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pochoPítc. Bojonl jsem za naši drahtlu vlast a nárotl protí oc|věkým
našin fiepřót(l[lÍ] - Něntcťutt, ktťří n(lši vhst a nórod c|účli portlbit
a z11íčít. Nechlěl .jSeln přiPustít' abyste.iednou í \.J,byt1, porobenýní
oh.ok|, nýbrž abfste zůs!aly svoboLlnýní a volnými občarty. Pamatujte
sí' že hó.iiL syttbcldu syé vlastí a nóroda jest povinností každého utlč'
domělé|to Cetha' l \rl jeclnou tclkto ttusítc postu1lot,at' V ltlnio bo1t

.jse r poLllehl. \lěiím však pevně, že nttše svgtá yěc zvítězí.
Zůs|tutete zt1e n1lni jen se svou mLlrničkott N|ttsíte ji poslotLchat,

abyne 1í ulehčil1' .ie'ji těžlíý úkol Lr stqros| rl Vtis. 
.ty, 

Radku, jsi ne.jsIarší,
t,ín, že jsi roz,umný chlapec. Bud,optlrtlu ct rádcen Pepovi a Nertušce.
Ty musíš zastupovat mne. Spolehám se na Telle! Ty' Ptpíčktt ttusíš po.
||1ť |at mtu|\ičce 0 ]|adkclví' 

'trlrejIc 
se o Nerutšku tl nikdy ii neopusťte

Mějte se navzaienl rtidí a nikdy se fie()poušlčj|e, ptlmáheite si vžtly
a t,e yšem s kiskou a portlzuttúnítl' LIčte se pi|ně, abyste bylí vzděla

ý111i (1 prospěš|,|ýft:i lit]mí' t3ud,Le vždy st,ědonútí a čenní'
A nyní Ty, moje drcthá 

.Nenušo' 
mo je sktdkti |to|čičkll. Bur|, šťas|.ttct,

a |rcZaPomí ej na svého latíčka, který Tě mčl tolik rád. Vín, že más
dobré srdéčko, že máš róda svoji nttrrtičku a bratříčky' že jim bt,ttles
dobrou. . . (nečitclné) ' Chlapci, mún ješLě jetlno přcíní. Jeden z Vás se
ujme rodnéln stal]Íu. o|šen, není to žticlnó podmínka' Nebttt]ete li
ttLít chuti' ne musíte. Tim kotťíttt, moje nejdražší (lěti! I,íbóm vós
y duchu yštchryl' i s Vaší mcurtičkou. Budte šthstni'

\iiš rnílující otec' Vlasti zL\ar!



IOSEF MAŠÍN: DNE,ŠNÍ BoJ

lE BOIEM o ZÍTREK

Sleduješ českou politiku?
Částečirě' Česká, ale ani slover.rskti pctlitika nel-rr.ají r.e sr.ětor.énr nrě-

iítku žádnorr rolj' Dnešní situace a prob1ém,v piesal-rují jejich mě-

irtl<a.\41 jrrrckdr.i .rJe.li.rrlcnr rc\rdlil.Jbr r'r.li"-lorer.k,'hrl,'
zas starýnr dobrý.m Ceskoslovenskem, a doufirlijsme, Že to bude de

nlokraticlrá zer.rrě.'ltl se aie' bohuŽel' r.restaltll Pticl konunisttlu r.e

světě neznat.t.renal pád komunisnu v CecháchI I,umpor'é' kteií tam

ty majetky rozkr.adli' rrym.vsleli kontil.tuitu zákonťr, aby si ty rozkra-

dený majetky mohli nechat' Těn.r' ccl byii konlunisty popraveni nebo

seděli léta r. žaláiích, zůstaly zbytkor.é tresty! I Raclek ho ná' stejně

tak Borek, VaŠek a Zbyněk' kteří dostali k trestu smlti jako bonus

patnáct let zb1tkových trestů. 'Ie na to česká justice hrdá?

Významově jsi oddělil pád světovélro a českého komunismu?
Vidíš v tom rozdíl?
Samozie.jmě' protože r'Čechác]-r dál existuje jako jediná v bývalérr

varšavskén-r bloku - komrrnistická strarra' |ejí členové sedí ve vládě,

v parlamentu a seniitLl v ínstitucích' které diktují a dělají zákon1..

A nenÍ pro nne rozdíl v ton, jestli je někclo 1eště člene m komunis'

tický strany nebo piejmenované jirrak. Zrněnili jen ceduli na dveřícl.

- cliíve komunista' dnes kapitalista. Čalfa, Babiš, Rychetský a spou

sta dalŠích všichni tih]e karnarádi si linančně a hospodářsk'v po

lepšili' Seděli tehdy u těch správných koryt' a Proto také zařídi]i

kontinuitu prár. stlcialistjckého Ceskcrslovenska s právem drrešním

Když si lronrrnisté zvolili \rašlra Havla Za pleZidenta...
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Stejrrě zr.tllili Klirrtsc a stcjné zr'olili Zetlrirnir' 'I.e n konrutristou do
konce bt l!

Nll. tltllc s.'lllt tLltll Ilczlllétli]tl'

Eristrrjí lristorickr. prtlliázarré in1brrrrace, Že atri Bencš br'bcz pod-
port'lionrunistir v rocc l9.35 rrcbvl prezidentenr a Že tytóž dolro<l1
s nirli rrdělal i běhenr 2' sr.čtové r'álkr-. Prár'č slíbenri budouci pod
pcrra iclro prezidentství lryla důvodeur, proč jcl do xloskrr,' proi
se podepsala stnlour'a se Sor.ětslďnr sr'azenr 19'13 ir prtrč jinr us.
torrpil r. ťrrror.u 19'18.

i]tlclle tllě bvi I]eneš slabilcll' Nilic1v t-tcLlr.I rllýnt i.tvttt.itcill. IJcrle\
a I1rticllrlr' cc]á tir siItiacc lrr-vt llllc]li t]rlbic' iltli st tehdr.zac]lrlr'al,
it tl'iiiš lll.ar'cllL' Že trltc]Žtldtlla] ptlzcLt\jis lillnlLttiistltlla' 1alié ll.t r'šc l.e
zjgnor.al] Pt.il lllÚ i]t.llcš rlebr1 llsrlbtlost. klct.r.: llr si člor'éli illrlIl] r iiŽjt

Pro lebe je polistopadcrvý rivcrj zlilanriitrittt?
]lllzhrlrlrlě| Z c}irtt-r.ch ]ionlutlistu sc sIaIi kitpita11sli. jcn ti blbčjši
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Zůstali .!'e straně a sní dál o komunistickém rá-1i, jehoŽ trosky existují

uŽ jen na Kubě' ve Venezuele a v Severní Kore'ji. Jistěže i v Cechách
jsou hospodářsky ťrspěšní nladí lidé - ale ti oligarchové a všechno

ostatní, to není o moc jiný neŽ v Rusku nebo na Ukrajině'

}e něco, co přece jen na těch třiceti letech vidíš pozitivního?
Ctyřicet let konrunismu napáchalo na duši národa vic Škody než na-

cistická okrrpace. Jsou to dvě generace, a to Zanechá stopu na r'šech'

Možná' že je to tlochu extrénní názor, ale vezmu li za něřítko pří
pisy k článkům o 3. odboji nebo o naŠí skupině' moc dobře to neqr
padá' Přátelé mě ujišťujou' Že jde jen o malou skupinu lidí' která se

dělá větší než je, ale jak já to vidím' je to pořád 80 % lidí.
Na druhý straně jsem dostal několikrát i hezky napsaný pozitivnl

dopisy od školáků a studentů. Jeden patnáctiletý kluk n-rne před

časem dokonce navštívil, když 'jsem byl v Bratislavě. Ti lidé se za,1í.

mali o historii odbo'e proti komunismu a jeden z nich si stěŽoval na

rodiče' Že mu neříkali pravdu. Tyhle mladý lidi 'já 
povaŽuju za naděj.

a douíám' že se mezi nimi najde vůdce' který náš národ přir'ede

k obnově' Zajímavé je, Že do určité míry podobná paralela existuje

i mezi západním a ýchodním Německem. ]en.;i mají Němci uleh

čenu vedoucí pozicí Německa v Evropske unii.

