
15. dubna 2009 - „Oranžová válka, ´New World Order´“: Týden třetí. 
 
 Někdy mám opravdu dojem: máme fakt obrovské štěstí, že žijeme v České republice. 
„Oranžoví hoši“ se zde zatím tiše stáhli z bitevního pole, opustili díky tajným dohodám s 
„modrými hochy“ a některými dalšími lidmi z pravice své dobyté pozice. Naše země má 
velké štěstí - dočasně -, že v čele „oranžových hochů“ stojí člověk se smyslem pro průzkumy 
veřejného mínění. Když ty jej označily za hlavního viníka pádu vlády, poškození dobrého 
jména ČR, jestliže se jemu samotnému dostalo kritiky z vedoucích míst „oranžové“ EU za 
„potopení Česka“ a tím i tzv. „prestiže“ evropského předsednictví (Všichni víme, že ve 
skutečnosti jde předně „jen“ o zajímavou úřednickou funkci, nicméně důležitou pro pověst 
ČR mezi zahraničními vládami.), tak nastalo tiché troubení k ústupu. Do toho přišly zprávy, 
že „oranžoví hoši“ utrpěli také porážku od třetí mocnosti - justice - z hlediska 
„oranžového“ nejtěžšího kalibru: oněch třicetikorunových poplatků. Představme si, co by se 
asi stalo, kdyby stál na místě „současného oranžového umírněného a rozumného 
Fuehrera“ nějaký „oranžový drsňák“, který by opravdu věřil v socialismus, třídní boj atd. To 
bychom nejspíše viděli úplně jinou situaci. „Naštěstí“ jsou stále pro některé lidi z levice 
důležitější dobře placená místa než ideály, což samozřejmě nesmírně prospívá „modrým 
hochům“ a obecně pravici, pokud se tedy též zde neobjevuje stejný typ uvažování. Dalším 
drsným bitvám se nejspíše ale stejně nevyhneme, díky zřejmému 
„bezproblémovému“ schválení termínu předčasných voleb. Zatím jde pouze o jistou formu 
gentlemanského příměří, občas přerušovanou nějakým tím zlostným plakátkem. Každopádně: 
v Česku utrpěl nyní na krátký čas „oranžový tábor“ dílčí porážku. Hlavně se podařilo 
alespoň na chvíli zastavit nástup celosvětového „New Orderu“ v Česku, a ba co více, to vše 
přímo po návštěvě „velkého spřízněného oranžového šéfa ze světa za velkou louží“ v Praze. O 
to je toto dílčí malinké vítězství cennější. Navíc nesmírně positivně posílila role pana 
presidenta Klause, který se snad konečně ujme čela samotného evropského předsednictví a 
řekne odvážně v Bruselu to, co si většina občanů ČR o pánech papaláších z EU myslí :o). Byl 
by to opravdu zajímavý paradox, když by sám pan profesor Klaus nyní počal zastávat roli 
také tzv. „evropského presidenta“ na místě, kde dříve vál „Svěží vánek“. Každopádně pro naši 
zemi by to bylo nesmírně výhodné. Pro všechny svobodomyslné lidi v EU taktéž. 
 
