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Úvodní  poznámka: Článek  představuje  upravenou  verzi  původního 

autorova textu z června 20091.  Popisuje životní příběh a osobnost amerického 

presidenta Reagana2 se zaměřením na silné křesťanské poselství tohoto politika a 

jeho význam pro každodenní boj s beznadějí a krizemi všeho druhu.

Sententia:

• „Bohu náleží vláda i úcta, on působí pokoj na svých výšinách.  

Dá se snad jeho vojsko spočítat? Je někdo, nad kým jeho světlo  

nevstává? Může snad člověk být v právu před Bohem?“3 

• „On přece vladařům bere dech, králové světa před ním děsí se!“4 

• „S mojí pomocí (díky moudrosti od Boha - pozn. autora) vládnou 

vladaři  a  panovníci  právo  určují.  S  mojí  pomocí  vedou  vůdci,  

velmoži a všichni, kdo rozhodují na zemi.“5

• „Veškerá  moc  je  totiž  od  Boha,  takže  současné  vlády  jsou  

zřízeny od Boha /.../.“6

• „Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým 

úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, 

mocnostem a světovládcům přítomné temnoty7 nařízeních, proti 

duchovním silám zla v nebeských sférách. Vezměte si celou Boží 

zbroj,  abyste ve zlý den mohli odolat,  všechno splnit a zůstat 

stát.  Stůjte  přepásáni  na bedrech pravdou,  oblečeni  pancířem 

spravedlnosti  a  obuti  připraveností  kázat  evangelium  pokoje.  

Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny 

ohnivé šípy toho zlého.  Vezměte si také přilbu spasení  a meč  

Ducha,  jímž  je  Boží  slovo.  Za  všech  okolností  se  modlete  v  

Duchu; /.../.“8

1    http://www.sky-tech.cz/ceniky/2-6-2009-vira%20v%20politice-Reagan-onlymoney-berancibozi.pdf 
2 Ronald Wilson Reagan žil v letech 1911-2004; president USA v letech 1981-1989; 33. guvernér státu Kalifornie v 

letech 1967-1975; http://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_reagan 
3 BIBLE: PŘEKLAD 21. STOLETÍ, Job 25, Biblion, Praha, 2009, s. 604
4 BIBLE: PŘEKLAD 21. STOLETÍ, Žalm 76, Biblion, Praha, 2009, s. 702
5 BIBLE: PŘEKLAD 21. STOLETÍ, Přísloví 8, Biblion, Praha, 2009, s. 791
6 BIBLE: PŘEKLAD 21. STOLETÍ, Římanům 13, Biblion, Praha, 2009, s. 1442
7   Proti duchu zla v nejrůznějších vládních, politických, zájmových aj. návrzích, zákonech, činech, záměrech, idejích 
atd., nikoliv tedy proti státní moci, vládnutí jako takovému či konkrétním lidem, neboť vlády jsou zde od Boha a podílí 
se na nich leckdy mnoho poctivých křesťanů - pozn. autora.
8 BIBLE: PŘEKLAD 21. STOLETÍ, Efeským 5 a 6, Biblion, Praha, 2009, s. 1481
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Ronald Wilson Reagan - president 
USA v letech 1981 - 1989. 

Zdroj obrázku:  
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Offi
cial_Portrait_of_President_Reagan_

1981.jpg



RONALD REAGAN – VŽDY VSTŘÍC BOHU, ČLOVĚKU A NÁRODU

          Následující text je věnován vysoce uznávanému americkému politikovi, 

který  proslul  svou  optimisticky-křesťanskou  vírou  v  Boha9 a  jejím  aktivním 

prosazováním v každodenní politice10, ve svém životě. Sám sice přitom rozhodně 

nepatřil k žádným „svatouškům“: mnohdy totiž rád užíval plnými doušky radostí 

života. 

Česká republika by mohla nad takovýmto mužem jistě mávnout rukou, 

neboť konzervativně-křesťanský politický přístup se u nás jaksi ještě stále nenosí, 

ba co víc: bývá považován za tzv. nevhodný pro „běžný“ život; nemá to údajně nic 

společného s tzv. „realitou“: ta je o penězích, nikoliv o myšlenkách a charakteru. 

Víra v Boha má prý zůstat pouze v kostele. Nemá být používána jako politický 

kompas, vodítko k tomu, aby člověk nesešel ze správné cesty především v politice, 

kde daný jedinec postupně získává moc nad životy miliónů lidí a eur (peníze jsou 

- zdá se - daleko důležitější než myšlenky a vůle Stvořitele). Bohužel tento názor 

zastávají též někteří jinak vynikající čeští konzervativci a opírají svá tvrzení např. 

mj. o osobnost amerického senátora Barryho Morrise Goldwatera11 nebo filosofa-

politika Edmunda Burka12 aj. Jelikož autor nemůže s tímto stále přetrvávajícím 

přístupem  svých  jinak  velmi  vážených  kolegů  souhlasit,  obzvláště  v  době 

„halasných“ předvolebních kampaní, považuje tedy za nutné: ukázat zde na tak 

významném příkladu jejich omyl, že budou nuceni minimálně zvážit své někdejší 

teze a začít více studovat danou oblast politických dějin. 

         Pojďme tedy společně sledovat příběh Ronalda Reagana, který si právem 

zaslouží  naše  velké  sympatie.  Formoval  konzervativně  –  republikánsko  – 

libertariánské – politicko - náboženské smýšlení několika-ti generací a jeho vliv 

9  „According to Paul Kengor, author of God and Ronald Reagan, Reagan had a particularly strong faith in the 
goodness of people, which stemmed from the optimistic faith of his mother, Nelle, and the Disciples of Christ  
faith, /.../.“, cit. dle http://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Reagan 
10  Autor zde má na mysli křesťanské ideály, tisíciletími prověřené a pro společnost dobré zvyklosti, nikoliv tedy 
světskou vládu církve nad lidmi; to prosím vždy rozlišujme.
11 http://en.wikipedia.org/wiki/Goldwater   
12 http://en.wikipedia.org/wiki/Edmund_Burke   
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na současnou společnost je stále značný mj. prostřednictvím práce řady svých 

následovníků. 

• Byl  tvůrcem  významných  „přátelsko-politických  dohod“  s  katolíky, 

papežem, protestanty a dalšími církvemi aj. organizacemi. 

• Získal nejvyšší české vyznamenání Řád bílého lva I. třídy13,  podobně mj. 

nejvyšší  americká civilní  státní  ocenění  (Presidentská medaile  svobody14; 

Zlatá medaile Kongresu15). 

• Byl  mužem,  který  dokázal  vyhrát  americké  presidentské  volby  z  roku 

198416 s tak drtivou převahou, jako ještě nikdo jiný před ním ani potom 

(525 hlasů volitelů ku třinácti oponentovým). 

• Byl státníkem, jemuž se podařilo snížit celkovou daňovou zátěž občanů ze 

sedmdesáti až na 25%.