Vymezil ses během našich debat ostře proti politice EU' ale také
jsi řekl' že pro Českou republiku Evropská unie ýznam má. '.
V určitém smyslu. Hlavně co se týká právního systénru a kontinuity
zákonů, které po roce 1989 a rozpadu komunistického systému zťr-

staly V platnosti za ťlčelem ochrany komunistických Z1očincť1 protl

následujícím moŽným trestům a jako pojistka toho, aby rozkradené
ma,jetky zůstaly v rukou těch' kteří ie rozkradli' Proti tomu m.i EV

ropská unie a je,jí soudnní systém velký ýznam' Právní a hospodář

ský systém zemí býwalého ýchodr-rího bloku nebyl a dodnes neni

na úror'ni lyspělých západních demokracií, jako je Ánglie či do

konce Německo' jehož poválečná ústava a právní řád byly formo-

vány pod dohledem západních spojenců' převáŽně USA.

;,.)
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(ilsto sJýchiurl z Ceclr. Žc lidé naji F,vl'opskÍ sottcl zir poslccll '

tttoŽtlrlst oclrl'allr'. L'I zerní. jalio Is.'Ll (.ccht' t.' Il].l \lIl.\ .lrIL|t('ŽC
tirnr se ti lidó Irrnohd}'iinak lrenaji o co opr'ít' alc rr zenlí. 'jako je
Anglic' je to jiné. Evropská rltlic bv]a púvot1rrě str'oiena proLo' abv
bl,]i \čnlci c1l.Ženi nla uzdě' Ten1rlc cílje uŽ c1lteska dalekrl přcstřeJenr
a F,L-t dělll r'íc' treŽ bvl půr'tldlli ťrrltvsl' Ilailek i jrí jsne bvli pro |r'
rclpskou unii uŽ r'tocc 195l 

' a]e r.c sr-tlvslu hosp<ldiířské unie stlitij
s \'lastÍ]í iClelltitou. Zir cltleštlí konstelacc- jscttl pocl1e nlnr.- EU a li]irr.lre
ettLtlziil.tit lrospocláiskr. llertclrŽitc]né' \.toll] souhlasíIl s trrnolra l.v
rokr.\ráclar.a l(iause' Potl]c tllne trebvl cllitr startor'ací r.tl.sticl k loz
patlu F,U br.exiterll' irle postupetn paní i\lel].cl.

\rninráš brexit jako něco pozitir'niho pro \re|kou Británii?
Pozitil'ní' ačko]i ani Ane]ie uŽ dtlt.s tlení' co bÝ\'a]a kdvsi' Stačí pii
stát Y]'on(]í'nč a rozh]iclnoLlt se liolenr scbc-' pr<ljet se irutobusctl.t
]lebo lllctreI]]' AIe pi-csto nii l\rrglie Llrčitou histofij' zralÝ 1rriir.trí sv
stét-n a je clruhÝ nt-j\.ětší Pl'isPě\'aiel (1o Ei'ltlpské rulic. I(c1;,Ž Arlgl|lni
l.l.stolLpí, butlort tra tolll hospodilřskr'Jíp tlcŽ c1neslia. Bez clebatI Ploe
bv arrglickÝ ziikonr'nlělr prlclléhal Er'ropský url1i? Klrlturně a prár.tlč
r'vspě1á zerllě jllio Alrr:lie rllá poc1léhat zilkonťtnt' jaké jsoLr clnes
tl Evropského sor'rc]Lr? Ctl u to]ro sttrrdu l'Lttxenrburgu seclí za ]ic1i?

To se člor.čk lllusí 1loclíl'a1 clr.akr-iít! Prťlnlérnii plorlulitir'ita r, Atlc
ricc' zrol'lrir jalio r.Anelii je poclstatrlě v'všší' neŽ je r'Evrr4lské urlii
ovšer.r.r L]U bucle r,zdol-or.al ir br:iniI se fét.ovénu obchoclrr s Anglií
po jejír-n r'r'storrpcní slejrrě. jakrl se bt iil-ti fét ol.énu obc]roilu s USA'
ocl dnc sr.éllo st\'ořellí se Zn]ěnili1 V socialistickí'' byttl]<ratic]rý ne
sl.tt\.s]' t-trÍle l'ztlaletlý ori přec1star., ke lrtcrÝnl '\nglie kd,vsi pi.istclu
pila.

]ak bys deÍinoval to, co ti na F'U vadí? V čern spočíYá nejYětší ne
bezpeči pro svoboilný svět?
llr.ropská rtnic jc irmer.ickÝ proc1ulit, ktel-ý br'bez Ar.neriky nikc1v ne
exist()]-ill. lJl'lir sLr.oietra tak jako N'!I.O na obt.anu ziipac1tlí kul-
turr' a jejiho hosplocliiřslióho svsténlu pIoti S()\.čtskÝ]]lu sr.azu ir jehil



bloku. A]e ta situace uŽ neexistuje a tlnes leŽí }rlavní pl.oblénr1' jirrdc

1reŽ u Putina t]ebo na Ukrajině. ,'liig Putin..je pclrrzc er.l-opský big
deal a jeJro nebezpečí je jcn Y t()lll, Žc nrri jadel.ný zbr.arrě' alc já ho
nepovaŽuju Za sebe\'r.tha.

Scr'crrrÍ Korea' Írrin, Cína, Sorrtil Chirra Str.ail to jsou skritečné

problérny! Rusko s HDP sl'ovnirte]tlÍrtl s ita]s]<ýrrl jako protir'ník
Arncrikv? To je sněšnýI Konrun]snlus l-cnina il S|irlirla je historie'
irŽ na to' Žc r. zcmích, jalio je Cesko' nebr'li kotllutlistj zir sr'é zločir.ry

Potrestáni' |istě' pro Cechy ipÍo rrrť: icště cllles tenhle kolnut-tis-

mus znanlcná lrtltltlč. A]e lionrunisnrus r'e sr ětor.ótll rllěi.ítku c]nes

i v USA ' drres nclsí jiná jnéna a je Z.lstoupe]l hl.rr'rlt: rrlezi r-rr]adýrr.ri

student}. lltl \Tsokých školách'

Souvisí to s tínr' co jsi mi řekl v iedné z našich debat ' že je r. Er'
ropě a hlavně v Čecháclr význanr a strach z Putina i kornunismrr
přeceňován?

]ak jsem r'ekl' dnes pro Cechr'' jejich historii i pro rlě sal-notnéhrl

tenhle kon.iul.tisnrus ještě znamená hoclrlě' A]e r'e sl'ětovÝnr rrrěiítku

ir dtles]<a i v Ámelice je nebczPcči sP1š v tÝ rrovÝ gart1č třeba \' al]]e

rické Demokl irtické strallě, to isoLl \ 
'vloŽerrý 

kornunisti a atltrrchisti
jec1en r.etlle druhýho' počínaje (Jbanorr a IJer.nienr.

Nlirrvili jsrne Spolu o \.aší nár.Štěvě na rrilnrtlřni zák]irdně l, San

|)iegr.r' V piístavu tan \'iclíš \'yi.rzeoou ilnerickilrt ]etacllor'ou lod
Midl-a,v - je piístr"rpná veí.ejnosti je jiŽ stalší' ale stltlc uŽasnii. Po

torl zhléc1nutí sí nlusíš říct - jeŽíšnral.já' lrdo si s títn circe co začít!?