 Otázka vzniku tzv. „letní vlády“ zaslouží svůj „spešl“ komentář. To, že se gentlemani 
mezi sebou na něčem dohodnou v době ekonomické recese s cílem tzv. „pomoci zemi“: ještě 
neznamená, že tímto řešením může být další zrada na voličích (viz. pád vlády v březnu 2009). 
Gentleman ví, že jsou jisté věci, které se prostě dělat nesmí ani pod nátlakem a v těžkých 
dobách. Všem voličům, jež dali svůj hlas „modrým hochům“: tak vlastně propadl hlas. Pokud 
v nastávajících pravděpodobných předčasných volbách vyhrají „oranžoví hoši“ (a poslední 
preference tomu bohužel nasvědčují), byla by tím totálně umocněna celá katastrofální situace 
s letošním březnovým pádem české vlády, bylo by tím pošlapáno ještě více všechno to, v co 
lidé roku 2006 věřili, když poslali „modré hochy“ vstříc triumfu v boji za svobodu, nižší 
spravedlivé daně a jednodušší každodenní nezbyrokratizovaný život v ČR. Neschopnost 
„modrých a oranžových hochů“ dostát přání svých voličů je nyní evidentní. Tady již nejde o 
jen nějaké „toho času“ průzkumy veřejného mínění, nýbrž o popření právoplatných výsledků 
voleb z roku 2006, tedy toho, čemu lidé věřili. V rámci odmítnutí zodpovědnosti za osud 
země pak vidíme pokus o nastolení tzv. „letní vlády“ bez skutečné politické zodpovědnosti. 
Panu presidentovi samozřejmě podle ústavy nezbývá nic jiného než toto nezodpovědné a 
antidemokratické řešení našich papalášů (vzhledem k výsledku voleb z roku 2006, který stále 
platí!) akceptovat. Nemylme se však. Dějiny si jednou vzpomenou. Snaha nerespektovat vůli 
lidi vlastní země, která byla zpečetěna demokratickými volbami a nikoliv jen „nějakým 
průzkumem veřejného mínění“ nebude zapomenuta. Chudáci „úředníci“ budou ve vládě pod 



palbou z obou táborů, budou se vypořádávat s přívaly drsných nápadů a přitom sami nebudou 
mít žádnou politickou zodpovědnost. Každému občanovi již musí být teď jasné, že jeho hlas 
ve volbách tedy vlastně nemá žádnou cenu. Proč volit, když to stejně hoši všechno nakonec 
hodí na „chudáky“ nestraníky a „úředníky“, kteří to všechno odedřou a velcí papaláši to jen 
pak zkritizují, nebo naopak si budou chtít připsat ve svých proslovech třeba při interpelacích 
v parlamentu neprávem body. Paradoxně se tak vlastně zřejmě v ČR podaří nastolit to, co 
tolik kritizujeme v EU: tedy dosazenou byrokracii bez voleného politického odpovědného 
principu k lidu své země. A už to máme tady a to dokonce na základě svobodné dohody 
našich zvolených zástupců. Máme již dva premiéry, možná budeme mít jednou dva presidenty 
a tři hlavní města. Schizma jak blázen. Pan „toho času“ ministr školství hřímá: „Toto není 
změna ústavního pořádku.“ (Zdroj: ČT24 - 14. dubna 2009). Pan nový druhý premiér (nebo 
snad první?), jakkoliv si jej nejspíše bude veřejnost vážit pro jeho osobnost a další 