• Vytvořil od roku 1981 do 11. ledna 1989 podmínky pro vznik devatenácti 

miliónů  nových  pracovních  míst  díky  osvobozování  trhu  od  přemíry 

byrokracie.17 

• Vysloužil si také příznačnou přezdívku „Velký komunikátor“ a to nejen v 

diplomatických kruzích, když dohodl mj. se sovětským lídrem Michailem 

Sergejevičem Gorbačovem18, ve spolupráci s papežem Janem Pavlem II.19, 

britskou  premiérkou  Margaretou  Hildou  Thatcherovou20 a  celosvětovými 

svobodomyslnými silami mírově-nekrvavé vítězství křesťanského Západu v 

tzv.  Studené  válce21,  jehož  výsledkem  bylo  vytvoření  tolik  potřebné 

svobodné Evropy. 

• To  vše  s  obrovským  charismatem,  slušností,  státnickou  grácií  a 

pochopením pro všechny vrstvy společnosti, předně pro tzv. „střední třídu“ 

a „dělnické profese“. 

• Reagan  měl  v  úctě  lidské  nadání,  odpovědnou  svobodomyslnost, 

13 http://cs.wikipedia.org/wiki/Ronald_Reagan  ; http://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_the_White_Lion  
14 http://en.wikipedia.org/wiki/Presidential_Medal_of_Freedom  ; http://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Reagan
15 http://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Reagan  ; http://en.wikipedia.org/wiki/Congressional_Gold_Medal 
16 http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_presidential_election#Electoral_college_results   
17 http://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Reagan   
18 http://cs.wikipedia.org/wiki/Michail_Sergejevič_Gorbačov   
19 http://en.wikipedia.org/wiki/John_Paul_II   
20 http://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_thatcher   
21 http://en.wikipedia.org/wiki/Cold_War   
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schopnosti, inovativní myšlení a preferoval uvolnění svobodných možností 

společnosti pro dosažení štěstí každého člověka dle svého známého výroku: 

„V demokracii může jeden člověk změnit všechno.“.22 Byl to prostě státník s 

hlubokým  pochopením,  že:  „svobodný  trh  je  daleko  lepší  než  vládní  

byrokracie a plánovaná ekonomika.“23 Vlastní mu bylo bytostné přesvědčení 

o správnosti amerického demokratického systému vládnutí, pro který jsou 

„největší světovou silou svobodní a sebejistí lidé.24 Neboť demokracie je podle 

něj „pouze politické čtení Bible.“25 

• Tento  politik  neohroženě  vyzval  Gorbačova  (Vůdce  nukleární  mocnosti, 

vládce sovětského impéria) v době Studené války ke stržení Berlínské zdi 

nesvobody26. 

• Pro Reagana byl také vždy důležitý „optimismus“. Vháněl jej do žil  všem 

americkým voličům obzvláště v těžkých chvílích krizí. Působil jako světlo v 

temnotách pro trpící svobodomyslnou veřejnost mj. ve státech postižených 

totalitními vládami sovětského bloku. 

• Tento výjimečný politik se rozhodl v dubnu roku 1981 věnovat svůj další 

život Bohu. Učinil tak pod vlivem atentátu z 30. března téhož roku, který 

doslova zázrakem přežil.27 

22 KNOBLOCK, Kevin: REAGAN - RANDEZVOUS WITH DESTINY, Citizens United Productions, Peace River 
Company, Gingrich Productions, USA, 2009, 84 minut.

23 KNOBLOCK, Kevin: REAGAN - RANDEZVOUS WITH DESTINY, Citizens United Productions, Peace River 
Company, Gingrich Productions, USA, 2009, 84 minut.

24 Ve významu nezotročení totalitními aj. neetickými ideologiemi - pozn. autora. Zdroj citace: KNOBLOCK, Kevin: 
REAGAN - RANDEZVOUS WITH DESTINY, Citizens United Productions, Peace River Company, Gingrich 
Productions, USA, 2009, 84 minut.

25 SMITH, Scott, Gary: FAITH AND THE PRESIDENCY: FROM GEORGE WASHINGTON TO GEORGE W. 
BUSH, Oxford University Press, USA, 2006, s. 338.

26 http://en.wikipedia.org/wiki/Berlin_wall   
27 KNOBLOCK, Kevin: REAGAN - RANDEZVOUS WITH DESTINY, Citizens United Productions, Peace River 

Company, Gingrich Productions, USA, 2009, 84 minut. Viz: „The first bullet hit White House Press Secretary James 
Brady in the head. The second hit District of Columbia police officer Thomas Delahanty in the back of his neck as 
he turned to protect Reagan. Hinckley now had a clear shot at the president, but the third overshot him and hit the 
window of a building across the street. As Special Agent In Charge Jerry Parr quickly pushed Reagan into the 
limousine, the fourth hit Secret Service agent Timothy McCarthy in the abdomen as he spread his body over Reagan 
to make himself a target. The fifth hit the bullet-resistant glass of the window on the open side door of the limousine. 
The sixth and final bullet ricocheted off the armored side of the limousine and hit the president in his left underarm,  
grazing a rib and lodging in his lung, stopping nearly an inch from his heart. Had Parr hesitated for a moment, the 
president would likely have been hit in the head.“, citováno dle: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Reagan_assassination_attempt 
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            Ronald Wilson Reagan se narodil 6. února 1911 v Tampicu28 ve státě 

Illinois29. Měl velmi těžké dětství. Jeho otec byl irský katolík, který řešil životní a 

finanční problémy alkoholem. Reaganova rodina se často stěhovala z místa na 

místo. Žila ve velmi nuzných podmínkách. Mladý Ron nebo-li  Ronnie – tak jej 

oslovovali přátelé - nikdy svého otce pro jeho chování nekritizoval. Nemohl mu 

však zapomenout to, že nebyl schopen se svým životem bojovat. Ronald „hovořil o 

svém  bolestném  dětství“.30 Toužil  po  změně  svého  beznadějného  života,  po 

dosažení štěstí, radosti a pohody: proto se rozhodl na sobě pracovat, studovat, 

sportovat a byl  veden svou matkou - „oddanou křesťankou“  -  k opravdovému, 

hlubokému,  osobnímu  i  veřejnému  optimistickému  křesťanství.31 Americké 

církevní sbory totiž většinou skýtaly velkou úlevu a povzbuzení pro lidi s životními 

problémy. Nabízely naději,  sílu, porozumění, myšlenky na realizaci amerického 

snu  o  štěstí.  Proto  tolik  rostla  jejich  popularita  právě  v  těžkých  dobách 

nejrůznějších krizí. 

