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Dokument
Okresní editelství Policie R v Opav zahájilo trestní stíhání
prozatím proti neznámému pachateli pro podezení ze spáchání
trestného inu podle §260, Podpora a propagace hnutí
smujících k potlaení práv a svobod lovka, proti
roz iovatelm tech publikací. Dv z nich jsou zjevn nepíli
zajímavé antisemitské pamflety, tetí brourka, která kriticky
hovoí o vyhnání sudetskch Nmc. Je to první nenápadn
pokus postavit kritickou diskusi o vyhnání a zloinech, které byly
bhem nho spáchány, narove antisemitskému tvaní, pípadn
"osvtimské li" a kriminalizovat (zatím jen na lokální úrovni)
svobodnou diskusi o tomto pro na i spolenost nepíjemném
problému. K pípadu se je t vrátíme, zatím dáváme k dispozici
(s malmi eliminacemi) posudek, kter má toto taení krt. Je
pod ním podepsán dr. Zdenk Zboil z Politologického ústavu FF
UK. Nechce se nám vit, e by podpis mohl bt autentick.
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Ústav politologie FF UK

Policie eské republiky
Okresní editelství Opava
Praha, 21/7 2001
Odborné vyjádení z oboru politologie, historie, sociologie a
lingvistiky
Pedmtem odborného vyjádení jsou tiskoviny pedané dne 28/6
2001 /dopisem ze dne 21/6/ Kriminálnímu úadu Policie eské

R. Seidl

republiky…. Jedná se o následující materiály:
pol.l/ kopie tiskoviny Rudolfa Seidla: Osvtim, fakta versus fikce,
nové a utajované poznatky o holocaustu, bez vroení, jako vydavatel
uvedeno nakladatelství Facta non Grata,
pol.2/ fotokopie publikace Johannese Rothkranze: Ano Evrop
zn1amená Ne Maastrichtu!, z nmeckého originálu A ZU Europa heisst
NEIN zu Maastricht!, Durach: Verlag Anton A. Schmid 1994 s dodatkem
"ti tno v Nmecku 1998", esk peklad Jaroslav Voí ek, ISBN 3932352-23-8, s oznaením eského nakladatele Pro Fide Catholica,
pol.3/ kopie tiskoviny, její autor není uveden, s názvem Sudet tí
Nmci, etnická istka, vyhnání, vyd.: Open Education and Science Opava, ISBN 80-901974-5-0 pel. a redakn upravila Mgr. Ludmila
ajanová z nmeckého originálu Der vergessene Voelkermord im
Herzen Europas /Zapomenutá genocida v srdci Evropy/ publ. Gerdem
Kleiningem a Josefem Weikertem 1999, eské vydání vyti tno u RETIS,
s. r .o. v Krnov, vroeni neuvedeno.
V echny uvedené tiskoviny jsou na území eské republiky íeny
pololegálním zpsobem, tj. nkdy v originálech, nkdy ve fotokopiích,
prakticky toto nch s materiály, které byly pedlo eny k tomuto
odbornému posouzení.
Nejznámj í z k posouzení pedlo ench tiskovin je bro ura Rudolfa
Seidla (viz pol.l/ v e uvedeného seznamu), která je zasílána do R z
Belgie, prostednictvím instituce, její kontaktní adresa je uvedena na s.
2 posuzovaného materiálu: Vrij Historisch Onderzoek, European
Foundation for Free HistoricaL Research Postfach 60, B-2600 Berchen 2,
Belgie (ve vlám tin Svobodné historické badání, v angl. Evropská
nadace pro svobodn historick vzkum/.
Vydavatelé i distributoi uvedeného textu jsou si vdomi mo ného
trestního postihu, a proto uvádjí zmínnu kontaktní adresu s
poznámkou, e projekt -facta non grata- je neziskovou organizací a
vznikl vhradn soukromou iniciativou, a proto e se jeho realizátoi
obávají cenzury a dal ích "nebezpeí", ádají o zasílání objednávek na
belgickou, v e uvedenou adresu. Dále nabízejí sedm internetovch
adres, z nich dv jsou od roku 1999 v e tin:
http://members.aol.com/vffgvho/ve tin
http://www.webcom.com/ezundel/dtto/
http://www.abbc.com/nj
http://www.air-photo.com
http://www.abbc.com/islam
http://www.codoh.com
http://www.abbc.com/aaargh

V echny tyto internetové adresy publikují informace a texty, které
mají vztah k tzv. historickému revizionismu, co je vlastn jen
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propagandistické úsilí o revizi nejen historického poznání, ale i vsledk
Druhé svtové války, známé zejména z území Nmecka od roku 1947.
Viz zejména adresu druhou, která se tká procesu s Ernstem Zundelem
/pvodn nmeckm státním obanem/, kter byl obvinn kanadskm
soudem v roce 1984 z podpory nacismu, antisemitismu a popírání
holocaustu.