nepochybné kvality, si prý nechá rád poradit, ale nakonec se stejně rozhodné sám bez 
politické zodpovědnosti k voličům, kteří ve volbách roku 2006 řekli jasně: „zvítězili modří 
hoši“. Je evidentní, že nový pan premiér stejně jen vytrhl všem nezodpovědným papalášům 
trn z paty, obětoval se, nicméně na úkor demokracie v ČR. Zatímco budou úředníci poctivě 
pracovat, stranické mašinérie se budou s klidem navzájem drtit bez zodpovědnosti za tuto 
zemi, budou se vesele utrácet milióny daňových poplatníků v politických přestřelkách. A ať 
by již případně v nové vládě zůstal ten nebo onen bývalý ministr, tak stejně je to: nepolitická 
politika jako hrom a to přímo v praxi přátelé. Jak je něco takového možné v demokratické 
zemi, která nyní naštěstí nestojí na pokraji státního převratu (nebo snad ano ?), táže se každý 
občan. Jak by pak asi vypadalo ono kýžené předávání pravomocí úředníkům do Bruselu ? 
Přeci jednoduše: vytvořte umělou krizi, trochu postrašte lidi a nechť politici všechno předají 
k řízení „vůdcům úředníkům“ nejprve v ČR,  posléze v EU a ta pak globální Obamově vládě 
dále na Západ. Nejlépe, když to přeci ti „Obaboys“ udělají za nás. Kdyby se však začalo 
najednou doma dařit, ekonomické výsledky by se zlepšily, tak musíme rychle dostat vládu 
věcí veřejných zase zpět tak, abychom ukázali všem právě my, že je to vlastně náš úspěch, 
když se opět začíná vše zlepšovat. Velmi tristní uvažování představuje tento výše nastíněný 
scénář některých našich politických elit. Proč si myslíte přátelé, že byl vybrán pro termín 
opětovného převzetí politické moci přelom září a října ? Inu, uvidíme. Nicméně pak již může 
být pozdě pokoušet se zastavit nový oranžový vítězný říjen. Ono naštěstí taky nějak v době 
před českými volbami by snad měl dokonce do Česka přijet též sám papež. Kde jsou však již 
nyní otcové zakladatelé našeho státu ? Kde jsou rozumní lidé, kteří jasně řeknou: většinové 
voličské hlasy nesmí propadnout, demokracii nelze likvidovat, výsledky voleb nelze popírat, 
protože pak - pokud přijde opravdová krize - již nebude mít nikdo žádnou důvěru v naši 
demokracii a pilíře tohoto našeho českého státu. To se však jistě líbí některým lidem v EU, 
nesporně též všem nepřátelům ČR. Dohoda tedy ano přátelé, ale ne přirozeně za každou cenu. 
Ústava hovoří jasně: "Článek 2: (1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; /.../ Článek 5: 
Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických 
stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k 
prosazování svých zájmů. /.../ Článek 9: /.../ (2) Změna podstatných náležitostí 
demokratického právního státu je nepřípustná. (3) Výkladem právních norem nelze 
oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu.“ (Zdroj: 
http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html.)  
 