Reagan se stával přemýšlivým chlapcem. Toužil po úspěchu. V mládí 

jej  v  tomto  smyslu  vysoce  ovlivnila  pozoruhodná  kniha  se  vztahem  k  jeho 

tehdejšímu  osudu  pod  názvem:  „That  Printer  of  Udell´s“32 od  autora  jménem 

Harold  Bell  Wright33.  Ron  si  obdivně  promítl  děj  zmíněné  publikace  na  svůj 

vlastní životní příběh. Kniha totiž vyprávěla o mladém muži, jehož deptal vlastní 

otec: alkoholik. Wrightův hrdina Dick Falkner se ovšem snažil situaci změnit k 

lepšímu. Chtěl zvítězit i přes nuzné životní podmínky a týrání ze strany vlastní 

rodiny tak, až v sobě nakonec objevil  díky pomoci křesťanské komunity velký 

řečnický  talent.  Zformuloval  myšlenky,  ideály,  které  pak  přetvořil  v  občanské 

hnutí  nejprve  na  lokální  a  posléze  přímo  na  federální  politické  úrovni  ve 

Washingtonu. Ronald nyní pokládal tuto knihu za svůj vzor chování. Rozhodl: 

dostanu  se  podobně  ze  svízelně-beznadějné  životní  situace.  Budu  přitom  v 

politice,  v  každodenním životě,  slušným a milým člověkem;  mým celoživotním 

28 http://en.wikipedia.org/wiki/Tampico,_Illinois   
29 http://en.wikipedia.org/wiki/Illinois   
30 „THE AMERICAN EXPERIENCE" - REAGAN: PART I, WGBH, USA, 1998, 114 minut.
31 „THE AMERICAN EXPERIENCE" - REAGAN: PART I, WGBH, USA, 1998, 114 minut.
32 http://en.wikipedia.org/wiki/That_Printer_of_Udell's   
33 http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_Bell_Wright   
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průvodcem bude Bůh. Ronův budoucí syn Ronald Prescott Reagan34 tak mohl 

posléze  o  svém  otci  říci:  Byl  to  „/.../  jeden  z  nejvíce  vřelých,  laskavých, 

gentlemanských, hodných lidí, které jste kdy mohli potkat a to přitom neměl skoro 

žádné opravdové přátele.“35 Ronova dcera Patti Davis36, která byla dlouhé roky se 

svým otcem ve sporu z  hlediska politických otázek americké obrany,  Studené 

války, ale nakonec se díky své víře v Boha se svým tátou udobřila, jej dokonce 

popsala jako: „emocionálně velmi plachého“  člověka.37 Tak se stalo,  že budoucí 

americký  president  (bylo  mu tehdy 11 let)  své  matce  sdělil  po přečtení  „That 

Printer of Udell´s“: „Chtěl bych být jako ten muž.“ (Inspirovala jej hlavní postava z 

výše zmiňované knížky jménem Dick Falkner - pozn. autora.)38 Ještě ve svých 

šedesáti  šesti  letech pak Reagan stále  považoval  Wrightovu knížku za  natolik 

důležitou pro svůj život, že vyjádřil přesvědčení: Díky ní jsem získal „nehynoucí 

víru v triumf dobra nad zlem.“39 Upřímně-optimistická víra v Boha pak měla být 

Reaganovým „morálním kompasem“ pro jeho celý další život.40 Ve svých jedenácti 

(podle jiných údajů ve dvanácti)  letech posléze přijal plně Boha: byl pokřtěn v 

jednom z  největších  severoamericko-protestantských  sborů  v  „Kristově  církvi“, 

známé také mj. pod názvem „Kristovi učedníci“ nebo jen zkráceně „Učedníci“.41 

Reagan  žil  vírou  a  zároveň  v  sobě  rozvíjel  talent  sportovce. 

Navštěvoval  pravidelně  bohoslužby,  nedělní  církevní  školy,  nábožensko-

společenská setkání. Měl „hlubokou fundamentální víru“ a „církev se stala centrem 

jeho  života“;  prosazoval  myšlenku,  kdy  doslova:  „Boží  ruka  provází  náš 

každodenní život“.42 Ron byl odhodlaným křesťanem až do konce svých dní na 

této  Zemi  v  roce  2004,  kdy  mu  již  pravda  jeho  těžká  nemoc  (Alzheimerova 

choroba) dlouhodobě znemožňovala aktivní podíl na veřejném životě.  

34 http://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Prescott_Reagan   
35 „THE AMERICAN EXPERIENCE" - REAGAN: PART I, WGBH, USA, 1998, 114 minut. 
36  http://en.wikipedia.org/wiki/Patti_Davis

37  „THE AMERICAN EXPERIENCE" - REAGAN: PART II, WGBH, USA, 1998, 143 minut.
38  „THE AMERICAN EXPERIENCE" - REAGAN: PART I, WGBH, USA, 1998, 114 minut. 
39  http://en.wikipedia.org/wiki/That_Printer_of_Udell's
40  „THE AMERICAN EXPERIENCE" - REAGAN: PART I, WGBH, USA, 1998, 114 minut
41  „The Christian Church“; „Disciples of Christ“; „Disciples“ viz: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Church_(Disciples_of_Christ)
42  „THE AMERICAN EXPERIENCE" - REAGAN: PART I, WGBH, USA, 1998, 114 minut
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            Díky svému nadání a přesvědčení: neboj se, již bude jen lépe (což mu 

údajně řekl Bohem seslaný tajemný hlas), se mladý Reagan odhodlaně pouštěl do 

realizace svých snů. Vždy s úsměvem, přívětivý a milý člověk, nadějný sportovec, 

který mj. zachránil jako plavčík (Ronova první práce v životě) na „Rock River“43 v 

„Lowell  Park“44 poblíž  Dixonu45 roku  1926  sedmdesát  sedm  lidských  životů, 

nastoupil po úspěšném zakončení místní střední školy na křesťanskou universitu 

„Eureka“46. Zabýval se zde mj. sociologií, ekonomikou a sportem (plavání, fotbal, 

baseball etc.). Vysokou školu zakončil roku 1932 a zatímco se celý svět potýkal s 

opravdovou ekonomickou krizí47, Ron v sobě díky svému optimismu a víře navíc 

objevil řečnický talent - jasný, příjemný, charismatický hlas - tedy nadání přesně 

jako vystřižené z již zmiňované Wrightovy knížky. Není tedy divu, že si ho brzy 

všimly  místní  sdělovací  prostředky:  Dostával  dobře  placená místa  sportovního 

komentátora v lokálních rozhlasových stanicích. Cestoval po USA. Konečně mohl 

žít spokojený život. Roku 1937 také uskutečnil první kamerové zkoušky a dostal 

nabídky na filmové role. Ronaldův americký sen se začal naplno realizovat. Do 

konce roku 1939 měl již za sebou 19 filmových rolí. Největší Reaganův hit byl 

natočen roku 1942. Drama neslo název „Kings Row“48. Ronald byl však zakrátko 

povolán do armády, takže nemohl svou začínající velkou filmovou slávu náležitě 

využít v podobných úspěšných trhácích. Trpěl navíc krátkozrakostí: nebyl tedy 

zařazen do aktivní  vojenské služby v  zámoří  (USA vstoupily  do druhé světové 

války  v  prosinci  1941).  Místo  toho  bylo  vyhověno  jeho  žádosti  o  přeřazení  k 

dokumentaristicko-propagandisticko-cvičebně-filmové  jednotce  amerického 

letectva.  Do  konce  války  se  jeho  útvar  podílel  na  vytvoření  kolem  čtyř  set 

výcvikových snímků. V prosinci 1945 opouštěl Reagan americké ozbrojené síly v 

hodnosti kapitána. 