Text Rudolfa Seid1a je typickm pro revizionistickou literaturu,
sousteující se v poslední dob zejména na popírání masového
vyvraování evropskch id v letech Druhé svtové války. Vychází z
nepravdivch tvrzení Ernsta Zundela, odsouzeného za svou publikaní
innost, a ze "Zprávy Freda A. Leuchtenberga" /Leuchtenberg Report/,
kterému Práv Zundel zaplatil 35 tis. USD, aby sehnal jakákoli fakta
vyvracející existenci plynovch komor v Osvtimi, a jeho vpov ped
soudem v Bostonu prokázala, e jde o obyejného podvodníka. Seid1v
materiál vychází i z dalích pokus o popírání holocaustu, jak se o nich
meme dovdt z publikaci britského historika Davida Irvinga nebo
francouzského profesora Roberta Faurissona. Mimochodem, práv
Irving, jeho knihy jsou bn a masov distribuovány v R, byl 20. 7
t.r. odsouzen v Londn u britského Nejvyiho soudu, proti jeho
rozhodnutí se ji neme ve Velké Británii odvolat, za "popírání
Hitlerova podílu na hromadném vyhlazováni id za Druhé svtové
války", které detailn doloila a kriticky posoudila Deborah Lipstadt ve
své knize Denying of Holocaust. The Growing Assault on Truth and
Memory /Popírání holocaustu. Rostoucí napadáni pravdy a pamti/, New
York: The Free Press 1992 a Londn: Penguin Books 1994.
Podobn jako celá revizionistická literatura, také broura Rudolfa
Seid1a chce bt seriózním vdeckm dílem, ale tzv. "vdeckost" je zde
jen prhlednm pokusem zastít typickou neonacistickou propagandu a
snahu revidovat vsledky Druhé svtové války. Vchodiskem tedy není
snaha revidovat nebo získat nové historické poznání, poznat skuten
stav vcí, ale zpochybnit obalobu, dkazy a rozsudky Norimberského
tribunálu v roce 1946 a paraleln vedle sebe stavt viny nacistického
Nmecka vedle vin armád Spojenc pi bombardování Nmecka,
incidenty, ke kterm docházelo pi odsunu nmecky mluvícího
obyvatelstva ze Stední a vchodní Evropy v roce 1945-1946, pípadn
dalí excesy, které se vyskytovaly na konci války ve vech evropskch
zemích. Je to tradiní zamování píin a následk, opt typické pro
revizionistickou literaturu.
Vydávání a distribuce Seidlovy broury je, podle mého názoru, více
odsouzeníhodné, ne vydávání Hitlerova Mein Kampf, protoe kniha
nacistického vdce je autentickm textem, kter meme povaovat za
pramen poznávání nacistické ideologie. "Osvtim -fakta versus fikce" je
vak jen patn napsanm a livmi argumenty doloenm
propagandistickm pamfletem, jeho cílem je zneváit památku obtí
nmeckého nacismu a obhájit válené zloiny a masové a systematické
vyvraování evropského obyvatelstva Velkonmeckou íí, státem,
ovládanm v letech 1933-1945 nacisty.
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Také bro ura Johannese Rothkranze (pol.2/ v e uvedeného
seznamu) je propagandistickm dílkem, které se nesna í ani tak
pesvdit své tenáe, e evropská integrace, která na la svj vrchol v
podpisu Maastrichtské smlouvy o vzniku Evropské unie, je chybnou
politickou konstrukcí, ale zejména, e jde o úradek a spiknutí a "ji
dávno uskutennm tichm uchvácením moci internacionálními
/velko/bankami v Evrop i ve svt, pod sice skrvanm, ale
nepochybnm vedením domu Rothschild" nebo "o veejnosti prakticky
neznámém, ale intenzivním zednáském propojení a ízení pedních
evropskch' sjednocovacích' politik" ./viz neísl. první s. textu/
Téma ido-zednáského spiknutí, tak oblíbené ve vilémovském i
nacistickém Nmecku, stejn jako v pedrevoluním Rusku, se v
posuzovaném textu neustále opakuje a je dokládáno z kontextu
vytr enm citacemi nebo fakty, které mají tuto verbální konstrukci
podepít /nap. známá ido-zednáské organizace B'nai Brith, jejím
cílem bylo napomáhat evropskm emigrantm v USA ji od poloviny
19.stol., je zde vydávána za organizaci spikleneckou a zcela utajenou/.
Jedná se o jeden z nejstar ích stereotyp evropského antisemitismu a
kritika Maastrichtské smlouvy je zde jenom záminkou k vytvoení
kompilátu náhodn vybranch vrok a historickch událostí, jeho
posláním je renovovat spiklenecké pojetí djin. Svdí o tom i
závrená vzva, která má bt skutenm mementem: "Svtov stát i
svtovou vládu vbec, ale hlavn svtovládu 'ze Sionu' /a tím také
maastrichtskou ' Evropskou Unii' jako její pedstupe/ tedy musíme z
kesanského a evropského pohledu co nejrozhodnji odmítnout.' /s.26/
Cel text se zdá formáln i obsahov odpovídat antijudaistické
propagand, jak ji známe z katolické i protestantské publicistiky období
nmeckého nacismu, ale i z let ped- a poválench. Pozoruhodné je
také to, e jako pekladatel nmeckého originálu je uveden Jaroslav
Voí ek a e stejné jméno lze nalézt na stránkách zastaveného a jako
antisemitismus propagující odsouzeného tdeníku "Politika". V závru
publikace jsou anoncovány knihy podobného obsahu, jejich autorem je
jednak tent Johannes Rothkranze /autor posuzované bro ury /,
jednak Manfred Adler, jeho "Synové temnot" jsou typickou ukázkou
stereotypního evropského antisemitismu.