Jsou nrnohem vělší probJémy neŽ Putinl

|e to jen zdáni' Že nejen Evropa, ale i USA jdou doleva? }e snad
.liump konfliktní proto' Že chce tonlu být překážkou?
Tlunrp je posleclrrí rlrožnil brzc]aI Co bv]rl pok:rŽeno' LlŽ se ltapra\'it
neclá' Genelace, ctr v\,hrii]a \.á]ku' uŽ neŽije' Dneska' kdr.Ž se r. Ánle
rice zeptiiš strtcicntit, r.jakérr.r hclspodáisliénr sr.sténlu by chtěli Žit,

tirk 80 % 7 rrjc]l ti i'eklte' Že v socillljslrruI Bož'e! Stui]ctlti r.Amerjcel
Našc Barbara c]rotlila na Yale, jcilrrrr zc zc1ejších rrejlepšich škol'
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a člor'ěk Larl telrd1'viclěl tu n]llsu allirlchistti a ]er.ičtiků na drog:ich.
I)neska jsou to profěsoii těch škol a dÍlr1, ttlnu jsotl tv školr. irr,ant.
girrclou socialistickýho ir anarchist]ckýho nr'všlerrí \h]e, Ber keler,
Harr.tirrl a fohn Kerrl i Barack C)bamir jsou jcjich proclukty.

Tyhle obar1 tě r,edou k tomu, že svou přizeli směřuješ Trunrpovi?
Sailrozit'jnté| Kc]r'ž se stal 0Llal-na pteziclentenl, USA mě]v . zir celort
s\'()u exislenci' \.četllč d\'ol] sr-ětor'ých viilek. clevět trilionů clo]arťl
zircllLrŽerlí' Po oslnj ]e|ecli Obarnor1 r,Jácly skončily s jeclenadr'aceti
triliony c1JuhiiI Ttl br'l ten Obanlův hospodiiiský ťispčch. A jelro gJcr.

bální Politika b l'la sr.ětor.ott clstuc1clu Amet.ik1'. poČínajc snrltluvou
s lt.ánen a ťrstupkv Clirianůn j Rr.rsliliťlrl-r kor.rče.

Zcelii souh]asitll s tiIll' co Trunrp c1ělá pr.o USA clorna i r, za]rr irničí,
ilťje lo balance oťtriide] nebcl ba]atlce ofpayl-nents]5' prot()Že AIr.te

.b.hod,,i, (\ f .r,il,.r
P nlťbni |o\ |)(\ jh.L

Irlsct \1.lširr, Santa B.rrň.1|.l' tol tIťt l]()i9]
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rika je čínr clál r'íc zadluŽená ir nalrupu.je r'íc v cizině, čímž jsou

z velké části \'jnny i Piedchozí acl1,]]il1istlilLivy' Spousta zemí nevy-

dává dost penčz na s\.oji obrirnu a spoléhají na ochranu Amer.iky

Po válce a za studené l'á]kv Anrerice zii]eŽelo na tonr, aby sc Japon
sko' Francie' Něn-recko' I(orea, Tchaju.ar.r 1další pclstavilv znovu l-tos

podiiisky na nohy a nebyly r.ra ní zár'islé. Arnerika potřebovala silné

spojence, aby n-rohla opono\,.rt so\'ětskÝnlu sl'azu a aby spojenci
spolu s ní čelili lromunisnlu proto dala řadu r.í'hod zcnín jako je

J:rponsko, Anglie' Francie' Něn-recko a da]Ší u r.ýr'ozu produktů

nor'ě r'Ťvořených odvětr'í' r.raPřik]at] ar-rt' K ochrirnč.jc'jich hospo

dtiistr.í a prťrmyslu jin-r b1.}o dovoieno zavést r.r'soké celní bariér1.

a Anerika, r.rejvětŠí tlh s\'ěta, ab'V qto země podpoiila' otei'iela jejiclr

exportu své hranice.

Dneska jsou ]aponslro, Německo i Cína hospodáisk)' i 1echnick)

Iozxinuté velmoci a nepotřebují ochranu svých trhů- Nejen to! Ja

ponsko i Něr-t-recko, které jsou zavisié na r'ojenské ocl-rraně USÁ' na-

stavrijí ceJní tlariéry anrerlckým produktůnr. Evropská unie a zror.na

tak |aponci jsou zcela zavislí nir americké r'ojenské ochrtrně' ale pii
tun posravili téměi nepiekonatelné bariér,v pro dovoz irnrerickýcJ-t

zernědělských produktťl, stejně jako pro industriální ýrobk1', nir

pr.íklad automobil1r

Autonobilv dováŽer-ré z lJvropy do USA podléhaj'.'.l u. r'ýšJ

2'5 %, ZatíInco americké autonrobily doviižené clo El,t.opy,1sou efek

tivně zatíŽel]y rrapříklad r.Něnecku 29'5 % (cJo I0 % pltrs 19'5 9o

Melrrr,vertsteuer)]!. Těclr 2l % n.rusí konečrrej krrpující platit' ale ten

negativt-tí rozdíl se ukáŽe na ýlobní straně' kde nénrecký r'ýrobce

mťlže to Mehru.ertsteuer odečíst. Já kdyŽ kupuju firnlě auto pro Ně
n.recko' kupuju lro l. USA, dovezu zpátky do Er'ropy a pořád 1e lev
nější' než kdyŽ koupím stejný lrěrnecký auto v Něrnecku. To samý je

s ]aponskernI Všechny ty zer.ně rryriŽír.aj, ancrickou dobrotu a Žácl

nej Z pfezidentťl aŽ na Trunrpa se s tín-r neoclváŽil něco udělat'

Ceská reprrbJika přispívá na,'611 1.ýzbroj 1,1 nebo 1'5 9'ó Z HDP

" DP]]

it -i
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A sama Amerika platí 85 % všech ýdajů pro NÁTo, nepočítaje ý
daie na r'yvo'j. iak Praco\al proli Ciňanům, Severokorejcům. PLtti.
l-lovi, Persii... (mávne rukou)

Všichni jenom kecaj, ale nikdo nic nedělá! To, co svět zažil za
druhé světové války a co bylo za studer-re války, se bude znovu opa.
kovat, nepoučí-li se civilizovaný svět z této nedávné, ale jakoby již
skoro zilpotnenule h i5torie.

S bratrem jste udělali dost pro to, abyste si místo v americké spo-
lečnosti zasloužili, ale i tak jsi vlastně imigrant. Přesto jsi silně
kritichj' k tém' kteří z přišli od nás..'

]ak jsem jiŽ řekl, protože mnozí přišll jako zlatokopové - jako po
válce do Sudet a určiým způsobem to lze přirovnat i k těm' kteří
se snaží přejít mexickou hranici' Podívej, dneska je Amerika jediná,
bez debaty jediná země, kam se uprchlíci cpou a Ženou i přes mr-
tvoly! Ze Sýrie' Mexika, Guatemaly, ]aponska, Číny' Koreje, ale
i z Evropy bez ýimky' ]á cestuju v rámci srý obchodní čir-rnostr
po celým světě a vidím, Že rnožnosti, které se nabízejí v UsA těm'
co chtějí něco dokáZat, neexistujott jinde na světě. Technologie'
firmy jako Apple, produkty' iak je r'ytvořily zdejší firmy' a které \'T
tvořit v EU je mission impossible!

Komise ve Strasburku? Koho zastupujou ti lidé? Vymýšlejí jen
nové regulace' ale kaŽdá regulace omezuje něčí osobní svobodu.
MoŽnosti, který dneska existujou přes všechno' co je negativní i tady
v Americe, neexistujou nikde iinde na světě.