            Ronald Reagan měl  armádu velmi rád, ale  hlavně miloval  krásné 

43  http://en.wikipedia.org/wiki/Rock_River_(Illinois)
44  http://www.dixonparks.com/lowellpark.htm 
45  http://en.wikipedia.org/wiki/Dixon,_Illinois 
46  http://reagan.eureka.edu/ 
47  http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Depression 
48  http://en.wikipedia.org/wiki/Kings_Row 
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důstojnické uniformy a salutování. Již jako president „si nic  tak neužíval jako 

salutování. /.../ opravdu měl ve velké oblibě nošení uniformy. /.../ rád se vžíval do  

role vojáka.“49 Ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil používal svůj specifický 

„švihácký“ styl salutování, který se naučil v Hollywoodu. 

            Ron  se  stal  teprve  po  válce  -  roku  1946  -  přesvědčeným 

antikomunistou  (předtím  mu  komunisté  nevadili  díky  příznivé  společenské 

atmosféře  vyvolané  „přátelstvím“  mezi  Rooseveltem50 a  Stalinem51),  jelikož  byl 

svědkem jedné krvavé bitky, kterou podle něj jednoznačně naschvál rozpoutali 

právě komunisté,  když se rozhodli  podkopávat americko-křesťanské hodnoty.52 

Samozřejmě dobově  byl  Reaganův  postoj  ovlivněn  začínající  Studenou válkou, 

včetně antikomunistické hysterie, kdy FBI hledala a vyšetřovala potenciální pro-

sovětské špiony. Bohužel se ale tehdy na tzv.  „černé seznamy“ nežádoucích a 

podezřelých dostala též celá řada nevinných lidí.53 

 Svou  první  životní  lásku  -  Janu  Wymanovou54 -  potkal  budoucí 

americký president roku 1937. Šlo o zkušenou herečku, již dvakrát rozvedenou 

paní, která mladému Ronovi nesmírně imponovala (hráli společně mj. ve filmu 

„Brother  Rat“55).  Vypadalo  to  na  další  úžasné  štěstí.  Byl  to  románek  jako  z 

pohádky. Vzali se roku 1940 a starali se společně postupně o tři děti. Reagan byl 

do své ženy mnoho let bláznivě zamilovaný a myslel si, že našel konečně životní 

partnerku, s níž bude moci vytvořit šťastnou rodinu. Považoval Janu za natolik 

silnou  osobnost,  aby  jej  dokázala  podpořit  i  v  těžkých  chvílích.  Přitom  se 

domníval: má stejné politické názory; je prostě tou pravou ženou pro život dle 

křesťanských zásad manželské věrnosti, hezkého rodinného života. Jak už to tak 

ale bývá: zamilovaný člověk nevidí a neslyší. Ronald si neuvědomil: má co do-

činění s neuvěřitelně zkušenou a nezávislou paní. Silný Ronův antikomunismus 

49  „THE AMERICAN EXPERIENCE" - REAGAN: PART I, WGBH, USA, 1998, 114 minut.
50 http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin_D._Roosevelt   
51 http://en.wikipedia.org/wiki/Stalin   
52  http://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_reagan; „THE AMERICAN EXPERIENCE" - REAGAN: PART I, WGBH, 

USA, 1998, 114 minut.
53  http://en.wikipedia.org/wiki/McCarthyism 
54  http://en.wikipedia.org/wiki/Jane_Wyman 
55  http://en.wikipedia.org/wiki/Brother_Rat 
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také nebyl jeho ženě po chuti. Byly zde zřejmě ještě další důvody, které vedly k 

Janině žádosti o rozvod z roku 1948. Jednoho dne se prostě Jana tzv. „vypařila“ a 

Ronaldovi přistály na stole rozvodové papíry. Jen málokterý opravdu zamilovaný 

člověk by takovou věc přešel  bez psychických následků. Reaganovi se doslova 

zhroutil život: „byl v hluboké depresi“ a nemohla mu hned pomoci ani jeho víra v 

Boha56. Tento stav trval mnoho měsíců. Ronovi se nedařilo. Zlomil si navíc při 

sportu nohu, díky čemuž strávil skoro celý rok 1949 v nemocnici. Často se modlil 

k Bohu. Nakonec byly jeho prosby vyslyšeny, když potkal v listopadu 1949 svou 

budoucí  opravdovou životní  lásku:  Nancy Davisovou57.  Reagan k ní  poté vždy 

vzhlížel a nadšeně prohlašoval: „Zachránila mou duši.“58 Nancy se snažila svého 

manžela opravdu neustále ochraňovat. Měli spolu vroucí a hluboký vztah až do 

konce Ronova života. (I když pravděpodobně ne zcela věrný, když Reagan zřejmě 

podvedl  svou ženu nejméně s  herečkou Christine  Larsonovou59 -  v  době,  kdy 

Nancy rodila dceru Patti a jsou známy také další jeho pozdější aférky; Nancy pak 

měla údajně poměr se samotným Frankem Sinatrou60.) V roce 1949 a 1950 byla 

tedy díky setkání s Nancy Ronaldova víra v Boha nesmírně posílena. Někteří by 

asi řekli, že si svou ženu doslova vymodlil. Vzali se roku 1952; měli spolu dvě 

děti.61   

            Reagan se pokusil o svůj návrat na stříbrné plátno. Dostával však 

bohužel ne-příliš kvalitní role; byl nucen hrát z finančních důvodů v nejednom 

„béčkovém“  filmu.  Dá  se  říci:  Ronaldovi  vytrhl  trn  z  paty  až  kontrakt  se 

společností  General  Electric  (GE)62 z  roku  1954.  Navíc  tato  událost  byla 

rozhodující  v  jeho  budoucí  politické  kariéře.  Šlo  o  jeho  účinkování  v  pořadu 

„General Electric Theater“63, který byl vysílán v radiové a televizní síti CBS64. Ron 

byl nyní na devět let finančně zajištěn. Dosáhl navíc značného věhlasu. Cestoval 

56  „THE AMERICAN EXPERIENCE" - REAGAN: PART I, WGBH, USA, 1998, 114 minut.
57  http://en.wikipedia.org/wiki/Nancy_Reagan 
58  „THE AMERICAN EXPERIENCE" - REAGAN: PART I, WGBH, USA, 1998, 114 minut.
59  http://en.wikipedia.org/wiki/Christine_Larson 
60  http://en.wikipedia.org/wiki/Frank_sinatra 
61  http://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_reagan 
62  http://en.wikipedia.org/wiki/General_Electric 
63  http://en.wikipedia.org/wiki/General_Electric_Theater 
64  http://en.wikipedia.org/wiki/Cbs 
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a pronášel  mnoho projevů.  Byl sice ještě  stále  členem americké demokratické 

strany65, nicméně zcela jasně se ukazoval spíše jeho konzervativní příklon více na 

pravou  stranu  politického  spektra.  Veřejně  dvakrát  podpořil  republikánskou 

Eisenhowerovu  presidentskou  kandidaturu66  a  poté  i  tu  Nixonovu67.  Pro 

společnost GE se však staly Reaganovy proslovy již natolik kontroverzní, že se jej 

rozhodla  roku  1962  propustit.  Tehdejší  dobové  vazby  GE  na  americkou 

demokratickou  stranu  zde  byly  zcela  evidentní.  Reagan  se  velmi  rychle 

vzpamatoval  a  prostě  na tento  útok  odpověděl  přestoupením k  republikánské 

straně68, načež to později komentoval: „Já jsem neopustil demokratickou stranu. 