Do jisté míry formáln podobnm, av ak obsahov odli nm textem
je bro ura "Sudettí Nmci. Etnická istka. vyhnání", viz pol.3/
v e uvedeného seznamu. Také v tomto pípad se jedná o
propagandistick text, kter vychází z teze, e existuje "zloinné
vyhnání" tzv. Sudetskch Nmc, úradek Edvarda Bene e a Josefa
V.Stalina, kteí pemluvili Winstona Churchilla a Franclina D.Roosevelta,
aby se dopustili zloinu srovnatelného s "etnickmi istkami" na Balkán
v 90.letech 20.století. Podobn jako v pedcházejících textech, autoi
vytrhávají fakta ze souvislostí /pípadn je dle poteby upravují/,
podobn pracují i s citacemi rznch eskch intelektuál /Tomá e
Halíka, Emanuela Mandlera, Václava Malého, Rudolfa Kuery /, s
historickmi dokumenty, stejn jako s daty, které si b n tená
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nedokáe nebo neme ovit. Metodologicky je to v R velmi dobe
známá metoda, kterou zde pracovali nejen propagandisté nacistického
Nmecka, ale i komunistití agitátoi /pipomínáme jen tisíce stran text
vydávanch AP Novosti nebo nakl. Orbis/
Abychom mohli doloit toto tvrzení, vybíráme zejména takové
píklady, které nesouvisí z hlavním tématem, tj. s odsunem nebo, jak se
zde uvádí, "vyhnáním Sudetskch Nmc". Hned na s. 3 se nap. uvádí,
e oznaení "Sudettí Nmci" se odvozuje z názvu horského pásma
"Sudety" /jde tedy o termín geografick /, a e na zaátku 20.století
byli Nmci, sídlící "v okrajovch ástech dnení eské republiky"
souhrnn oznaeni jako "Sudettí Nmci". Tím autoi eliminují fakt
politické
proklamace
"Sudetonmecké
vlastenecké
fronty"
/Sudetendeutsche Heimatsfront/, zaloené 1933 Konrádem Henleinem
/1934 pejmenované na Sudetonmeckou stranu -Sudetendeutsche
Partai/ a popularizace tohoto pojmenování jako pojmu politického.
Opomínají také zdraznit, e mezinárodního uznání se dostalo pojmu
"Sudety" a dohodou ty mocností v Mnichov /1938/, a e tato
dohoda byla pozdji povaována za neplatnou nebo "neplatnou od
samého poátku" i dokonce "nulitní", jak uznali pedstavitelé Spojenc
ji v letech 2.svtové války a pozdji i SRN.
Oznaení "Sudettí Nmci" se stalo pojmem ústavn právním ve
spolkové zemi Bavorsko a po roce 1945, kdy se "Sudettí Nmci"
konstituovali jako "kmen" a národ, co bylo potvrzeno úmluvami a
prohláeními z roku 1950. eské historické státní právo tento termín
nezná a Ústava R, která se ve své preambuli hlásí k historické
státnosti Zemí Koruny eské a k jejich historickm hranicím, existenci
"sudetonmeckého kmene" nebo "sudetonmeckého národa" také
nedefinuje.
Úelová manipulace s pojmem "Sudettí Nmci" je zejmá i z
pouívání pojmu "N mci", kter je eského pvodu /podle Dalimila byli
"Nmci" Bavoíci, Sasíci, Durynkové, vábové, Frankové, Burgunané,
Brabanti, Flandiané atd./, na rozdíl od nmeckého "die Germanen",
písluníci germánskch kmen, a "die Deutschen", nmecky mluvící
písluníci a obané rznch politickch uspoádání na území dnení
SRN, definitivn sjednocench a v roce 1871. "Svatá íe ímská"
uznávala "gentes Gerrnanicis" , kmeny sob píbuzné, bratrské, jak
zavedl císa Karel IV., a neznala moderní pojem "národ", kter se i v
Nmecku prosadil a v 19.stol., dokonce a v letech 1845-1848.
Domnívám se, e lze povaovat tento "omyl" za úelovou manipulaci,
kter se ji "vil", jak ostatn dosvduje i eská politická publicistika
90. let 20. stol.