Hele' kaŽdej imigrant je dluŽnik vůči zemi' do které dobrovolně
přijde a svůj dluh můŽe splatit službou a loajalitou. Staneš-li se ob.
čanem USA, musíš složit přísahu' která tě k něčemu zavazuie - ale
mnozí to tak nevidí.

Říkáš, že ze všech zemí na světě i Evropy se lidé'.'
(skáče do řeči) ...hrnou a chtěli by přijít a přestěhovat se, lystěhovat
se do Amerikv



losťl ]\llšin' s.1nt.1L]arbllIil. t()rt|Ét '(]()] 
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Není ale v dějinách Ameri\' rrorn-rálni' Že se sem hrnorr lidé z ce'

lého světa?

Je to t-lorr.ntilni! A]e člor.ěk se nusi poilir'at i na to' jak Alneljkil
vznikla, jakÝ je r, rli s\.stéln k()llstituce 

' 
a to jc záklatl tohrl, ploč

Ar.ncrilia ntii tcrr irspěch' jaliÝ nlii. I)cI.uo]ilacie je sice ne,1lepŠí s1'

stéIl' jaký lic1str.o zt.ili' ale tlii jedcn hilčeli _ jtle to s rri nahot.rt a dolťr'

Problém nirstár'á' lid,vŽ l.ětšina lii]í dostiir'ii ber-reÍit ocl politikťr'

kteii si sr'Ú nrÍstečko získali a drŽi slibt'' nrriohdy tlcl.tskutcč1lite]llÝlni'

\rlátla to|iŽ rnťLŽc dtit trěkclrlLL jcll to, co jinétllu chi'tře,jširllu nebo

pilnějŠír.rlu přec1tínt Ltktaclne r.e lbt.lnč c1aní' 1,ic1é zir tell bclteht

pJirtí r'illebnírli lrlasr.a pr-crbJém je \'t(}nl. Žc liaŽclý hlas plati stcinč.

A co se stanc, kc11.Ž lidí' co bctrcfitr' clos|iit aj 
,' je r.íc neŽ 50 9ó?

Piijde ciilitatLua pl.olctariátu] To jslne přcce uŽ zažili l,cnin' Hit
1cr-' Stahn' Gottlr.ali] -' ale ani za c1r.ě generace jstrre se tlic nellall.ili'
Kouklri rra mlácleŽ tad,r' r. USA tiee ccltLciltiotl' tl.cc hcalth cat c .

r.šccht-to chtěj 
,ziltlarr-nol 

'Iií platírll ilatlě sednrtieslit let a nei ii]inl
r1il tonl lric špirtr]ýJlo. '|crl chci' abv jejich r'vužití rlělo srrll'sl!
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Říkáš, Že demokracieje nejlepši způsob, jak se dá Žít. Pakje s po-
divem, že v řadě případů právě strany, které maji v názvu pří-
davné |méno demokratická...

''' název strany neznamená nic! Hamás v Gaze! To jsou taky demo-
kÍati, mají přece volby. Svoboda a demokracie to je state ofminc,
stav mysli, něco jinýho než jen pouhý název

M|uviI také jsi o nebezpečí krize Afriky' která se odráži v imi-
grantsloých vlnách. |aké podle tebe existuje řešení?
Nenechat je rycestovat! Lavina lidí těch bez kompatibilní kultury
a vzdělání, kteří dnes přepadají Evropu i USÁ, zničí hospodářský
a ku]turní systém těch kontinentů. Podle mě by se tam ti lidé měli
dlŽet a měly by iim b1t nabídnuty možnosti rozvoje podobné Mar-
shallově plánu podle jejich schopností. A poněvadž jsou ty země
známé korupcí, musel by ten plán být administrován . říZen _ těmr-
kteří by ho tam ZaYedli.

]ak víme, existu.ji i jir-ré, velice úspěšrré kultury, napřík1ad Izraelci.
Když se člověk podívá' kdo má ne;víc Nobeloých cen ne, Že by

něco znamenala ' dostal ji i Obama' Árafat' '. ale já myslím ty vě-
deckél Jejich nositeli jsou převážně lidi židovského původu, kteří žiji
tady v Americe' která jim dala možnost jejich potenciál rozvinout.
Proč jsou Asiati v Americe tak írspěšní? V Americe se levice a jiné
rasy pokoušely Trump se to ted snaží Změnit _ Zastavit a omezit
přednostní přístup do škol těm' kteří jsou úspěšní - hlavně Asiatům.
Ale oni 'jsou úspěšnější a pracor'itější neŽ kdokoli jiný! Já,jsem strávil
v Africe mnoho času i na jiných kontinentech _' ale v Africe já
tuhle asijskou r1ikonnost nevidím' Lidi se musí umět starat sami
o sebe a ne žít z dotací.

Američani kdysi qtvořili tzv Peace Corps30' v nichž studenti cho-
dili Afričanům kopat studně. A tak studenti z Berkeley jedou do
Afriky, tam kopou studně - a černoši seděj ' kolem nich na bobku
a koukaj,, jak jim Ámeričani kopou studnu' To přece není pomoc!

., M]rové sbolv



Zir Bushova prezic1entsn.í t1ostirla AÍi.ika 25 rr.riliirrcl do]arťt potr.roct

a pot1ír.ej sc, c() s 1.]illlil udellala. '|cil'tan.i c1o kLeléko]ir.z těch zenlr
bez l.!'1in.rlr1.I A podír.e1 se na clLtthou stranrt nir Japonslio' lic1c bvla

na konci 2' svéto\l, \.á1k)'Hirošjllla ir Nirgirsaki. A tcd? Japončjci _

ch1trý maií pilný kluci běhaj' ]ilarlěj,se a jsorr dobrýI Ncr.rrťrŽcš

Pfoti |onru říct vůbec lrjcI Cíňani, to satlý] Něnlccko' pJod Mar
sha1lova plárlrrI t\1oŽrrri rlě rrělido r-razr'c l.asistou. \ejsen rasistaI Jen
se clír,iir-tr na lirkLal |iŽní Atl-ika' Rhoc1ésie cllles Zinlilirbl.e - jaliou

tv nír.aly Produktir'itrt a agri]iultutu| 'l.a]illi'tlLL' Že rllohh.žjr,jt ce]ou

Áfriku! A teď|
Ic.lIi |} vIi 'l /c|l]|\ h r \|-r rc.'' kdL'lÓ |'|| !.| ť]|'..r.| |rr.rt.' t.'rr'

r.ěděl' rád se poučínr' |istě' r' lidech jsorr rr.jinkr stor'kr.. tisice .'
a]e nasa n]uví za r'Še!

Při práci cestuješ tisíce kilornetrů po světě, navštěvuješ různé
zemč a kontinenty, včetnč Afriky. Zmínil jsi složitost a hospodář
ské rredostat\ v Africe, které se odráŽí v emigrantslých vlnáclr,
v kontrastu s populačni explozí, kdy v zemích, kde byly před lety
čtyři mi|iony oby\'atel' jich je dnes pětačtyřicet mi|ionů, a že...