Strana opustila mne.“69 Budoucí americký president se nyní mohl dále živit díky 

svému věhlasu jako host nejrůznějších dalších rozhlasových a televizních show; 

natočil např. film „The Killers“ (1964)70. Pak přišel opravdový zvrat v jeho politické 

kariéře.  Dvacátého sedmého října  1964 pronesl  rozhodující  projev  podpory již 

výše  zmíněnému  republikánskému  kandidátovi  na  presidenta  USA  Barrymu 

Goldwaterovi.  Nejenže sklidil  velký potlesk, ale svým vystoupením také nadchl 

voliče: republikáni získali jen po tomto jednom Reaganově projevu kolem jednoho 

milionu  dolarů  jako  příspěvek  na  Goldwaterovu  kampaň.  Ronald  začal  být 

považován  za  opravdu  charismatického  politika:  tehdy  ještě  viděl  v  Barrym 

čestného člověka, který velmi ctí  Boha a víra je pro něj spojena s praktickým 

prosazováním  Božího  slova  v  politice.  Reagan  dokonce  zmínil  jeden  typický 

příběh, kterak si představoval „citlivě-křesťanského“ Goldwatera v politické akci, 

věnujícího  svůj  čas  v  předvolební  kampani  na  rozhovory  s  těžce  rakovinou 

nemocnými lidmi ve stylu: „On je ten muž, který řekl svému devatenáctiletému 

synovi: "Na tomto světě nenajdeš žádné tak pevné základy, jako jsou ty z kamene 

čestnosti, spravedlnosti a když na nich začneš budovat svůj život a použiješ jako  

cement víru v Boha,  pak dostaneš  ten opravdu reálný start.“71 Goldwater  však 

postupně  více  a  více  přecházel  na  liberální  notu,  až  nakonec  prohlašoval: 

65  http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Party_(United_States)
66  http://en.wikipedia.org/wiki/Dwight_D._Eisenhower 
67  http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Nixon 
68  http://en.wikipedia.org/wiki/Republican_Party_(United_States)
69  http://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_reagan 
70  http://en.wikipedia.org/wiki/The_Killers_(1964_film)
71 http://www.reagan.utexas.edu/archives/reference/timechoosing.html   
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věroučné záležitosti „nemají žádné místo v politice.“72 Šel tak daleko, že byl pro 

podporu manželství  mezi  homosexuálními páry (jeho vnuk byl gay),  pro plnou 

svobodu potratů  apod.  Ne  nadarmo  byla  Golwaterovou  velkou  obdivovatelkou 

Hillary Clintonová73 a dodnes se k němu nadšeně hlásí. Goldwater sám nazval 

svou politiku již roku 1963: „Konzervativismus mého ražení se nazývá liberální.“74 

V  80.  a  90.  letech  minulého  století  se  již  sám  Barry  rád  označoval  slovem 

„liberál“. Ronald ještě tehdy nedokázal jako nezkušený politik z roku 1964 plně 

pochopit  Goldwaterovy  názory,  neřku-li  uvědomit  si  a  rozpoznat  jeho  další 

směřování.

           Reagan byl posléze nominován roku 1966 mj. díky svým řečnickým 

schopnostem republikánským kandidátem na guvernéra Kalifornie. Volby vyhrál 

roku 1967 a opět roku 1970. V úřadu působil až do roku 1975. Byla to pro něj 

opravdu  tvrdá  škola  praktické  politiky.  Nicméně  se  naučil  všem  důležitým 

politicko-administrativním znalostem, které posléze zužitkoval v úřadu presidenta 

USA. Udělal také několik nepříjemných kixů, jakými byl např. dlouho oddalovaný 

podpis zákona o tzv. „potratech v lékařském hygienickém prostředí“, za který se 

později omluvil a postavil se jednoznačně na stranu „pro-life“.75 Demokraté, kteří 

tento zákon původně protlačili, argumentovali klasicky tím, že povolení potratů v 

nemocnicích  zabrání  amatérským  pokusům  o  aborci  s  trvalými  zdravotními 

následky  pro  každou  danou  ženu,  aniž  by  již  ovšem  tak  vehementně 

argumentovali stejnými zdravotními riziky potratů obecně, neřku-li brali v potaz 

desítky tisíc zmařených nových lidských životů. Reagan si později v 80. letech 

plně uvědomil,  že:  „Pro  něj  byla náboženská víra,  která prostoupila jeho  život,  

jednoznačnou informací  o nutné opozici vůči potratům.“ Stavěl se opakovaně na 

stranu organizací pečujících o zájmy „trpících“ - „nenarozených dětí“ a měl velký 

zájem  na  pokračování  v  tomto  „dobrém  boji“  o  záchranu  lidských  životů. 

„Nemůžeme zmenšovat hodnotu jedné kategorie lidského života  - nenarozených -  

72 ANDERSON, Julie: MR. CONSERVATIVE - GOLDWATER ON GOLDWATER, Sweet Pea Films, USA, 2006, 91 
minut.

73  http://en.wikipedia.org/wiki/Hillary_Rodham_Clinton 
74  ANDERSON, Julie: MR. CONSERVATIVE - GOLDWATER ON GOLDWATER, Sweet Pea Films, USA, 2006, 91 

minut.
75 http://en.wikipedia.org/wiki/Governorship_of_Ronald_Reagan   
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bez zmenšování hodnoty veškerého lidského života.“76 

Roku 1976 Reagan zveřejnil svůj cíl: být zvolen presidentem USA. Byl 

to  také  rok,  kdy  označil  podstatu  Rooseveltova  „New  Dealu“77 jako  jasně 

fašistickou: „Fascism was really the basis for the New Deal.“78 V primárkách však 

neuspěl  a  oficiálním  republikánským  kandidátem  byl  opět  zvolen  dosavadní 

president Gerald Rudolff Ford79,  jenž ovšem svůj boj  nakonec stejně prohrál s 

demokratem Jimmym Carterem80. Ron se však nevzdal a pokusil se kandidovat 

na  úřad  presidenta  v  letech  1980,  1984:  tentokráte  již  vždy  vítězně.  Stal  se 

posléze  (1981-1989)  jedním  z  nejznámějších  a  nejúspěšnějších  amerických 

presidentů. Připomeňme si např., že:

• Reagan dokázal  mj.  ve  svých sovětských protivnících mistrně vzbudit 

dojem „tvrdého chlapa“ (i když opak byl pravdou) také za pomoci tzv. 

„PR projektu  hvězdných  válek  –  SDI“81,  který  existoval  ve  skutečnosti 

pouze na papíře a tento nápad byl posléze mistrně využit v politickém 

boji  s  „komunistickou  říší  zla“,  takže  sovětští  lídři  pak  raději  pod 

hrozbou tohoto nového zázračného zbraňového systému sedli za jednací 

stůl. 