Zajímavé je také, e se statistika potu "Sudetskch Nmc',
publikovaná v tomto politickém pamfletu, odvolává na data z roku 1930
/SR/ a nikoli na sítání lidu dle národností z roku 1910 /RakouskoUherská monarchie/, které uvádí jako národnostní kritérium "pihláení
se k ei eské nebo "nmecké'. Nmecky mluvící obané RakouskaUherska se povaovali za "Starorakuany", avak v posuzovaném textu
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se toto oznaení vztahuje na v echny "odsunuté. Nerozli uje se tedy,
zda obvali jiní Moravu nebo doasnou provincii "Sudetenland"" na
severní Morav s hlavním mstem Opavou /1918/, zda ili v Brn,
Jihlav nebo Praze, zda to nebyli tzv. "pémáci" /Lidové pojmenování
odvozené od "Bohmen", jak byli nazváni nmecky mluvící obyvatelé
severních ech.
Zcela úelové je prohla ování vznamnch osobností jako byli Josef
Ressel, Gregor Mendel, Adalbert Stifter, Erst Mach, Berta von Suttner
roz. Kinská, Rainer Maria Rilke, Sigmund Freud, Gustav Mahler, Adolf
Loos, Franz Schubert aj. za "Sudetské Nmce", protoe mnozí z nich
zemeli dív, ne se pojem "Sudetsk Nmec" a dokonce i pojem
.,nmeck národ" zaal pouívat, jiní byli idovského pvodu a k
národnosti nmecké se pihlásili /oni nebo jejich rodie/ a po dal í vln
germanizace Zemí Koruny eské v dob centralizaních snah Marie
Terezie a Josefa II. /v 18.stol./.
Pokusem o znejistní tená jsou také rzné statistiky. lronizuje se
zde v e GNP v R poukazem na fakt, e "za ní následuje u jen
Namibie, Brazilie, Malajsie, Maarsko.. .'", jako by lo o zem se
zaostalmi ekonomikami /píklad Malajsie svdí pímo o ignoranci
autor viz s.17/. Za úspch "sudetonmecké ekonomiky"" se povauje,
e se nap. v dob SR podílela 100 procenty na vrob hedvábí a
prmkaství /s.16/ a neúspch a zaostávání komunistické ekonomiky za
dsledek "vyhnání Sudetskch Nmc"". Do podobné souvislosti je
dáván i rst obecné kriminality a kriminality mládee v 90.1etech
20.stol. Zámrn neúplné jsou citace z prezidentskch dekret roku
1945 /soustavn zde nazvanmi "Bene ovmi dekrety" bez ohledu na
jejich
ústavní
zakotvení
a
pozdj í
ratihabitaci
Národním
shromádním/. Zdrazuje se oznaení slovem "národní"' a zámrn
se neuvádjí oznaení "kolaborant", "nacista", "fa ista" nebo
"antifa ista". Také jakákoli poznámka o presidentu Edvardu Bene ovi
má povahu difamace a napadání jeho funkce presidenta v letech Druhé
svtové války a je tedy útokem na ideu kontinuity SR v letech 19381945, útokem na samotnou existenci tohoto státu, jak je zejmé i ze
znevaování vyhlá ení nezávislosti eskoslovenska v roce 1918.
Posuzovan text opomíjí rozsudky Norimberského tribunálu a
zejména si nev ímá tomuto soudu pedloench dokument "o podílu
/tzv. Sudetskch Nmc -pozn.ZZ/ na rozbití Ceskoslovenska", jejich
podílu a spolupráci s nacistickm Nmeckem, jak jsou cit. ve v ech
publikovanch relevantních edicích dokument /zde cit. dle sborníku
dokument "Norimbersk proces I-II", Praha: Orbis 1953, ss. 371- 90/.
Závrem lze konstatovat, e v echny ti posuzované texty se
vyznaují spolenmi znaky:
1/ zpochybují vsledky Druhé svtové války a instituce, které
poválen politick poádek vytváely a vytváejí: -závry a rozhodnutí
Postupimské konference /1945/, -rozsudky Norimberského tribunálu
/1946/, -ideu evropské integrace a vznik Evropské unie,
2/ zpochybují, v pípad vyhlá ení nezávislosti eskoslovenska,
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vsledky Versailleské konference a jejích jednotlivch ujednání,
3/ snaí se dokázat, e vinu za vyvraování evropského
obyvatelstva /vetn id/ má nkdo jin ne soudy usvdení viníci a
e existuje jakási paralelní vina armád Spojenc a armády nmecké v
dob 2.svtové války,
4/ podobn vykládají vinu nacistického Nmecka z pozdjí existence
komunistickch reim ve Stední a vchodní Evrop a opakují
vchodiska a argumenty nacistické propagandy z let 1944-1945
/"obrana Evropy ped komunismem", "Uchvátí-li t, zahyne" - mylen
rud spár J. V. Stalina aj./. Zámrn zamují píiny a následky a
snaí se kompenzovat zloiny nacistického Nmecka nap. poukazy na
nebo na excesy
ekonomickou
situaci ve
vchodní Evrop
komunistickch reim,
5/ vycházejí ve svch závrech z teorie "idovského" nebo "idozednáského spiknutí", jeho cílem je "uchvátit" moc na svtem a tomu
mají slouit i instituce Evropské unie,
6/ zejména text o "Sudetskch Nmcích" neskrvá snahu po
dosaení majetkovch kompenzací odsunutch Nmc /ani mluví o
náhradách válench kod/ a pímo i nepímo útoí na dosavadní
smluvní ujednání mezi R /resp. SFR, SSR a R/ a Rakouskem a
Nmeckem,
7/ vechny ti texty obsahují vzvy k inm, jejich motivem se zdá
bt nenávist a zátí vi eskému národu, idovství jako kultue,
náboenství i národnosti, a nkteré vroky mají dokonce povahu uráek
a hanobení skupin obyvatelstva,
8/ podle mého názoru se vechny ti posuzované publikace dotkají
hodnot chránnch Ústavou R a útoí na integritu státu i spolenosti.