 Vypadá to tedy snad, že se „hrdlička“ opravdu „sbližuje se supem“, jak naznačil pan 
„Svěží vánek“ v Radiožurnálu 9. dubna 2009 ? Že by se opravdu dostaly ke slovu Stalinova 
prorocká slova, která si on sám mnohokrát dokázal zařídit v praxi: „Ti, kteří volí, nerozhodují 
ve skutečnosti o ničem. Ti, kteří sčítají hlasy, rozhodují o všem.“ (Zdroj: RUSSO, Aaron: 
AMERICA: FREEDOM TO FASCISM, Aaron Russo Productions, USA, 2006, 95 minut, 



dále jen AFTF.) Nebo snad použijeme raději Clintonova pohrdlivá pragmatická slova o 
voličích: „Nemůžeme být přeci tak fixovaní na zachování práv běžných (občanů) 
Američanů.“ (Zdroj: AFTF.) Pamatujme: žádná volba není ztracena, pokud volíte toho, 
v koho věříte; ztraceni bývají však ti, kteří volí pouze podle průzkumů veřejného mínění, 
technologie moci, „pragmatismu“ apod.  
 
 Česká republika zatím díky Bohu v žádných opravdu těžkých dobách není. Druhou 
světovou válku máme naštěstí dávno za sebou. Antikrist nepřišel, marťani zatím nepřistáli. 
Většina české veřejnosti již pochopila mediální socialistické manipulace z hlediska tzv. krize 
a uvědomila si, že vydělat jeden rok více a jiný méně: je naprosto přirozenou věcí. Růst netrvá 
věčně. Jsou silnější i slabší roky. Na východním Slovensku již žijí někteří lidé 20 let 
v permanentní recesi a zvykli si na chudobu. Přesto se modlí, pracují, snaží se a život se jim 
nijak nehroutí. Mají totiž jiné společenské hodnoty než je pouze vydělávání rok od roku více 
peněž. Často k těmto hodnotám patří víra v Boha, konzervativní hodnoty, manželská věrnost, 
láska k vlastní rodině, dětem, atd. Někdejším socialistickým mediálním manipulacím s tzv. 
„krizí“ se pak právě tito již tolik let těžce zkoušení lidé museli jen pousmívat. Důležité je to, 
aby bylo na chleba, na bydlení, na další základní životní potřeby, na řešení dalších závazků 
apod. Ten nový mercedes si přeci mohou „oranžoví hoši“ koupit zase až na přes rok. Teď to 
ještě klucí vydržte! :o). Raději zajděte do posilovny nebo na výlet na hory. Trochu se 
vyspravit po tom neustálém vysedávání v „bojových zákopových pražských“ lavicích jistě 
přijde leckomu vhod. V Česku je totiž taková krize, že se tu dokonce vyhazují desetitisíce 
korun na náměstí v Českých Budějovicích. Jisté „rozežrané“ osoby pak v honbě za mamonem 
zranily v místní bitce přes 24 lidí včetně dětí. Děs! Občan již chápe, že pro „oranžové 
hochy“ je zde v ČR přesto tak „šílená krize“ a tak mermomocí chtějí příspěvek od státu na své 
nové krásné lesklé auto, že si to své šrotovné nenechají ujít. Jestli šrotovné projde v době 
nárůstu výroby v automobilovém průmyslu v ČR, pak již jen stačí sledovat to, kolik nových 
vozů si ti páni nahoře zase pořídí za peníze daňových poplatníků. Už se také navíc proslýchá, 
jak lidé budou moci vyměnit svůj starý počítač za nový díky PC šrotovnému, jak se budou 
masově odevzdávat staré ledničky, pračky, televize (reálné aktivity energetických společností), 
šatstvo, boty. Mezi námi tohle by ale zase nebyl tak špatný nápad, pokud by šlo o soukromou 
akci nějaké firmy, ve které nemá účast stát. Dokonce padl návrh na odevzdání „již starší 
manželky“ a příspěvek na novou apod. Jistě se přidají další lidé a výrobci. Každý si bude chtít 
něco urvat na tom našem „chudákovi“ státním rozpočtu z daní českých voličů. V USA tomu 
konzervativci říkají natvrdo: „kriminální jednání“. Pokud si soukromá společnost rozdává 
svoje peníze, tak je to přirozeně v pohodě. Často je to znamením ekonomické pohody a 
kvalitního marketingu. Nechť se to však neděje z daní občanů. Kdyby tak naši hoši ve vedení 
raději postavili dálnice, domy, nové železnice, prostě něco pro naše občany, co dá lidem práci 
a zůstane zde, něco, co se neprojí, nýbrž bude trvalejší hodnotou. Třeba ale též na to ještě 
dojde.  
 
 Druhou část svého komentáře bych opět rád věnoval panu Obamovi. V USA se nyní 
hřejí na výsluní politické přízně a moci nejrůznější „oranžově-rudo-zelené kruhy“. Ty se pak 
v kombinaci s ideou zavedení tzv. celosvětového nového pořádku „New World 
Order“ pokoušejí o potlačování především všeho konzervativního, křesťanského, tradičního a 
často i toho slušného, hezkého, co prověřily jako naprosto funkční mnohé generace před námi. 
Život v USA, obzvláště pro konzervativní Jižany třeba z Texasu, se ještě více zkomplikoval. 
To, co se děje nyní konzervativcům, křesťanům, konstitucionalistů, národovcům, 
tradicionalistům aj. spřízněným skupinám, již v jistých případech přesahuje rozumné meze 
demokratického zákonodárství. To, před čím varuje např. Pat Buchanan již dlouhé roky, se za 
Obamova pokusu o nastolení jeho „New World Orderu“ vydatně zhoršuje. Typické je to 



