkovì? Asi ano.....
Lucie Jotová

Kdo mlèel ke zloèinùm totalitních systémù
Pøi posuzování dostateènosti èi nedostateènosti odporu katolické církve proti
faistickým reimùm musíme vzít v úvahu
irí souvislosti meziváleèného období. Pape
Pius XI., který byl na papeském stolci v letech
1922 - 1939 mluvil o pronásledování køesanù
v tzv. stralivém trojúhelníku, který geograficky zahrnoval Sovìtský svaz, Mexiko
a panìlsko. Pokud jde o obìti bolevikù
v Sovìtském svazu, tak pøehledné údaje
najdete v Èerné knize komunismu (Stéphane
Courtois). Uvádí se zde, e poèet obìtí bolevického reimu se pohybuje kolem 20 000 000
a vìtí èást byla zabita pøed druhou svìtovou
válkou, v dobì míru. Pokud vyberu pouze èást
genocid, tak se jednalo o hladomor v roce
1922 - pìt milionù osob, likvidaci a deportaci
donských kozákù 1920, zavradìní desítek
tisíc osob v koncentraèních táborech 1918 1930, vyhlazení esti milionù Ukrajincù umìle
vyvolaným hladomorem 1932 - 1933 a likvidaci témìø 690 000 osob bìhem velké èistky
1937 - 1938.
V Mexiku se dostal po roce 1917 k moci
protikatolický zednáøský reim, v jeho èele
stanul roku 1924 nesmiøitelný ateista Plutarco
Elías Calles. Stupòoval útlak církve do té míry,
e vypuklo povstání tzv. Cristeros, které si
vyádalo 90 000 obìtí na obou stranách. Po
uzavøení smíru vláda nedbala podmínek
pøímìøí a nechala pobít dalích cca 5 500
Cristeros. Dùsledky pro církev byly katastrofální. 17 mexických provincií nemìlo v roce
1935 jediného knìze se státní licencí.
Pokud se na druhé stranì podíváme na
poèty obìtí nacistického reimu v dobì míru,
tak zjistíme, e vnitrostranická èistka Noc
dlouhých noù mìla okolo sto obìtí,

Køiálová noc 1 100 obìtí a eugenický
pogrom Action T4 mìl 70 273 obìtí. Pokud
nebudeme brát v úvahu, e znaèná èást
eugenického vradìní se odehrála a v dobì
války, tak celkový poèet obìtí nacistického
reimu v dobì míru èinil necelých sta tisíc lidí.
Pokud tedy porovnáme poèty obìtí Stalina
a Hitlera pøed zahájením války, tak dojdeme
k tomu, e Hitler toho mìl na svìdomí dvìstìkrát ménì. Také obìti druhé svìtové války
nemùeme pøièíst pouze nìmcùm. Paul
Johnson píe v Dìjinách 20. století, e Rusko
mìlo na zaèátku obrovskou pøevahu ve
zbraních: tanky 7:1, letadla 4 nebo 5:1. Viktor
Suronov uvádí, e sovìtská vojska byla
rozmístìna v tìsné blízkosti hranic s Nìmeckem v útoèných pozicích. Je evidentní,
e útoènou válku chystali oba. lo spíe o to,
kdo pøedbìhne toho druhého a bude mít
výhodu volby místa a èasu prvního úderu.
Musíme se tedy neodbytnì ptát, proè
neprotestovali vichni ti ateisté, humanisté,
deisté, agnostici, zednáøi a jim podobní. Víme,
e informace o vradìní v Sovìtském svazu
mìli, tisk tyto zprávy úmyslnì drel pod
poklièkou a mnozí umìlci pøi líèení svých
záitkù z pobytu v SSSR prokazatelnì lhali.
Pacifista Jaroslav Haek za svého pobytu
v bolevickém Rusku náhle metaforoval
v krveíznivého váleèníka a psal : Proletáøská
moc ...nepotøebuje církevního poehnání
a pomoci Boí ve svém boji s buroazií. Dobrá
puka, bodák nebo kulomet v rukou bojujícího
lidu je tím nejlepím poehnáním. Ikona
humanismu Karel Èapek napsal roku 1932
v knize O vìcech obecných èili zóon politikon:
Ale pokud se týèe té doktríny a taktiky,
shoduji se se socialismem - nebo øeknìme
rovnou: s komunismem - ve vìtinì jeho

ideálù. ... vìøím v zespoleèentìní výrobních
prostøedkù a omezení soukromého vlastnictví,
v organizaci výroby a spotøeby, v konec
kapitalismu ... Cesta do pekel bývá dládìna
dobrými úmysly ... Pøedevím se vak musíme ptát, proè neprotestovaly a nejednaly
Spojené státy v èele se svým prezidentem
Franklinem Delano Rooseveltem. Anglosaské
velmoci mìly moci a penìz více ne dost, na
rozdíl od Vatikánu se svým pùl kilometrem
ètvereèním. Hrubý domácí produkt v roce
1941 v miliardách dolarù byl následující: USA
1 094, Británie 344, SSSR 359, Nìmecko 412.
Jistì nechceme tvrdit, e události byly
èernobílé a e církev prola hrùzami války bez
poskvrny. 99,5% obìtí pøed vypuknutím války
vak mìli na svìdomí komunisté a církev byla
mezi dvìma mlýnskými kameny, z nich
bolevismus byl jednoznaènì nebezpeènìjí.
Pius XI oprávnìnì mluvil o mlèení sdìlovacích
prostøedkù a politikù k utrpení køesanù jako
o konspiraci ticha. Vzhledem k pomìru obìtí
komunismu a faismu pøed vypuknutím války
200:1 vak musíme nyní poádat o vysvìtlení
ty, kteøí z rùzných dùvodù, a u ideových nebo
mocenských zamlèovali hrùzy páchané
boleviky, neprotestovali, ani nekonali.
Pavel Èermák
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