Zejména pro dvody uvedené ve pod body 7/ a 8/ se lze domnívat,
e autoi vech uvedench text jsou vedeni nenávistí a mohou
vyvolávat negativní emoce u uritch skupin obyvatelstva a hrub se
dotkat i dokonce zastraovat /terorizovat/ ty obany R, kteí mají
negativní zkuenosti s nmeckou okupací, rasismem a antisemitismem.
Pro pípadné rozhodování o trestn-právní povaze celé záleitosti se
domnívám, e by bylo nezbytné posuzovat vechny ti texty oddlen a
v irím kontextu. Nap. text o "Sudetskch Nmcích" v souvislosti s
nmecko-eskou diskusí o celém problému v 90. letech 20. stol. a s
jejími historickmi i aktuálními politickmi souvislostmi. Text o Osvtimi
v kontextu celé revizionistické literatury, text o Maastrichtu v souvislosti
s antisemitskou a "spikleneckou" literaturou, jak je publikována v
Evrop i USA nejmén od konce 19.stol.
dr .ZdenkZboil Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta
X)

V opise jsou opraveny pouze evidentní peklepy.

http://bohumildolezal.cz/texty/u063-02.htm
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PRO MUSELA BT DVOJATA OBTOVÁNA
Rudolf Seidl

Mediální smr, kam se jen lovk podívá. Nejspektakulárnjí
událost, kterou souasná generace noviná zaznamenala.
Kariéra volá, a tak kad píe, reportuje, komentuje. A co se
oban „svobodného svta“, honosn také nazván „konzument“,
dozvdl?
Mnoho tuze zajímavého: napíklad, e Usama Bin Ladin je
ztlesnním zla, miliardá a burzovní spekulant, fanatik ídící
svtov terorismus, kter nepouívá elektronickou a satelitní
komunikaci; také u víme, e byl spáchán „zbabl zloin“ proti
mírumilovnému svtu svobody, lásky a tolerance, a takov je
teba nekompromisní válkou potrestat. Lidé by se mli
dobrovoln vzdát i mnohch obanskch svobod, jen kdy to
pome v boji proti (potencionálním?) teroristm.
Opusme
nakrátko
tento
svt
nesmysl,
pokrytectví,
novináského slizu a zástup politik a jinch hochtapler,
pedbíhajících se v tryznách a projevech servility vi USA, svt
primitivismu a intenze mozkového prplachu dosahujícího
úrovn reálného socialismu. Opusme tedy roli „homo
konzument“ a podívejme se na události z 11. 9. 2001 jako homo
sapiens.
Na svt, a tím spí e v politice, se nic nedje jen tak náhodou. Je teba
si polo it ti základní otázky:
Kdo tmito útoky získal a kdo ztrácí? Pro práv nyní? Která tajná
slu ba (organizace) je schopna tak dokonalou akci logisticky, materiáln
a personáln zvládnout?
Dkladná anal za tchto tí jednoduch ch otázek vede pouze
k jedinému jmenovateli, jistému malému, av ak nesmírn mocnému
státu na blízkém v chod. Ale popoad.
Bin Ladin s nejvt í pravdpodobností o útoku bu nic nevdl, anebo
hrál druhoadou úlohu. Dvod je celá ada. Za prvé je ji od útok na
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americké konzuláty, i kdy
mu vina nemohla bt dokázána,
nejhledanj í osobou svta, co
omezuje jeho akceschopnost a
komunikativnost na minimum, ne-li na nulu. Za druhé Bin Ladin popírá
svou úast, co je u tohoto typu akce a lovka, kter je tak i tak ji
odsouzen k smrti, velmi siln argument. Za tetí byl de facto viník uren
u pár minut po útoku a celá mediální kampa mla (a má) za úkol toto
obvinní utvrdit a souastn odvrátit pozornost od v ech ostatních
mo ností. Zde vystává otázka: která skupina lidí (národ) kontroluje
média tzv. demokratického svta? Za tvrté má Bin Ladina usvdit i
skutenost, e ped útokem do lo k vraznému poklesu akcií aerolinek –
Bin Ladin spekuloval na pádu akcií. Nic sm nj ího u jsem dlouho
nesly el. Ziskupln spekulovat na pádu akcií se nedá! Ten, kdo
prodával, sní il své ztráty, ale nic nevydlává. U samotná pedstava,
e Bin Ladin ml ulo en svj majetek v akcií aerolinek, je velmi
komická. Navíc by cel jeho majetek, kter se stízliv odhaduje jen na
pár milión dolar, nestail znatelnji ovlivnit kurzy aerolinek. Tento
tzv. dkaz jde ve skutenosti proti úpln nkomu jinému. Pokud je mi
známo, tak to nejsou Arabové, kdo kontroluje finance, burzu a média,
ale trochu jiná skupina s trochu jinm nábo enstvím. Proti Bin Ladinov
vin hovoí vedle absence vcnch dkaz také jako na povel
rozpoutaná proválená kampa ji zmínnch mediálních oligarch.