• Ron také pomohl ulehčit lidem život v opravdové ekonomické krizi (bylo 

to  však  ze  začátku  pro  mnoho  občanů  velmi  zlé)82.  Tato  těžká 

hospodářská  situace  nastala  ještě  za  vlády  Jimmyho  Cartera  a 

vygradovala roku 1982. Šlo o reálně nejtěžší ekonomickou situaci od dob 

30.  let  20.  století:  obrovské  fronty  na  úřadech  práce,  neskutečný 

nedostatek pohonných hmot,  zoufale  hladoví  lidé  v  ulicích.  Ronaldův 

recept  zněl:  snížení  daňové  a  zákonné  zátěže:  povedlo  se.  Došlo  k 

76  KENGOR, Paul; SCHWEIZER, Peter: THE REAGAN PRESIDENCY: ASSESSING THE MAN AND HIS 
LEGACY, Rowman & Littlefield, USA, 2005, s. 80, 83.

77  http://en.wikipedia.org/wiki/New_deal 
78  The Time, 17. květen, 1976, dost. on-line http://www.time.com
79  http://en.wikipedia.org/wiki/Gerald_ford 
80  http://en.wikipedia.org/wiki/Jimmy_carter 
81  http://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_Defense_Initiative 
82  http://en.wikipedia.org/wiki/Early_1980s_recession_in_the_United_States 

®© L. P. 2009, 2012 Mgr. Radek Přepiora: RONALD REAGAN: ŽIVOT A POLITIKA JSOU BEZ VÍRY V 
BOHA JEN PRÁZDNÉ SKOŘÁPKY, ZABALENÉ DO HÁVU NEUSTÁLE SE PROHLUBUJÍCÍ 

NEDŮVĚRY, NOVÝCH KRIZÍ A BEZBŘEHÉ BEZNADĚJE NA HORIZONTU LIDSTVA, 
SKY-Production, Ostrava



ideovému nastartování a pomocí větší míry svobody (nevměšování státu) 

k vytvoření „zlatých roků amerického ekonomického růstu“. 

• Byla  obnovena  víra  Američanů  v  Boha,  ve  svou  vlastní  důstojnost, 

schopnosti, v americký sen. Podařilo se předně domluvil mírový konec 

tzv.  „totalitní  říše  zla“:  sovětské  říše  a  zabránit  vzniku  celosvětové 

atomové války, která by jistě skončila vyhubením většiny lidstva. Sami 

sověti charakterizovali Reagana právem slovy „gentleman“ a přitom také 

„romantik“; Gorbačov posléze o Ronovi prohlásil: „Byl to velký politický 

Vůdce.“83 

            Ronalda vždy  vedla při  rozhodování  v  presidentském úřadu víra v 

Boha.  Nesmrtelný  je  jeho  výrok:  „Víra  a  politika  jsou  spolu  bezpodmínečně 

83 „THE AMERICAN EXPERIENCE" REAGAN: PART II, WGBH, USA, 1998, 143 minut.
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spojeny.“84 A  právě  víra  mu  byla  jedinečným  kompasem,  „průvodcem“,  který 

ukazoval správnou cestu pro vedení stovek miliónů jím ovlivňovaných lidí.85 „Víra 

je  nedílnou  součástí  mého  veřejného  i  soukromého  života.“,  říkával  Reagan.86 

Děkoval  Američanům  ve  stovkách  svých  vystoupení  za  desítky  tisíc 

povzbuzujících  modliteb,  které  mu  byly  adresovány.  Velmi  důvěřoval  v  „sílu 

modlitby“ a proto se mj. rozhodl podporovat opětovné zavedení modlení do škol, 

když: „Modlitba pomáhala našim lidem překonat krize,  posilovala nás v časech 

výzev a vedla /.../ naše každodenní životy již od dob prvních osadníků na tomto  

kontinentu.“87 Poukazoval na slavné historické osobnosti a otce zakladatele USA, 

kteří se nechali v životě a v politice vést Bohem:  

• George Washington88 

• Benjamin Franklin89 

• John Jay90 

• Thomas Jefferson91  

• James Madison92 

• John Adams93 

• Abraham Lincoln94 

• Dwight David “Ike” Eisenhower95 aj. 

            Vždyť také samotný Kongres USA si kdysi natolik vážil modlitby, že s 

ní začínal každé své zasedání. Sekularizace pak vede podle Reagana k „odstranění 

84 CHURCH AND STATE, říjen 1984, podle: BROWN-CALHOUN, Allison; WALD,  Kenneth: RELIGION AND 
POLITICS IN THE UNITED STATES, Rowman & Littlefield, USA, 2006, s. 1.

85 SMITH, Scott, Gary: FAITH AND THE PRESIDENCY: FROM GEORGE WASHINGTON TO GEORGE W. 
BUSH, Oxford University Press, USA, 2006, s. 348.

86 SMITH, Scott, Gary: FAITH AND THE PRESIDENCY: FROM GEORGE WASHINGTON TO GEORGE W. 
BUSH, Oxford University Press, USA, 2006, s. 329.

87 SMITH, Scott, Gary: FAITH AND THE PRESIDENCY: FROM GEORGE WASHINGTON TO GEORGE W. 
BUSH, Oxford University Press, USA, 2006, s. 329.

88 http://en.wikipedia.org/wiki/George_washington   
89 http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Franklin   
90 http://en.wikipedia.org/wiki/John_Jay   
91 http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jefferson   
92 http://en.wikipedia.org/wiki/James_Madison   
93 http://en.wikipedia.org/wiki/John_Adams   
94 http://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Lincoln   
95 http://en.wikipedia.org/wiki/Dwight_D._Eisenhower   
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víry  z  jejího  čestného  místa“  ve  společnosti.96 Nadšeně  např.  tleskal  projevu 

texaského reverenda Jamese Robinsona97 na evangelikální konferenci roku 1980, 

který zde prohlásil:  „Teď již  nastal  ten správný čas,  aby Boží  lid  vyšel  z /.../  

kostelů a změnil Ameriku.“98 

Ronald však rozhodně nebyl žádný náboženský „fanatik“.99 Amerika 

může podle něj vzkvétat jen tehdy, pokud „lidé jednají morálně“; vždyť víra otců 

zakladatelů v Boha hrála „klíčovou roli v našem bytí dobrými lidmi a v tom, že jsme 

se stali velkým národem“; „západní ideje svobody a demokracie /.../ vzešly přímo 

z židovsko-křesťanské náboženské zkušenosti.“100 Ron zdůrazňoval: „/.../ úspěch 

Ameriky  záleží na jejím vztahu s Bohem.“101 Na druhou stranu si uvědomoval: 

Amerika  nesmí  nikdy  zavést  státní  „víru  v  Boha“;  „Tohle  nikdy  neuděláme.“; 