právě v Texasu, kde se Američané necítí bezpečně před rostoucím přílivem většinou 
nelegálních přistěhovalců a vlastní federální vláda nedokáže ochránit vlastní občany. Dochází 
zde k vraždám rodilých příslušníků většinové americké populace, k únosům jejich dětí atd. 
Proti nelegální imigraci však konzervativci nemohou vystupovat oficiálně preventivně 
z obavy, že budou porušována lidská práva a také díky tomu, že Obamova demokratická 
administrativa počítá do budoucna právě s volebními hlasy přistěhovalců. Proto je zatím vše 
tolerováno na úkor vlastních lidí. Inu i taková je ona nová tvář pana Obamy přátelé. Jistí 
„levicově-socializující a svým způsobem fašizující“ - toho času - příslušníci americké 
federální vlády složené z členů demokratické strany (jakkoliv toto slovní spojení zní 
paradoxně - není liž pravda :o) se též vydali na cestu potlačování již tradičních amerických 
svobod. „We must unite in collective action, build collective institutions and organizations.” 
(Slova presidenta Obamy. Zdroj: http://www.nationalreview.com) Obzvláště jde o svobodu 
slova (podobně jako u nás v EU), prosazování celonárodní politiky sjednocování státního 
dirigistního antikřesťasnkého školství, vynucování si na jednotlivých guvernérech větší míry 
přesunování jejich pravomocí ve prospěch federální vlády (jako u nás v EU z hlediska 
jednotlivých národních vlád), potlačování role americké ústavy (tak jako nyní v ČR) aj. 
Americká federální demokratická administrativa plánuje drsné kroky vůči všem, kteří: legálně 
drží a používají zbraně (tradiční právo na obranu sebe sama, své rodiny a blízkých), mají 
odlišné názory (například jsou proti potratům /Vatikán odmítl přijmout tři Obamou 
navrhované propotratové vyslance/ nebo svobodně diskutují o nastupujícím „New World 
Orderu“!) od federální vlády a nemají za sebou média. Musíme si uvědomit, že nejde jen o 
něco podružného. Stejný totalitarizující styl uvažování a jediné správné názory vidíme jasně 
také v EU. Amerika byla po staletí našim vzorem z hlediska osobních svobod každého 
člověka. Nyní se však s každým dnem proměňuje tato země v něco zcela odlišného. Stále jsou 
zde však desítky miliónů konzervativních patriotů a křesťanů. „Obaboys“ to nebudou mít 
naštěstí jen tak jednoduché při svém snažení zavést svůj „New World Order“ :o). Úspěšnou 
hráz vůči „Obamovým hochům“ představují zatím mj. veřejně činní známí lidé jako je např. 
mj. republikánský texaský guvernér James Richard "Rick" Perry, jenž důrazně varuje před 
kroky Obamovy administrativy. Ne nadarmo byl jistými členy americké washingtonské vlády 
neprávem označen za tzv. „pravicového extrémistu“. Je to něco podobného, jako když je náš 
pan president Klaus podobně neprávem nálepkován právě z Bruselu, tedy jakoby ze strany 
naší vlastní budoucí „federální evropské vlády“. Ta americká federální vláda přitom nejen 
vystupuje proti konzervativním patriotům, nýbrž dokonce konfiskuje v jistých případech 
jejich majetek, pokud jsou politicky aktivní a nesouhlasí s Obamovou politikou (Existují mj. 
dobře podchycené případy např. zabavování dokumentárního nahrávacího zařízení 
„nezávislých konzervativních reportérů z řad veřejnosti“ apod.); je připraven plán na povinné 
očkování lidí již od mládí speciálními kapslemi s mikročipem, který by neustále vysílal 
veškeré údaje o každém americkém občanovi patřičným bezpečnostním a též komerčním 
institucím; plánuje se ještě důraznější zavedení silničních kontrol, osobních identifikačních 
průkazů obzvláště při pokusu Jižanů o svobodné cestování na Sever USA atd., atd. Obamova 
vláda se též připravuje na možné zhoršení situace, případnou válku atd.: viz. nedávno znovu 
objevené obrovské skladiště statisíců plastových rakví a před příprava masových hromadných 
hrobů. Člověk se opravdu nestačí divit a děkuje Bohu za to, že může žít v České republice.  
 