K samotnému „kamikadze útoku“ m eme s uritostí íci, e letadla byla
ízena muslimy. Ani Mossad, ani CIA, ani jiná tajná slu ba nedisponuje
lidmi odhodlanmi obtovat ivot za svj lid a víru. Která tajná slu ba
má tedy dostatek informací a agent v radikálních muslimskch kruzích,
aby mohla jejich prostednictvím sebevrahy „správnm“ zpsobem
nasmrovat a pipravit jim chodníek? Která tajná slu ba má kvli
obran vlastního státu, dnes a denn ohro ovaného sebevra ednmi
útoníky, za hlavní nápl své innosti kontrolu a infiltraci radikálních
muslimskch skupin? Nedokázala ji snad nesetnkrát (i kdy ne
v takovém mítku), e se nezastaví ped niím, jde-li o zájmy jejího
státu?
A nyní to nejdle itj í: motiv. Pro by stát, jeho nejvrnj ím
pítelem jsou USA a jeho lidé v nadprmrném mítku práv ve WTC
sídlili, zorganizoval nco takového?
V USA do lo nedávno k vznamné zmn, s nástupem Bushovy
administrativy se velmi vrazn zmnila mocenská polarita zem.
Zatímco za Clintonovy éry píslu níci onoho blí e nejmenovaného
vyvoleného národa zaznamenali vrcholn mocensk vzestup a
kontrolovali prakticky celou jeho administrativu a vládu, v souasné
administrativ se a na pár vjimek prakticky nevyskytují. Nco
podobného v USA nikdo nepamatuje. Hysterie Demokrat kolem
posledních voleb nebyla bezdvodná, v dy vítzství Bushe by
znamenalo i ohro ení americko-izraelské aliance, co se pozdji také
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potvrdilo, kdy Bush odmítl vojenskou poslu nost Izraeli a naopak vykl
ultimáta na zastavení izraelského teroru proti Palestincm. Bush se i
pes své vítzství pohybuje na velmi kehkém ledu, ve kerá média
pochopiteln i nadále kontrolují píslu níci onoho blíe nejmenovaného
vyvoleného národa, krátce po volbách byli Demokraté schopni zbavením
se dvou republikánskch senátor pevzít kontrolu nad senátem, a
americkou ekonomiku, která ji del í dobu balancuje na hranici kolapsu,
smí dále kontrolovat prostednictvím FED (obdoba NB) Alan
Greenspan.
V této napjaté situaci muselo nco pijít. asto jsem pem lel nad tím,
jak me vypadat ona rozbu ka, která uvrhne USA do války po boku
Izraele a souasn zbaví finanní oligarchy oné vyvolené národnosti
odpovdnosti za neodvratn kolaps nadhodnoceného vytunelovaného
dolaru. Skutenost pedila má oekávání. Je vidt, e u díla byli
schopní stratégové, kteí získali mnohem více, ne kolik bych díve
povaoval za moné. Bush se u jen veze, válka je neodvratná. Dolar se
me zhroutit bez toho, aby nkdo obvinil Greenspana, jeho
nejzkorumpovanj í instituci svta FED a jeho soukmenovce na Wall
Street ze stamiliardovch podvod s nadhodnocenmi akciovmi kurzy
a ze znehodnocení dolaru tiskem nekrytch penz. Ameriané pijdou o
své úspory, na vin je pece Bin Ladin. NATO prohla uje „spojeneck
pípad“ (to tu je t nebylo). Izrael paralyzuje svého nejvt ího nepítele
– arabské a perské muslimy. Konen se mou v rámci boje omezovat
obanské svobody. A v neposlední ad je válka pece obrovsk k eft.
A pesto si myslím, e se v tomto pípad geniální stratégové
pepoítali. Zaútoit na USS Liberty, umístit nálo do letadla nebo
vyhodit americk konzulát do vzduchu je tro ku jin kalibr, ne to, eho
jsme byli svdky 11. 10. 2001. Jedno je jisté: Ten, kdo útok
zorganizoval, uvedl v pohyb sled událostí , které je tém nemoné
udret pod kontrolou. Parazit se sice nasytí, u tdí v ak svému hostiteli
smrtelnou ránu.