„Nebudeme nikdy přikazovat: co má kdo uctívat. Nebudeme nařizovat nikomu: v co  

má  věřit.  Ale  musíme  si  uvědomit,  že  doslova zabíjíme  naši  společnost,  pokud 

odstraňujeme její theologické základy. /.../ Křesťanům musí být zaručena svoboda 

slova a jednání podle jejich náboženství tak, aby mohli aplikovat své morální učení  

ve společenských otázkách.“102 Reagan argumentoval historickými příklady, kdy 

velké  státy  byly  v  dějinách  často  zničeny  především  díky  svému  vlastnímu 

morálnímu  rozkladu  a  skrze  opuštění  své  víry:  „Nechci,  abychom  byli  další 

civilizací, která začala se svým úpadkem díky opuštění svého Boha.“103  Odmítl též 

např. odstranit slovo Bůh z textu přísahy věrnosti americké vlajce104, z bankovek, 

nechtěl připustit zdaňování církví a omezování víry v Boha díky zrušení prvního 

96 SMITH, Scott, Gary: FAITH AND THE PRESIDENCY: FROM GEORGE WASHINGTON TO GEORGE W. 
BUSH, Oxford University Press, USA, 2006, s. 329.

97 http://en.wikipedia.org/wiki/James_Robison_(televangelist)  
98 ANDERSON, Julie: MR. CONSERVATIVE - GOLDWATER ON GOLDWATER, Sweet Pea Films, USA, 2006, 91 

minut.
99 SMITH, Scott, Gary: FAITH AND THE PRESIDENCY: FROM GEORGE WASHINGTON TO GEORGE W. 

BUSH, Oxford University Press, USA, 2006, s. 337. 
100 SMITH, Scott, Gary: FAITH AND THE PRESIDENCY: FROM GEORGE WASHINGTON TO GEORGE W. 

BUSH, Oxford University Press, USA, 2006, s. 337.
101 SMITH, Scott, Gary: FAITH AND THE PRESIDENCY: FROM GEORGE WASHINGTON TO GEORGE W. 

BUSH, Oxford University Press, USA, 2006, s. 337.
102 SMITH, Scott, Gary: FAITH AND THE PRESIDENCY: FROM GEORGE WASHINGTON TO GEORGE W. 

BUSH, Oxford University Press, USA, 2006, s. 338.
103 SMITH, Scott, Gary: FAITH AND THE PRESIDENCY: FROM GEORGE WASHINGTON TO GEORGE W. 

BUSH, Oxford University Press, USA, 2006, s. 338.
104 http://en.wikipedia.org/wiki/Pledge_of_allegiance_to_the_flag 
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dodatku k  americké  Ústavě105 nebo vměšování  státu do  církevních záležitostí. 

Podle  něj  byl  první  dodatek  napsán  právě  proto,  aby:  „ochraňoval  víru  před 

zásahy  vlády  a  aby  garantoval  její  svobodné  vyznání.“106 Mnohokrát  volal  po 

„duchovní obnově“ celé americké společnosti na základě křesťanské etiky.107 Řada 

významných pastorů, komentátorů, Reaganovi spolupracovníci také jednoznačně 

hovořili o presidentově politice a víře např. takto: 

• Pat  Robertson108 -  slavný  kazatel:  „Je  to  pravděpodobně  nejvíce 

evangelikální president, kterého jsme kdy měli od doby otců zakladatelů.“109 

• Bob Slosser - autor známé knihy „Reagan inside out“: „Neočekávám, že by 

Reagan učinil něco v protikladu vůči zjevené Boží vůli.“110 

• Harald  Bredesen111 -  vlivný  luteránský  pastor:  „Reagan  je  dostatečně 

obeznámen s učením Bible a odevzdal se Boží vůli tak, že nebude dělat nic,  

co by se snažilo zmařit Boží záměry podle Písma Svatého."112 

• Pat Boone113 - konzervativec, americký zpěvák, herec a spisovatel - prohlásil 

Ronalda za nejlepšího presidenta v americké historii vůbec. Vyjádřil později 

také naději: Kéž by se už konečně objevil nový, mladý Reagan. Věřil, že: 

„Ronald  Reagan  neudělá  žádné  rozhodnutí,  které  by  šlo  proti  jeho 

porozumění Božímu plánu a vůči tomu, co Bůh říká, že se stane a co říká, že  

chce, aby se stalo.“114 

• George Otis starší115 - pastor, někdejší čestný předseda hnutí „Christians 

for  Reagan“,  zakladatel  křesťanské  televizní  a  rozhlasové  sítě  „High 

105 „Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or 
abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition 
the Government for a redress of grievances.“, cit. dle 
http://en.wikipedia.org/wiki/First_Amendment_to_the_United_States_Constitution 

106 SMITH, Scott, Gary: FAITH AND THE PRESIDENCY: FROM GEORGE WASHINGTON TO GEORGE W. 
BUSH, Oxford University Press, USA, 2006, s. 338.

107 SMITH, Scott, Gary: FAITH AND THE PRESIDENCY: FROM GEORGE WASHINGTON TO GEORGE W. 
BUSH, Oxford University Press, USA, 2006, s. 338.

108 http://en.wikipedia.org/wiki/Pat_Robertson 
109 SMITH, Scott, Gary: FAITH AND THE PRESIDENCY: FROM GEORGE WASHINGTON TO GEORGE W. 

BUSH, Oxford University Press, USA, 2006, s. 337.
110 http://www.rumormillnews.com/ARMAGEDDON%20THEOLOGY.htm 
111 http://en.wikipedia.org/wiki/Harald_Bredesen 
112 http://www.rumormillnews.com/ARMAGEDDON%20THEOLOGY.htm 
113 http://en.wikipedia.org/wiki/Pat_Boone 
114 http://www.rumormillnews.com/ARMAGEDDON%20THEOLOGY.htm 
115 http://blogs.cbn.com/ChurchWatch/archive/2007/07/24/george-otis-sr.-another-christian-general-goes-home.aspx 
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Adventure  Ministries“116:  „Vzhledem  k  tomu,  že  jsem  s  presidentem 

absolvoval mnoho diskusí, domnívám se: má ve své mysli ujasněn ten fakt,  

že potřebujeme sledovat a řídit všechno, co bychom mohli udělat v souvislosti  

s tím, co Bůh předpověděl,  jaký význam má skutečnost, že oblast,  kterou 

nazýváme  Svatou  zemí  na  Středním východě,  je  jako  jeviště,  na  kterém 

neproběhne pouze poslední akt naší doby, nýbrž také poslední scéna úplně  

posledního lidského času...“117 

• Michael Keith Deaver118 - zástupce ředitele štábu Bílého domu: „Myslím, že 

věřil  ve  všechna biblická proroctví  ze  Zjevení119 Sv.  Jana.“  Proto  se  tolik 

obával zničující „atomové války“, „Armagedonu“ a kladl tedy přirozeně velký 

důraz na obranu.120 

• Linda  Chavez121 -  někdejší  ředitelka  vztahů s  veřejností  v  rámci  Bílého 

domu: „Myslím, že měl velmi hlubokou lásku k duchovním hodnotám.“122 

            Ronald však nebyl nikdy úplně „čistým“ konzervativcem, ačkoliv podle 

politického komentátora Williama Kristola123 byl „na prvním místě konzervativec a 

teprve  na  druhém  místě  republikán;  svým  přístupem  k  politice  provokoval  

republikánský  establishment;  představoval  velmi  neobvyklý  typ  politika“.124 