 „´I believe that our federal government has become oppressive in its size, its intrusion 
into the lives of our citizens, and its interference with the affairs of our state,” Gov. Perry 
said in a press conference last Thursday. /.../ That is why I am here today to express my 
unwavering support for efforts all across our country to reaffirm the states’ rights affirmed by 
the Tenth Amendment to the U.S. Constitution. I believe that returning to the letter and spirit 
of the U.S. Constitution and its essential Tenth Amendment will free our state from undue 



regulations, and ultimately strengthen our Union.´” Perry added. /.../ A footnote attached to 
the report by the Homeland Security Office of Intelligence and Analysis defines "rightwing 
extremism in the United States" as including not just racist or hate groups, but also groups 
that reject federal authority in favor of state or local authority, reports the Washington Times 
today. /.../ "It may include groups and individuals that are dedicated to a single-issue, such as 
opposition to abortion or immigration," the report states. /.../ The report, entitled Rightwing 
Extremism: Current Economic and Political Climate Fueling Resurgence in Radicalization 
and Recruitment was leaked to the Internet a few days ago. It also equates gun owners with 
violent terrorists and states that radical extremists are “stockpiling” weapons in fear of an 
Obama administration gun ban. /.../ The document characterizes concerns about the economy, 
unemployment, the loss of U.S. sovereignty and the move towards global government as 
“rightwing extremist chatter on the Internet” which itself is defined as a potential tool for 
terrorists to network, build bombs, and send encrypted messages to each other.“ (Zdroj: 
http://prisonplanet.tv/latest-news.html.) 
 
 Na všechny tyto naprosto šokující záležitosti upozorňuje již dlouhou řadu měsíců ve 
svém velmi populárním rozhlasovém pořadu americký paleokonzervativec, rodilý Texasan: 
Alexander Emerick Jones z Austinu v Texasu. Jeho hlas svobody se zatím stále nepodařilo 
umlčet. Jonesův pořad „The Alex Jones Show“ vysílá přes 60 rozhlasových stanic díky síti 
„Genesis Communication Network“. Alex je tím typem novináře a komentátora, který 
opravdu miluje svou zemi; nemíní problémy zlehčovat, ale řeší je; snaží se dávat ve svém 
vysílání prostor všem lidem postiženým akcemi Obamovy administrativy. Tvrdě se obouvá do 
současných problémů, které Američany trápí. Je přitom velmi sympaticky bezprostřední se 
svým charakteristickým hlubokým rockovým „harley“ hlasem. Lze vidět: záleží mu na 
Americe (V tomto ohledu tedy není nezávislým typem novináře tak, jak tomu učí české 
mediální školy a jak to pak vidíme v našich tzv. nezávislých médiích.), svobodě a 
spoluobčanech. V jeho pořadu vystupují často významní komentátoři, odborníci, ekonomové 
apod. Nejde ovšem o selanku typu „Otázky Václava Moravce“ (Ikdyž i takové pořady 
přirozeně potřebujeme.). Posluchače zaujme pan Jones již na první poslech tím, že on prostě 
opravdu věří tomu, co dělá. Věnuje se své práci naplno. Jeho pořad trvá skoro každý den 
kolem čtyř hodin vysílacího času s přímými vstupy veřejnosti, odborníků atd. Úctyhodný 
výkon přátelé. Buduje si také se svým teamem obrovský archiv informací, který mu pak 
vydatně slouží k jeho myšlenkovým tezím. Vřele doporučuji všem rozumným lidem 
poslechnout si Jonesovy komentáře, nebo si sehnat jeho filmy, které také produkuje, režíruje. 
Mrkněte například zde: http://www.infowars.com (online poslech a archiv pořadů); 
http://prisonplanet.tv (předně video archiv aj.).  
 
 Alexovy jižanské konzervativní názory se obecně v mnoha věcech blíží politice velmi 
populárního republikánského texaského senátora Ronalda („Rona“) Ernesta Paula. Česká 
republika by potřebovala podobný styl politicko-novinářského komentování a předně také 
bychom měli mít své politiky podobného kalibru. Jonesovo vysílání je zkrátka živé, nové, 
akční, inteligentní, patriotické, konzervativní. Alex se občas ve svém pořadu nechává velmi 
unést svými emocemi. Není se co divit, když on svou rozhlasovou relací opravdu žije. Vidí to, 
jak se za Obamovy vlády věci pro konzervativní slušné lidi zhoršují. Vzhledem k množství 
informací a prostoru, odpůrců i fanoušků, které Jones ještě stále na americké konzervativní 
mediální scéně má, je jeho práce za ty všechny roky opravdu impozantní. 
 