' '. ien ocl roku l94ó napřiklad l(criaI

V čem je příčirra, Že to relativně neilíp ftrnguje - i pro ty nrenšiny

- v Americe?
PfotoŽe dlrcs t,Y tZ\'' nenšiny jsou taŽen) \.čtŠinou' skládalící se z ji
ných menŠir1.. ' \r Kirlitornii jsou občirné ei'ropského půl,oclu v rlen-
šir.rč uŽ po desetiletí' \ršichni chtelj 

, clo Arleriliy' kde funguje
aíirt-natir'e actiot.trl, ale ta c1lles neponrá]rá nrcnšinátn plcrto' Že jcjicll

ýkon je siabší neŽ 1iných' ale jcrl proto' Že patií lr určité Íase' Proto
lr.rusÍ být Piijati do škol a nusí tam gladuor'at, abv t,v školv nenrěl1'

negati\rr]í hoc1nocení. Jenžc jrí jseln konečnÝ ]ionzunlent výSler]ku.

a liii1.Ž r-ra n.rě prrstiš takrlvÝho clctktora' začltu se třást tt Ptánl seI

''Protiihli tě školorr c1íkr. pozitir.rlí c1iskrimirnci' rrebo jsi Íikt clobr.ej'l..

' poziti\ rr drtkrinrLna.(.



1(]\t1 \1.l(rn. s.rnl.r l]Jl L)l||l. Iolt|ťL ]]()||']]

'1rt otázltLt sj lilliLltr e ()slxl]lí ]idi si ji lillrdotr tllir'! \akotlt-c |o tínl
plirlerll llcpontiihil atlitčtll sl'utečllč clollrejlll z lé tirkzl'an 

"; 
1llťll šill.\''

l-voje kritika hospo<lářského ri.l oje v afťickýclr zemíclr rná zvnčj
šku trochu rasor'cj altcelt. Pokud bvch nrěl přijrnorrt tvoje tvr-
zení, Že na ttln je stejně ténrěř.ce|á Afrika, pak protikladen toho
polrleclu s lirsorÝrrr akcentern 'je falr.t, že v USA palř.í čerrroši
i k clitč. Je to ted,Y s)'sténcnr?

|ii isenl r .\liicc l)()llllr] s|)oLlsLu 1i.1i' ]itcií 1))'1i i'Ýjiltllirtrli. tletlllrtr.é

ani rl zdcjŠícIl Llartr'tlr ch. Znárrl liclj' l'Lel.í rlčco ztlirIrlctlají i r. Árlle
ti..'lt' ''l .|''.'l '. l'] |'.'L''l) l't .tr'r| .'.'l.Illl| \ l\'\ \lIl.ť|

bezvirc1llt-j č]ilr'i.li' l)ilznal]scItl r' A1iice chlap1ka, c1ťLstojrlí1i tarlrnr Áir
Forcc, allsolr'eIlt ]etťclié fiílc...nč škol\ l r\ttlct icc, kcle br.Ii jen vr'soci
\ \TO.lrrsl," ri. / l "i' " .r r-i \.

PiestoŽc jil]io (ljté clr()(lil jťll t]o nljsioniiřs]ie šlio1r., sjiilrlr.i] l, soLr

l!rŽi s ostatllírlla iitklr čtr r-tí rlej1ePši r'c svó tiíc1ě. TalrŽc jsllrt r.íiirlll.l.
jsrltr iich stllr.kr; tisícc. alc cil i'iliiiltl ptrřiicl tit lttltsir tlllrtr.t zl iše'



]ali 1senr ickl' jestli r.iš o zerlích, ktcró jsorr r'Ýjirrllirlu - krle to fur.r

guje líp 
' 
rád bvclr o torrl r'čc1čl. riic1 se poučím.

Zdá se' jakoby Anerika nrěla r'prrsledrrí době problérn i s Evro.

pou?
Evropa,je a vŽdvcli), trochL] bY]ir Pro '\rllerikr'r 

pt.rlb1énr přillejrrren.

ŠíIl ocl stuclený r.állrv. Podir.cj se nit Francjj t.irstí.oponent USÁ 
'

ir přitoln zir ti]it' že jcštč existuje lla rlla1'ě' r děči pr.ávě USA c1o

lionce clr,alir ťtt.

'1i r'íš, co b1'l za viilk,v Lencl irnc1 Lease ''\ct]] Pr.oiekt, pies kterej

Arlelika clocliir'llir l].usákrim' Arrgltirliinl i |r.antikťlnl zlrLatlt\ lt stl

ror.ir.ry. Nirkor.rec jcdiná zerlt, kterii sve cllub1. sp1atila, br'1a Anglic
Nět-t-tcůn.r' pies|rlŽe r'álku Prohr.á]i' b1.1a čtlst tlltlhu orlPtrš1ěna aješLe

k torr.ru dostirli r.rliliardu dolarii jalio sorrčást \'Iirrsha1lor.ir pllintr. iak
ZadrŽet SoYětský sr,az a kotr.runisnlus-

Nlluvili jsne o \\rtrld Tlaclc Organization (\{TO) ir o tz\'. Prynim,
druhérr.r a třetír.r.r sr'ělě. Tchiii' to bylo ut1članý tak' abv zenlě tzr.. dt rt

hýho a třetího sr'ěta nrěl).širnci oclrránjt lůst sr'élro dorr-tiicí]-ro plťr

m1.slrr. Anerika přistouPila nir <ibranu iejich rozr.íjcjících se

clorllácích tr.l.rir tínl' žc rr.roh1'r, zar'óst v1'soká cJa, at.lr. zabránilv clor.ozu

k trit-n' irby tv zenrč pos|ar.i11'rra r'lirstní nilhtr Do tolrohle schónatu

patiila třeba i Círra] A proč je c1lres Anrerika proti tolnu? Pt.iltoŽc

.jsme o r.r.roc diil a jindel

Kdo dr.reska určí' co to jc ',druhej a tietí s\'ět.: n:rr'íc po paclesiitt

]etcch' kd'yŽ t() bylo pťrvocJně tn1.ŠlerlÝ nir tltlezcnrlu clobrt'

Jed'c1o Šarrglraje nebo (iuiltlgzhouI Kc11,Ž r.ic1ínl t'v hotel1,' d{]116.

a spee.J tl-lin' tak si iíkárn:..lvI,v c1crnla tirk pc\knori silnici nemáme,
jako nají v Cíně lrcbo r' (JiŽní) Korcji' a ještě je podpolrrjellte!..

Nar'íc beztresttrč krirdort tlaše Pa1er]tyI TÍull-]p rlá 1009t' pravclLL'

ale u n/Ls (r' Anrerice) i v Cechiich jsorr lidi, lrtcří poclporuji

'] Z.i|ot () tÚjt.e ! tl('r\]l)nr. l)odifl\ tn.rh l)d biťz.r ]9 | L do ]() 9, 19]. .t jt]j.h

c.1kofi oblťt] .ini| ;0,l nrjlL! J} do1trIij. Z t('l) .Lo\hh \'.1h l]l it]]ljc .] l.1 nrLI llJ\.
SSSR I I,l uriliifd! frJn.i.' -l,l nlil!,r d\. CJ.Lil(L(\.r (lir).r 1.(' riliu|(l!.r L,\l.r1rr \lnir!n.r
(Brr/l]i.. \''o|\kll. \il.lÚnlrliLr.l cel]lem ].ó lllilje]d\ C](l]JIil l(,sll (]'ú nlj]j.lrd\ l



obanlrLltLLllle1lirr.tir'Priltr.jiítleniitltpocJlopetlí;akprotyzclejší,
tak pr'o CíŽlir: S tínl tllárlt pl'oblélll! Z Ctth llri r,bc.lr r'ol.rjl: .,lJcIe'
'rrunlp l'íkii: ''\nlericir flrst|, to se rrli rrelíbí!..

N<l' kdl.Ž bLrc1u prezidellt USA' l,itvr.ncbo Česka' je piece samo
zi-".jnl,.], Žc'sc budu stiuilt pieiler.šínr o s\1)u Zen]' nc?! A orto se t<l

]lčktť.rcjn] ]ic]enr tarlr'i u r.ás nelíbrl

Je r'e r.rliti.tlí politice USÁ riziko recidir'v politické kl-ize? \4á
i'sobt\ Anlerika clost obrirrlných litteii?