Na závr bych rád vyslovil nkolik otázek, které v „demokratickch“
médiích postrádám: Jak byla ona 4 unesená letadla obsazena oproti
stejnm letm v jiné dny? Kolik lidí a jaké národnosti odeklo rezervaci
na poslední chvíli, i se k odletu nedostavilo? Kolik vznamnch
finanník apod. se „ist náhodou ve WTC, v Pentagonu a jinch
pedpokládanch cílech v dané dopoledne nenacházelo, i kdy tam
obvykle v tuto dobu bvají nebo mli bt?

Pevzato z asopisu Národn - Sociální VZVA, íjen/listopad 2001, íslo 9.
Díky patí lovku, kter mám zaslal CD s tímto a dal ími lánky a kter tvoil jednu
ji neexistující internetovou stránku
Ne vechen materiál na této stránce vystihuje názory
tvurc Prefer Statemen
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Prefer Statement

10 November 2005

Osvtim - Fakta versus fikce
Rudolf Seidl
Pedmluva
Zanedlouho nás bude dlit první desetiletí od tzv. „sametové
revoluce“ – nenásilné vmny moci v tehdej í SSR. Deset let perodu
v demokracii západního stylu. Jak tento perod probíhal a kam nás
vede, zanechává a probouzí pocity skepse v nejednom z nás.
Situace dnes, kdy stejní oportunisté a pizpsobivci, kteí je t
nedávno hlásali komunistická hesla, tvoí hospodáskou a politickou
elitu „nového ádu“, kdy malé podnikatele likvidují monopoly
mezinárodního kapitálu, kdy se „political correctness“ stává základem
na eho veejného ivota a svobod projevu jsou nasazovány stále nové
a draznj í mantinely, kdy duchovní devastace zem má bt dovr ena
vytvoením multikulturní spolenosti, není niím jinm, ne co nám bylo
od poátku slibováno – „návrat mezi zem demokracie, mezi zem
západní Evropy“.
Problém není nesplnn slib, nbr zidealizované pedstavy vt iny
na ich obyvatel o souasné západní Evrop. Ta u
má dnes
s duchovním, kulturním a také mocenskm centrem svta, kterm
bezesporu bvala, jen velmi málo spoleného. Jen málokdo dnes pod
pozlátkem zdánliv v bohatství topící se Evropy vidí její skutené
problémy, ztrátu vlastní suverenity, hospodásk úpadek, obrovskou
nezamstnanost, duchovní a kulturní devastaci v ech jejích národ,
korupci a kriminalitu, a to nejhor í, likvidaci samotného etnického
základu evropské civilizace! Utlumení vlastní porodnosti a vytváení
nepirozench
multikulturních
spoleností
promícháváním
s cizorasovmi pisthovalci u dávno není jen lokálním problémem, ale
bezprecedentní existenní otázkou celé na í civilizace. Jen málokdo si
uvdomuje, e tzv. „politická kultura“ západní Evropy, kterou si na i
politikové tak rádi berou za vzor a cíl, se od té na í znechucující
v podstat neli í. Ne politická kultura je, co nás od západní Evropy
dlilo, nbr
„political correctness – politická korektnost“
(samocenzura) je tím, co mli a mají na i politití moralisté na mysli.
Nyní se v ak ji
eská republika m e svmi politickmi,
mediálními a soudními praktikami hrd hlásit do rodiny liberálních
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západních demokracií. I do na í zem ji konen dorazily nebo si razí
cestu zákony kriminalizující „politicky nekorektní“ názory nebo polemiku
k tzv. „historicky prokázan m“ nebo „veejn znám m skutenostem.“
Takové „skutenosti“ je teba „zákonn“ chránit a dogmatizovat v dy,
kdy nemají anci ve veejné diskusi obstát, zvlá t pak jedná-li se o
ideové pilíe samotného vládnoucího totalitního ádu. Je smutné, e si
po 50 letech toho nejprimitivnj ího totalismu musíme opt zvykat na
nová dogmata. Opt se na emu obyvatelstvu neustál m opakováním
(v chovn m, vzdlávacím, mediálním aj.) v tpují nediskutovatelné
pravdy. Rozdíl je snad jen v metodách – ty dne ní jsou na rozdíl od tch
komunistick ch tak efektivní, e je proti nim tém ka d nezasvcen
jedinec bezbrann .
V razem míry svobody ka dého státu je pedev ím jeho soudnictví.
Stanou-li se veejn známé skutenosti podkladem ke tvorb
restriktivních zákon a odnímají-li soudm povinnost vázat se na
dkazní ízení tchto „skuteností“, piem práv jejich zpochybnní
tvoí podstatu ob aloby, nastává situace, kdy je obhajob znemo nno
svou obhajobu prezentovat. Nezávislé soudy se tak stávají pouh mi
formálními vykonavateli vle monopolních producent pravdy.