 Mezi hlavní Jonesova témata patří mj. předně boj proti: omezování tradiční americké 
široké svobody projevu; hrozbě „New World Orderu“; neúctě k ústavě a omezování 
amerických konzervativních „prostých lidí“. Obamu, kterého liberální média korunovala 



novým mesiášem, Alex opravdu nemusí mj. z hlediska toho, komu současný americký 
president nejvíce slouží a prospívá. Nejsou to paradoxně „obyčejní“ Američané, nýbrž šéfové 
největších bankovních domů. Jones kritizuje situaci, kdy Obama financuje neskutečně 
vysokými částkami biliónů dolarů ztráty bank vzniklé nejrůznějšími spekulacemi a to mj. z 
daní třeba poctivě pracujících farmářů, dále tištěním nových a nových peněz bez reálné 
hodnoty, vytvářením astronomického státního dluhu skrze FED („The Federal Reserve 
System“). To vše ne snad proto, že by Jones neměl rád banky, kapitál a neuvědomoval si 
význam peněz v ekonomice, ale jde mu o to, že ty peníze věnované na krachující bankovní 
domy pak zmizí v černé díře zlatých padáků, královských odměn ztrátových finančních 
institucí apod., aniž by třeba státní pomoc byla předně určena na poskytování nových 
financí pro každého občana, na uvolnění peněz pro nové projekty malých živnostníků, 
zemědělců, na budování infrastruktury (mosty, železnice, dálnice), domů, vytváření 
nových pracovních míst apod. Tato černá díra amerického bankovního sektoru je Alexovi 
velkým „trnem v oku“. S každou novou Obamovou žádostí o uvolnění dalších biliónů pro 
potřeby velkých bank (nikoliv pro Američany) se Jones dostává ve svém vysílání doslova 
pěkně „do varu“. Jeho názory potvrzuje celá řada významných ekonomů. Ti pak varují před 
růstem inflace, záměrného podkopávání hodnoty dolaru, zadlužování státu, který se tak stává 
loutkou v rukou mocných bankéřů globální světové ekonomiky, jejichž cílem je řídit svět 
nikoliv podle politických, nýbrž pouze finančních, profitových otázek zisku. Těmto velkým 
bankéřům přirozeně nejde o nic jiného než o peníze a větší příjmy. Ti nepotřebují nějaké 
konzervativní hodnoty, křesťanství apod., to je přeci jen na překážku myšlence, že prodat se 
dá všechno a všem. Dle jejich stylu uvažování je třeba odstranit vše, co jen „zbytečně“ vytváří 
etické problémy a tak to přirozeně díky výchově celých generací omezuje obchod, tržby. Pro 
ně je totiž nejlepší zavést celosvětový globální systém: super kontroly činnosti obyvatel 
planety („Big Brother“); jednotné planetární měny (V Evropě: první krok zavedení eura 
v EU.); centrální planetární vlády (V Evropě: první krok „evropský president“ a schválení 
Lisabonské smlouvy v EU atd.). Podle těchto mocných lidí z finančního sektoru: jedině tak 
lze „maximálně maximalizovat zisky“, zároveň zavést klid, pořádek na Zemi i za cenu 
potlačení svobody, křesťanství, jakékoliv opozice atd. Pokud se to povede, dojde 
k totálnímu vítězství politiky „New World Orderu“, všech socialistů, komunistů, nacistů, části 
fašistů apod. lidí, kteří s nástupem Nového světového řádu usilují silácky o moc. 
 
 Opět: jsem fakt rád, že žijeme v ČR, kde přeci jen naopak naše banky vnímají citlivě 
potřeby českých občanů a naší ekonomiky, kde ČNB hlásí přebytek přes 17 miliard korun, 
kde nemáme opravdovou krizi, kde lze stále svobodně mluvit, shromažďovat se, podnikat, být 
prostě plnohodnotným občanem.   
 