Rizi]to tu salnozr'ejně je! Blirck I,ir'es Nlattel.a AntiFii . to jsot]

rll1litalrtní clrganizace, chol.ajíci se stcjnč, jairo r.rirc1stic]<é SA ve sr'i.
c]obě' A t<l jtaclr.nrtiŽe tlastlt, Anlerjka Proti to]ntl ncní zceli,
intunní! |e tll tctf 1cpší, pr.otoŽc je tu Tlunll)l }asrrě' člor.čk si u něj
něliciy iílrti: ',Plobo]-ra' '. |.. ir dir'í se r-Ýbčl-u jeho slor.' A]c to ie takhlt-

kdo isou tr'i r.il]ičj? jVIusíš nrlur.it řeči, litcr-Ý rozutltčj,!
obran rré látkv? Arllcrika je, c1íliy rltcůln za]<lac1ateliirrl' konstitučn.

c]et-ntlliracii. \.ttlltt ie |cl krlrrzloI Poc1ívej' \.Ka]ili)rnii 
'je 38 rlrilionťl

]it1í' r'é1šit-trlu přistěhor.a1cťr z Asie a Střt.dni l\rrler 1kr'' litei.í r.oli pr'e

r.iiŽtlč den.iokt-irtl'] Dik\.s\.stélllu r.tlIičskÍch grénlii alc tlaštěstí ne
nlr'rŽou pl.ehlastlr'at \'oličť státLj s rIenŠitll Počten oLltl.irtel' |irrak b1

clncs r.liicllr,Anrelice Kalilirrnic, Nlichisan, Illinois a Nel Yorl<

san]Ý k()llltl1listi l r-i'tšjIlou 1legálrri inlielanti.

Předpoklá<lárn, že jsi příznivccrr-r stavby zdi na lrrarrici s l{exi
kern?

Stačí sc dh.at kaŽrl\'c1en na tr-'1er.izi' ab1's r.1děl' c<l se c1ěje rra hrirnicích
nlezi US;\ a i\lc\ikclll' Za posleclní r.ok tatll bt'l zadrŽen asi nli]irlrl
lrligrirntů a c1alši n-rilirlrr picše] bez ktttltro]y' }clc o 1idi s ma1Ým neLlo
ŽiiclrrÝrrl r'zi]č]iinínl' i.t\tŠit-tort tllac1ích rlruŽťt' ktetý se l'."'c]ái'ají za ilěti
kl.ůli .''ý]rtldinr, ktcté je r'Alnerice. trloŽtlo ziskat ]tned po přechoclu
čár1l Pr-otl tý lavině sttljí pouhých 19 000 pohraničníkťr tll lirallici
cllouhý 2 000 ]itlt lllezi l\Icxi]ietll a LISA, 1.] 000 klI l-]]e7i Kirllac1ou
a LTSA a k tonrLL si nirvic piičti stor'kr. letišť a přÍstar.ťr. \etrllur'č o nrtt
nosti i.ešiL na ]lleric]iť'Iiralrici rtlčrlč 350 rr.riiiťlrrů legálIlíclr pieclroc1ii'
r\trret ika jc zkt.iitka Pfo s\'oLl r't's<lkou Žir'tltní úrtx.el't' bezkcinku



rcnční l,]1oŽnost Poc1lrikárri' pr'ár.ní s1'sté]]] j Zdri]\()tní ii socialní péči

tirn nejsilr.rějŠín ])rilgnetel],] pro tligratltr' z celéhrl světa'

Tad'vve Svaté Barbaie t.lr.l1'ilr'ě nerllocnice jec1nir cít.kevr.ri, drlthl
korrrunii]ní. Stát přispir'rí tra konirttlii1tli, ta círlrei'ni je zar'i.enii' pro

toŽe uŽ llcnohli existor.at clál' Zc zli]ioll.t mtrsi bÝt kaŽdÝ pacient oŠe

třerl bez ohledu na Jegllitu s\,ého StiltLlsU' '\ tlli čekiirllv,jsou p]nl'

Iidí' kteří r.reumí arlglick1.' nenlajidokrtnrenlr.lrle llec1rají sc zatlarnro

prr'iÍiÍdně ošctiit nir úc.ct zdejších t1aIioiich l.oP]atrliliú. Icle o 30

rr.riliónťl ilegálťi, který 1]g.1..6', t1ané a r'í'tlěl]ir posílaj 
, 

clor.rrťi'

Díli}.LolllLl jsou čiistkv r'ynalrlŽené nl socjálllí a zc1rar'otní péčt

nejr''všŠínri r'illaji USA a r.vsoce přesal.ruji r.í.claic nl obt.ltlttt. Sitrtace

je konPletně rnjIr.ro lionlroJtL' n1ktl1.přei1tínl trl tu tlebr lo' aŽ poslecl

ních tijcet lct' Začalo to Za Pfezidentir |ohtrsoliit, pak dal l{eagal

an)nestii Y1ce než čt1'řem l-trilionitnl u1rrchlíliir' ktel.í si senr piir'cdlt

ilsi dcset n]i]iollrl dalších rodinnýcl-r piislušníkťL. A t1tlcs]ilt je tll r'ít

jak.30 miliclnťr ilegrilníclr přistěhor.alcr.r, a]e Po]itici' k|eří jsoLl toLl

ka]anittlu r'jnni' tr.r.rlí' Že jc těcli i1egálních rr-rigrantťr jcrl 1 1 lljlior-tÍt'

V 50. letcch muscli být všichni displacecl pel-sottrr pr-or'ěi.elll

a kaŽdý nruseJ mít sptlt'lzot a. KaŽc1ý z nich také nruse] podcpsat' žc

neni liot-nunisticliý agent' ale i |ak se senr tito liclé c1ostali přes Ka-

r.rtrdu a b'vli to často i CeŠj.

Proč sem podle tebe utíka|i lidé' kteří byli komunističti agenti?

Tedy pokud vynecháme t}', kteři to měli jako služebrrí úkol?

NcříkáIn' Že ti aget]ti sclll rltÍliali' asi přiŠJi s ťikolcn.r. Jc tak'l'rnoŽný'

Že něktcr1.' lic11,2 5"'r.r piišli' tak si ťrliol rozrr.rr's]eli a rácli tr.i zůsttrli

(smě.je se)

Napiíklad Tiíska| (irorilck1,) \.eJký lrelec ir dr.tljllásobný agen|!

Zrovna tak manŽcl]iir Škvorccké]ro - Zclena Sa]ivirror.á| On Šlivo

lecký tlobře r.ěděl' proč šli clo Karradr,' kcle n1c poclepisor'll nenltlse'

.r rnilr t,, lclr.t. P.rk :l.r l, .otrLlLr r' (-.. hr. h. l,11 t. ns.l1 1l.r prol I r 'rt

Že tlení irgentka'

'|ři!L.ho!.r1.i



IIAšlNovI

Řekni mi jako bývalý voják a přislušník Special Forces: fe sou-
časná vojenská technika na takové úrovni, že ten ,,druhý svět.. ne-
může lyhrát už tim, že na frontu nažene miliony lidí? }sou naše
technologie dost silné?
Samozřejně, byly uŽ před desetiletím. Problém je v tom, Že by
dneska nikdo na Západě - nemluvíme o Kimovi ty věci nepouŽil.
Trump rozhodně ne! Ale jsou tu ajato]láhové v Iránu, Severokorejci,
Číňani _ to,jsou všechno nepředvidatelny psychoIogie. Upalování
se . už to je jiná psychologie - však jsme mluvili o Palachovi3a'..
Všechny tyhle ýchodrrí psychologie' těm na vezde'|ším životě ne
zá|eži,

Jsou tedy USA a severoatlanticloý svět schopny i s menším počtem
vojáků porazit agresora technologiemi' i kdyŽ tam naŽene...
Bez debat!

