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Poslední dny a týdny je doslova celý český národ usilovně - "masírován" - veřejnoprávními 

sdělovacími prostředky při příležitosti výročí 21.srpna 1968. Není dne ani minuty abychom 

neslyšeli: "Ta hrůza už se nesmí opakovat !! Bylo to znásilnění národa. Poctiví utrpěli ztrátu. 

Zaknihujte výpovědi pamětníků. Rychle plivejte na viníky - "Směrem do Moskvy !!"                       

Natočte o tom rozhlasové a televizní seriály ! O okupaci vydejte co nejvíce knih , brožur, 

časopisů i rodokapsů!" 

 

 

Televizní i rozhlasoví moderátoři, stále rázněji kopejte do už dávno vyčpělých mrtvol okupantů. Kdo z 

televizních moderátorů prokáže co největší nenávist k SSSR a dnešnímu Rusku, ten také dostane 

největší prémie a možná i zasloužený ? pobyt v lázních ! Atd, atd.                                                         

Prostě s blížícím se 21.srpnem nás zachvátilo doslova mediální šílenství !  Každý si dnes chce co 

nejrázněji znovu kopnout do SSSR či do Ruska .  

 

P.S. Mám jen několik připomínek. 

 Ta první nám říká, že stejně jako už dávno neexistuje nacistické Německo, tak podobně už neexistuje 

ani SSSR. Tedy ten, kdo provedl okupaci už neexistuje. A nadávat za tuto okupaci jen dnešnímu 

Rusku je směšné. SSSR měl totiž do roku 1991 celkem 15 svazových republik a bylo by tedy nutné za 

okupaci stejně nadávat i třeba Ukrajině,či třem pobaltským či středoasijským republikám.                      

I ony totiž měly své významné politiky v nejvyšším vedení, i ony měly rozhodovací pravomoci, i ony 

poslaly na tancích do ČSSR své vojáky. 

 

Za druhé. Za 20 let 1968-1989 bylo v důsledku okupace vojsky SSSR v ČSSR celkem 402 mrtvých 

českých civilistů, z toho celých 248 neúmyslně zabitých při dopravních nehodách nezkušených 

sovětských řidičů náklaďáků.                                                                                                                    

Úmyslně tedy bylo zabito 154 Čechů za 20 let. Nejvíce ve zmatcích prvních hodin a dnů okupace. 

 

Za třetí. Smysl okupace 1968 byl jediný : Udržet v ČSSR socialismus v sovětském střihu. 

 

A na závěr jeden fakt : Německo nás 15.března 1939 okupovalo s jediným cílem -"Vyvraždit, zničit              

a poněmčit český národ". Díky SSSR se Němcům podařilo zavraždit - "jen" - na 360 000 obyvatel 

ČSR za 6 let, většinou židovských spoluobčanů.  
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Tedy Němci nám zabili - 360 000 lidí za 6 let, SSSR - 154 lidí za 20 let. Němci nám pobili asi tak 2300 

krát !!! více občanů jak SSSR.                                                                                                                

Už se tedy přímo těším, jak česká média budou v březnu 2019 - 2300 krát !!! více nadávat na 

Německo jak dnes na Rusko a SSSR !!                                                                                                   

Poměr zabitých tomu totiž přímo odpovídá !! Myslíte si, že to naše uslintaná veřejnoprávní média 

dokážou zvládnout, když má den zatím jen 24 hodin ??                                                                          

Doufám, že budou roku 2019 stejně  "objektivní v nadávání" na Německo, stejně jako dnes na Rusko.                                                                                                                                                                  

Musí ovšem hulákat 2300 krát !! více , takový totiž zůstává poměr českých mrtvých. 

 

Srpen 1968 je evergreenem celoročně a dlouhodobě, ale ta doslova hysterie, jaká je rozpoutávána 

"našimi" masmédii posledních několik týdnů, to už opravdu přesahuje hranice únosnosti. Aby se 

člověk bál už pomalu otevřít i plechovku se sardinkami, aby na něj nějaká politická masáž nevylítla. 

 

PS.: nakonec co bych dlouze hovořil - za dva měsíce je 80. výročí mnichovského diktátu, uvidíte sami, 

        jak "vyváženě" nás budou naše česká média informovat. 

 