 Člověk se tak občas probírá svými přes deset let starými články ze studií a když objeví 
„Píseň o svobodě“, kterou sám kdysi napsal (1998) pod pseudonymem „Tom Jones“ (sic! viz. 
výše): „Čeká tě ještě dlouhá cesta života, ale ty už víš, žes našel sílu, sílu svobody. You are 
free forever.“, tak je to všechno hned zcela signifikantní. Pak najednou již lze vidět to, co dělá 
president Obama, jeho tzv. demokratická administrativa v pravém světle. Hned si uvědomím 
tu krásu a klid tady u nás v Česku. Tu pohodu tady v rodné vlasti za nádherných slunečných 
dní. Člověk si pak opět více začne vážit toho, čeho všeho jsme společně od roku 1989 dosáhli. 
Obdivuji se našim lidem, jak si stále ještě mnohdy dokáží tady u nás doma stát za svými 
svobodami, jak jsou také v ČR ještě stále významní politici, kteří vidí nastupující vládu „New 
World Orderu“ a nehodlají se s ní smiřovat. Patří mezi ně např. pan president Václav Klaus, 
Jiří Payne, Petr Mach, Jaroslav Kubera, Petr Bratský, mnoho dalších. Je nás rok od roku více 
přátelé a to je nesmírně positivní :o).  
 



 „Ať si občan volí, jak chce, výsledek bude vždy stejný: pod taktovkou evropských 
mocností bude pokračovat integrace, která nepřipouští diskusi o alternativách. Každý, kdo by 
snad chtěl diskutovat, bude upálen jako heretik. Není to u nás novinka, stádové chování 
podporující oficiální názor, ať je jakýkoli, známe z doby komunistického režimu. Lisabonská 
smlouva má učinit z EU subjekt mezinárodního práva. Kdyby vstoupila v platnost, ocitneme 
se druhý den v politickém systému, ve kterém neexistuje skutečná opozice, který nelze 
demokratickými nástroji ani ovlivnit, natožpak změnit. Český Ústavní soud nevzal v úvahu 
zmíněnou skutečnost, že občan nemá žádnou možnost svým hlasováním politiku Bruselu 
jakkoliv ovlivnit. Lisabonská smlouva občanům odnímá práva, která byla doposud zaručena 
Ústavou. Je zřejmé, že postupně ve všech státech EU začnou opoziční skupiny kritizovat 
nedotknutelný politický systém a budou usilovat o obnovení svobody. Česká Ústava, dokud 
ještě platí, nám k tomu dává právo použít všech prostředků. Po vzoru Havlíčkově budou 
umírněné síly používat zbytky svobody slova, které nám snad ještě zůstanou. Kde není opozice, 
tam se ztrácí svoboda, včetně svobody slova. Není však vyloučena ani celá řada méně 
umírněných protestů.“ (Zdroj: www.svobodni.cz) 
 
 Henry Kissinger: „Ti, kteří ovládají zásoby jídla, kontrolují lid; ti, kteří ovládají 
energie, mohou kontrolovat celé kontinenty; ti, kteří ovládají peníze, kontrolují celý 
svět.“ (Zdroj: AFTF.) 
 
 Henry Ford: „Je to dobře, že lidé nerozumějí našemu bankovnímu a monetárnímu 
systému, protože kdyby tomu rozuměli, tak já věřím tomu, že bychom zde měli revoluční 
povstání dříve, než byste ´řekli švec´.“ (Zdroj: AFTF.) 
 
 Adolf Hitler jednou v záchvatu své tzv. „upřímnosti“ prohlásil: Jaké to štěstí pro 
vládce každé země, když občané nepřemýšlejí. Proto přátelé: raději dobře přemýšlejme. 
S přáním Božího požehnání a štěstí celé České republice Váš Mgr. Radek Přepiora. 
 
  