Němci na l'"j'chodni frontě za 2. světové války prohráli mimo jiné
proto, že ač zabíjeli tisice rus|ých vojáků, valily se na ně dalši
a další vlny! Tahle taktika uŽ dneska neplatí?
Truman35 udělal možná v letech 1951 nebo 1952 chvbu' kdvŽ odvolal
generála MacArthura36' Když komunisté začali korejskou válku a Čí'
ňani s Rusáky jim přišli na pomoc, šli Američani bránit ]ih' V té

době Rusáci ieště rreměli atomovou bombu _ tu měli aŽ v loce 1954.

Generál MacArthur tehdy řekl Trumanovi: 'Nech mě tam na ně
hodit bombu!.., ale Truman ho kvůli tomu odvolal. Kdyby to tehdy
provedli, tak ty karty by byly dneska úplně jinak rozdány.

rr losefMašin v j€dnom z Yeřťjných rozhovorů sice v}iádři] ťlctu životni oběLi Jana Palacha,
a1e PrchláSil' že t]to formy oběri Považuje zá adekvátni ýchodnim duchovnírrr
6lozoliim' niko]j PIo náš nrYš]enkol"ý obŽo.' Daltaké najevo' Že boj se z]em má bÍ
adekvátni útoku' Namisto demoDstrace odporu dobrovolnou obět] Života Po\'aŽuje 7a
adekvátni přimý boj a střet. leho někdejši Prohlášcnj sice vzbudilo diskuze, alc ukázalo se
bÍ zce]a v souladu s Živolní lilozofií' kterou se v odboji řidilajejich skupina i otec'

.. Harry s' Ttuman' prezid€nt UsA l945 l953

." Gen. Doug1as MacÁrthur, vrchni velitel vojsk oSN v korejské vá]cc
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Co povaŽttieš za chybnou strategii v sorrčasné tlolrě? ]e něco' co ti

rJélá r rarky?

Ncjhor'Ší rrapř1k1aclbvlo to' co uclě]al Ob.ttla. Er'topani, Rusáci a C]í

ňirni s Iránenr' Jcn plot()' Zť LalI )lc]]lcr-rs chce dčlat teleÍilnr.ir Airbus

jinl chce prot1at 150 letailcl. tak F,r'l.opalli dt.žkujort a irtajott o to'

kc]o s nirrra butle c1ě]at kšeliv a ziejnlě necl-raj ajatolláh'v uclělat s

alomoYou DolnDu

Náš jcclírrý clůr'ěr.,vhoclnÝ spojerlec tl.t StÍec1nitll rÍchodě je IzraeI

a c1nes je na t()t]-t Z].o\.nil tak. jako lrrr v letcc|r 19.]E ii l939, ProtoŽ,e

c]neska jsott pl.oti lzr.ireli Francotlzi' AngLárr1 i \ěnlcí' Izraelci jsctrt

ttirl piiton jedin(tu clellokracií' a]e ktel-ii rllii tlokotlce i r' Ktlesetli

''ptitorr 
kolor.rrť. ' Palestince. Kcl'vŽ sJci1uješ Po]iticki \.\.voj. tiik si

říkiiš:lb uŽ tad'v bvloI

Isou vnitřrri politické brzdy Ameri\ dostatečlrě pevrré?

Anerika jc konstituční t1enlokl.acie konstitttčlti Stiit' dík\' PIoZira

vosti otcťr zaklaclarelri. Jak jsenl Ťíktr], r, Kaliforrrii a r.rěkolika da]ších

Jose| i\l.lŠin' sJ.ti t]tr|b.|.l. Po|tl ét (:1l ] 9l



MASTNO'/I

státech volí dr-res lidi, aniž jsou oprávněnými voliči, coŽ je mimo-
chodem podle zákona federální zločir-r' který by měl b1t trestált vě-

zením. Kalifornie, která je počtem ob1watel největší stát Unie, má
třicet osm milionů většinou legálních - ob1watel. ]sou tu ale i ile.
gální přistěhovalci ze Střední Ameriky a Asie a tito lidé volí převážně

demokraty. Vzhledem k tomuto množství voličů' volících jednu po-
1itickou stranu' by uŽ pouhý počet voličů této strany vjednom státě

Urrie měl zásadní vliv na konečný ýsledek federálních voleb, kde je

voler.r prezident. Státy iako Vermont, Wyoming s populací pouhých
600 000 by byly ve všech otázkách přehlasovár-ry.

Ale zakládající otcove této republiky ve sVé proziravosti tento
problém předvídali a jimi stvořená konstituce se o znění volebního
zákona postarala. KaŽdý hlas platí na státní írrovni, ale jinak má
každý stát USA své voličské grémium, jehoŽ počet je v každém státě
stejnÝ, záIeží na tom, která strana v tom státě r'ryhraje. Díky tomu
voliči z Kalifornie nemohou přehlasovat voliče zjiných států s men.
ším počtem ob1vatel, ale přitom - jak jsem řekl každej stát ma
právo podle konstituce přisPí\'at k všeobecnýmu dění v zemi.

Bylo geniální' že to tak rymysleli! Dneska by vládla Americe Ka-
lifornie, Michigan, Illinois a New York samý komunisti a ke všemu

většina i1egálních imigrantů.
V Americe - 2' světovou válkou počínaje - včetně Eisenhowera,

byl pouze jeden prezident' který měl můj l-rlas _ Ronald Reagan. Do-
nald Trump teďdělá jen to, co se Žádný z jeho predchůdců děIat ne-

odváŽil, navíc za vnitrozemských podmínek, nemajících sobě
rovných v minulosti. Doufám.jen, Že splní to, co přislíbil. on bude
ten druhý!

Nebyl protikladem demokratické platformy a její volby _ kterou
nemáš rád - McCain?
Znáš jeho případ? Jeho tatínek a dědeček byli admirálové, otec byl
šéfem 6. flotily v Pacifiku během vietnamské války. on dokončil
Naval Academy v Annapolisu jako poslední ve tŤídě, a to pouze díky
rodinné tradici a kontaktům otce. Steiné to bvlo během s jeho pilot
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nín r,ícr.iken a řaclort osobltích pr:oblÚrlťl bčlrerr.r slLlŽby' Kcl1.Ž by1

N{cCain na F,ntcrpriser: r. 'lilrr]<irrském ziilivrr' raketir z jeho lctadia

r.vstielila, napálila Lo C1o ostatnic]-] ]etacle1 :r na Etlterpr.isc začakl lrořet'

'|emu sc za to aJe nic nestalo' přcs 130 nlr.tr.Ých a hr.omaclr'L zt.atlěllých.

Pozilěji b1.l scstře]e]l il Zrallěn Iii r'r.skoku z pac1ajícího letac1)a'

kd'v nlěl sr.rrirlu' Že mu to při katitPrrltij,Ži z]olljlo no]ttt' \.ictnatlci
ho sebra]i' .r protoŽe vět1čli' Že ieho tatint-k jc šó| 6. Ílotily' taii }-ro

clrtě]i r1.Ilrěni(' On s tíIrr;ltlr'oc1rlč sorrlrllrsi]. lrle sr'irj postoj zmt\nil

potl tlakem spolrrr'ěuňťr' jir.uiŽ bvl pieilll t-ll ol'iin nir Sone Bircl ]olrrL
_ Zpír.ající ptáček John -, coŽ je přczi1ir'ka PIo tol-].)' kdo pl-oz,radi

\'ojellskii tajemství' Byl tak nazvárl r'eiejr-rě i ger-rer.ii1ett-t Tl.iotnasen:

lv{cInerlle'vtl' kterého zir to ptrli l'1,hoc]i]j z te]er'jze' NIcCilin b\'] také

pouŽit Severovietntrnrci r'pl.tl1lilgačtlic}r filrllech cilicich nit iitllel.icke

vt)ják\' Zro\.lra tak jako herečlia |ane Folrda' kc1r.si ItllitlŽe]lia'lecll

fr|.rrcr'1. llr.r'ilele ( \N. ,r .r nc'i. kytrt r.rl,ittrttti /..i.ll(lll./\\.rt'il
,,Hanoi fane".