Kdo si vyhrazuje monopol pravdy, která skupina „vyvolen ch“ byla
schopná za poslední staletí soustedit ve kerou kontrolu mezinárodního
kapitálu, médií, filmového prmyslu a tém v ech kulturn politick ch
oblastí celé euroamerické civilizace do sv ch rukou, není obtí né
vypozorovat. Jak obrovská moc a nebezpeí se v ak za tímto
monopolem skr vá, si jen málokdo doká e pipustit. Staí se pro
ilustraci podívat na kterékoli válené ta ení, kterého se tzv.
demokratick svt zúastnil, vetn obou válek svtov ch. Asi nejlep í
píklad nám poskytuje stále aktuální iráck konflikt.
Od iráckého útoku na Kuvajt se na nás vyítilo takové kvantum
mediální propagandy, e dnes tém nenajdete lovka, kter by ml o
Iráku a S. Hussainovi jinou pedstavu, ne o zemi nábo ensk ch
militantních fanatik vedenou po svtovlád tou ícím ílencem. Kdo
z obyvatel ijících v zemích „demokracie“ zná skutené píiny tohoto
konfliktu vetn jeho historického pozadí? Kdo kdy sly el o irácko –
kuvajtsk ch ropn ch sporech? Kdo byl informován o arogantním postoji
Kuvajtu, kdy se je t Irák sna il tuto zále itost e it diplomatickou
cestou? Kdo ví o pasti USA ve form píslibu Iráku, e se v pípad,
kdy diplomacie sel e, do konfliktu nebudou vm ovat? Kdo sly el, jak
obrovsk mocensk a finanní v znam tato válka pro USA a pedev ím
pro Izrael mla? Kdo sly el o 300 000 obtech na iráckém civilním
obyvatelstvu? Nenajde se v ak tém nikdo, kdo nevidl srdcervoucí
hoolywoodskou formou zpracované dokumenty o válen ch zloinech na
kuvajtsk ch civilistech a neuviteln napínavé hysterické zprávy o
ka dé irácké raket, která zasáhla Izrael. O tom, e ve stejné dob
irácké obyvatelstvo za ívalo stonásobn intenzivnj í bombardování ze
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strany „demokratickch“, idy kontrolovanch mocností, se ale bn
mediální konzument nedozvdl tém nikde. Dnes u dosáhlo
formování veejného mínní k této problematice stupn, kdy „nae“
vláda me bez obavy z vrazného odporu obyvatel proklamovat svou
pipravenost zalenit do podobnch „mírovch misí“ i naí armádu. Jist
si vzpomínáte, jak málo chyblo zaátkem roku 1998 a Irák byl znovu
peválcován vojenskou mainérií. Jenom díky rozhodnému odporu
ruskch nacionálních kruh a fiasku vdích americkch politik
(idovského pvodu) Albrightové, Cohena a Bergera ped studenty
univerzity v Ohiu k této „mírové misi“ nedolo. Ve ale nasvduje
tomu, e to nebyl poslední pokus rozpoutat v této oblasti dalí válku.
Dokonce se v této souvislosti zaalo hovoit i o Iránu.
Dnení doba nám poskytuje bezpoet píklad formování veejného
mínní. Staí se jen pozorn dívat kolem sebe a hledat souvislosti.
Roziování NATO, vydírání vcarska americkm bojkotem, postup
proti Microsoftu, pokusy zavádní internetové cenzury, plánované
zavedení EURA, asijská krize, skandál kolem Clintona, Albrightová
Havlovou nástupkyní (!)…ádná z tchto událostí není izolovanm
dním, nbr pesn cílenm zapadajícím dílem mozaiky celkového
obrazu.
Zoufalá informaní uniformita panující tém v celém eském
mediálním spektru a absolutní absence (by jen samizdatová) politicky
nekorektních informací nás pinutila pistoupit k projektu, v rámci
kterého se pokusíme seznámit Vás s tmi základními a utajovanmi
aspekty historie a souasnosti, které pímo nebo nepímo ovlivují ná
dnení ivot a budoucnost naí zem.
Tato broura je prvním vsledkem této nároné a nákladné práce.
Piblííme Vám v ní odvrácenou stranu jedné z nejsvatjích celosvtov
„veejn známch a historicky prokázanch skuteností“, která svm
vznamem perostla v jeden ze základních pilí pováleného svtového
ádu. Je jí perzekuce a následné vyvradní 6 milion id v hrznch
plynovch komorách nacistického Nmecka, oznaována u i u nás
zaitm pojem HOLOCAUST.
Vzhledem k tomu, e se zde jedná o téma nesmírn rozsáhlé, ke
kterému se váe kvantum literatury a jinch materiál, není
v monostech této broury a ani jejím cílem kompletní detailní
prezentace celé problematiky. Naí snahou je zpístupnit, nechat Vás
nahlédnout a otevít Vám cestu k té necenzurované ásti historie a
souasnosti, kterou oficiální zdroje zamlují a seznámit Vás s vsledky
mnohaleté práce politicky nekorektních historik a vdc, tzv.
„revizionist“.
CELÁ PUBLIKACE JE KE STAENÍ V SEKCI DOWNLOAD
Aktualizováno ( Sunday, 13 November 2005 )
Narodne vzdelavaci institut
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http://www.vzdelavaciinstitut.com/_files/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Item
id=56
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