'\ni po ]lá\.Iatu Z Victtranru netlr.h NlcCainor'a kal.iéra o rlloc lcpši

Byljedninr ze skupirr1' senátorťr nazýr.irné Keatillg Iive, kteř1 b,v1i po

star.eni piecl senátní etic]iort kolt-tisi livťlli lrorlrpci' Piijali totiŽ úplatli1'

oc] bankčie Keirtinsa. který dostal pě| let bas,V kr.irli poclr'oclťrrtl l'c-

sr'é bance ]-jncoln Savirrgs. Bvli za to postar'eni pier:l onu sctlátní lro'

r.r.risi a 1rrozikl jim rryklttčeni ze Sentitu. Ntrlronec se jjnl aic nic nestirlo

a b'v1i jen pokiírani s tíln' žc ',pŤíŠtě uŽ to nedělcjtc..' priir.ě livťrli

NIcCait-tol,ě sluzbě r'e Vietnatr.ru a jeho čtr.ierl rokťlr.rl za'jcti.

R),l také velkÝll karlariic]clrl clalší spŤízrrěrré c.luše a nes]al.lté dc

r.uoliratické ikorry Tecla I(crlnecl1'hor', který br.] rr.hozcn z HarvarclL.

pr.o podvod a ''pl.oslar'il.. se a|él.otl Cl.rappaquiclclicli..,'

I k'tudl(\.i 11,d Lrs N''r\r
.. i](]$i]J \loore,,Tťd..li.llnťdr (]] ] 1!]] :j's ]009)b\'ltnlť|.k\ prllrtILltsl.llli

Iodil]! KennťLi\ (,
., L)nc ls' 7 ]969']cdalr! ()s]i\t1itjL]Lj bLÍ|! Ii{j!.eltr Iirlnech']ll nrosLrulIl

t]LrpplqLLiddick prl7Jcllh b1!iLti r'ist.j]tLl ]]olrb\ ho. '\l.]L\' ]o NoPe.hnť (tu\ |l.il|r.t]l
KoIc('ný)' xl,\ ]i rlt]r'eu l \r llrrlst.. li.d riostrI lnl1L e rulrl sl()t.i]() \ !r(!.i' ]ťd !||]i!.r].
\L! } ]o tli1ro]]! l Kťtncdv ncho11Ll rnr nenrh1.*il prtli.:ii' I{rlditc t1ir'lir ilL'LjllL vrLrhl.s

Lpit\.,lnI nťŽ.li(^x1i ]cda.|itťliijt]\\p1xtil91)tisi.dolJrú l).rhi.h:(] tjsi. /l!l']]j



]()\ci \Íišin \ BratisI.\'ě ni |on1.ťIťnc1o ]' odlr()li (...r ]0()5)

Po ton.r r'šen, běhen ]iorlf]ikLr'r r. Irákrr' přišla McCirinova
lllalltrarlr' Že liaŽdet. liclr.Ž l-ro spr ár'nt\ nučej' t,eknc r'še. Říkal to
l-tlar,ně proto, Že o]] til]-l] r'r.kccal i to, co rler'ěděl' Po návratu z \Jiet
nan.iu pak výhodně i'r-lltěltii nanŽelkrr která tlostala rakor'inu
prsu za clcem r.unltin.rilioniiie a distr ibulortr piva Buclr,eiser v Ari
zolrě' kterÝ nu hllancor'a] liirnlpati clo Sentítu. Pro tehdejší pre-
ziclcntskou lianlpaň něl ale t]obrou r'olbu. kd,vŽ si rr.bra] jako
kanclicliit]<tt tlir r'icepfeZidenta gu\'erllérku Al'jašk,v Sarah PaIin ''' všc
stIann(1 atlakti\.ní (lsobllclst. Volbu proti obanor'i nakoltec ptohriil'
ale rlě] li něrllu bliŽ neŽ ke sr'é straně . rcpublikánťrnl! \r Čechiicl-t
ho r.rrají noc r ácli, ale kclyŽ sc rla to ]<ottkneš zb]ízka' tali r'ic1íš' co to
bvlo za čis]o]

.nrrglckéPos\.itIl.s|(^(j.j.hoŽoP.!L(^tnrilrrsť\]rrndUisDuneLro](,lť(iosihujť

so!s1ic(lěnl' Io!lbLlZ.llí lrťbo uriieni, uIli|lněti
' sr]rh L(jL|i!. H..lth Pi1i|l (' l1 ] l9Ó.1) c l.Pub]i|r1I]s|i po]itičk]' \'lctc.]] .](]()i:r .](l09

l)\lJ]lko t11rli'clra J nťjnrLi(iiio\(ll)x \ hisr(rIiig(r!cIIrlIkouA]i{(li\'\'Ío.. 10l]ljs.
L].astI]ih tje/idťntsliÝ.h ro]eb illlril |rrnrllLlrit]rl n.i L]l.ad vi.ť|rrc7iCl.Itk\ LS,\



Uvažuješ někdy o tonr, Že by ses ukázal v Cesku?
PIoZ.ltím to ncvidírr.r' Já se sice ner'zc1áváIl naděje, ale kontjnuita Zá-

kouů s těrr.ri bolševickýnli, to je problér.rrI Rozkradené r.najctk1' zti

staly v t.ukotL těch' kteří je rozlrradli' konlu1Iisticktr stl.r]]a dál existrrje

a Českosloverrská republika' pro kteI-or'L jsnle cl-rtěli bojovat ztr její

svobodu neexistuje.

O statek, ktcrri.nárr.t byl ukraden' se nlií ses|ra nusela roky soudit
a aŽ rredár'no jí b'vlir r.r:icetra poslední čiist' l neclár'no zernřelý Kilrina
Hraclecr] se soudil o rodinný c1irrl, kteri'jinl ukr'adli a proc1a]i. Poc1le

kontinrrity ziikonťr je to alc r.pořt.íclku' a abr. to Kikina dostal zpět

a t,v lidi se rrystěhova]i' talr jiIn musel zaplatitI

Naděje se vŠak ner'zclávárn!

Mluvili jsrne lrodiny o tých pohledech na svět, o vašenr odchodu
do Berlína a všem, co rrásledovalo. ProŽil '|si neuvěřitelně drama
tick.f život, který by rydal jnrým na dva. )e něco' co bys udělal
jinak?
NeI lá jse]n se sn'm žir.otenr naplosto spolio,jen a ničcho nelituji.
NIrrsíIl říct' Že jsem rrrěJ oprirr'du Život plný zrižitků a zkušeností'
který b,vch s rrikýrn ner.něnil' Pfo Ir.rne to byl a stále ještě je r'clice

plný Žil'ot' Vždyclr.v Ťíkiinl' Že jsem n-rěl v]astně dr'a Ži\'oty' jeden

před \\raldorvemr], druhý po \'\ra]dol'č. 'fen drrrhÝ 'je bonus!

12.- 16. dubna 2019 Santa B:rrbara, USA

. \'lád.l IIude.' lb]oin.\ku|i]r\
I u obft \\'aldos \c s](rpir)tr prostiilclu , obHia. i