Historik Douglas Brinkley125 - zpracovávající presidentovy deníky - popsal  Rona 

takto: Operoval spíše „zprava do středu“.126 

            Reaganova praktická víra v Boží vůli opět nesmírně posílila po již výše 

zmíněném  zázračném  uzdravení  z  atentátu  roku  1981.  Musíme  si  uvědomit: 

116  http://www.highadventure.org 
117 http://www.rumormillnews.com/ARMAGEDDON%20THEOLOGY.htm 
118 http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Deaver 
119 http://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Revelation 
120 „THE AMERICAN EXPERIENCE" REAGAN: PART II, WGBH, USA, 1998, 143 minut.
121 http://en.wikipedia.org/wiki/Linda_Chavez
122 KNOBLOCK, Kevin: REAGAN - RANDEZVOUS WITH DESTINY, Citizens United Productions, Peace River 

Company, Gingrich Productions, USA, 2009, 84 minut.
123 http://en.wikipedia.org/wiki/William_Kristol 
124 KNOBLOCK, Kevin: REAGAN - RANDEZVOUS WITH DESTINY, Citizens United Productions, Peace River 

Company, Gingrich Productions, USA, 2009, 84 minut.
125 http://en.wikipedia.org/wiki/Douglas_Brinkley 
126  KNOBLOCK, Kevin: REAGAN - RANDEZVOUS WITH DESTINY, Citizens United Productions, Peace River 

Company, Gingrich Productions, USA, 2009, 84 minut.
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president  unikl  smrti  jen  o  vlásek.  Výstřel  maniakálního vraha jménem John 

Warnock Hinckley mladší127 - nadšeného fanouška herečky Jodie Fosterové128 - 

skončil v Reaganově plíci jen zhruba 2,54 cm od srdce. Přitom nezapomínejme, že 

přímo na místě atentátu z 30. března ve Washingtonu, D. C. byli postřeleni další 

tři  lidé,  včetně  tiskového  mluvčího  Bílého  domu Jamese  Bradyho129.  Reagana 

atentát velmi změnil. Na veřejnosti sice nebylo nic moc poznat, ale presidentovi 

nejbližší spolupracovníci si toho byli jednoznačně vědomi. Zpomalil, začal ještě 

více přemýšlet. Modlil se za svou záchranu a do svého deníku si zapsal: „Cokoliv 

se od nynějška stane, tak já věnuji svůj život Bohu a budu se snažit mu sloužit  

jakýmkoliv způsobem, kterým budu moci.“130 Oficiální Ronův životopisec Edmund 

Morris131:  „Od  nynějška  se  rozhodl  věnovat  svůj  život  službě  Bohu,  který  ho  

zachránil.  Od  tohoto  momentu  začal  být  daleko  více  oddaný  víře  v  Boha  a  

evangelikalismu.“132  

            V době těžké ekonomické krize roku 1982 se Ronald často modlil za 

všechny  trpící  lidi:  „Modlil  jsem se  velmi  často  v  průběhu  tohoto  období  /.../ 

nejenom za naši zemi a lidi, kteří ztratili svou práci, nýbrž o pomoc a radu /.../.“133 

A pomoc přišla v podobě zotavení hospodářství a tzv. zlatých devíti let americké 

ekonomiky. Reaganovy kroky se tak ukázaly být nakonec velmi úspěšné právě v 

praktické  politice  vzhledem  k  dalším  osudům  všech  Američanů.  Byl  to  onen 

Reaganův „Boží dálniční most“ ke svobodě, který stál i v těch nejtěžších dobách 

ekonomické  krize  roku 1982 pevně  na  základních pilířích:  obnova ekonomiky 

díky snížení daní, odstranění regulací a vlivu státu, pokusy (pravda neúspěšné) o 

sestavování  vyrovnaného  rozpočtu  atd.;  propagace  vlastenectví,  svobody, 

amerického  snu,  každodenní  naděje  a  úcty  lidí  samých  k  sobě,  ke  svým 

sousedům,  k  národu,  ke  svým  schopnostem;  obnova  amerického  ducha  a 

každodenní víry ve Stvořitele, který nakonec ve spolupráci s naslouchajícími lidmi 

127 http://en.wikipedia.org/wiki/John_Hinckley,_Jr. 
128 http://en.wikipedia.org/wiki/Jodie_Foster 
129 http://en.wikipedia.org/wiki/James_Brady 
130 SMITH, Scott, Gary: FAITH AND THE PRESIDENCY: FROM GEORGE WASHINGTON TO GEORGE W. 

BUSH, Oxford University Press, USA, 2006, s. 328.
131 http://en.wikipedia.org/wiki/Edmund_Morris_(writer)
132 „THE AMERICAN EXPERIENCE" - REAGAN: PART I, WGBH, USA, 1998, 114 minut.
133 „THE AMERICAN EXPERIENCE" - REAGAN: PART I, WGBH, USA, 1998, 114 minut.
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vyvede  Ameriku  z  jakékoliv  krize;  klasické  hezké  rodinné  hodnoty;  přirozeně-

vzájemně-sousedská podpora, pomoc, práce v rámci dané lokality na základě víry 

a  etiky  bez  vměšování  státu,  jeho  sociální  politiky,  bez  vysokého  zdaňování, 

příkazů apod. 

            Do dějin se nesmazatelně zapsala Ronaldova dohoda s papežem Janem 

Pavlem II. z  června 1982.  Oba muži se oficiálně setkali  v průběhu dalších let 

nejméně třikrát, kdy si naprosto porozuměli a postupovali ve shodě mj. např. při 

likvidaci  komunistického  režimu  v  Polsku  (za  pomoci  Solidarity134,  Lecha 

Walensy135 aj.). Ron dokonce schválil v lednu 1984 (Kongres vše potvrdil v březnu 

téhož roku) prvního oficiálního amerického vyslance ve Vatikánu136 a to i  přes 

protesty evangelikálů, což byl jasný signál pokračujícího sbližování mezi Svatým 

stolcem a USA.  Církev totiž „poznala, že politika presidenta Reagana vychází z 

fundamentálních morálních a čestných myšlenek.“137 Ve vztazích mezi papežem, 

církví, svobodným světem, Amerikou a Británii, byl Ronald podle konzervativního 

komentátora Johna O´Sullivana138: „stěžejní osobností.“139 Díky těmto vynikajícím 

vztahům  se  podařilo  „začít  s  koncem  sovětského  impéria.“140 Papež  Reagana 

radostně označoval za „muže míru“.141 Podobně světově proslulá matka Tereza142 

se s Ronem mnohokrát setkala a dostala od něj mj. v roce 1985 Presidentskou 

medaili  svobody. Podle historika, komentátora a někdejšího ředitele Reaganovy 

knihovny143 Richarda Nortona Smithe144 prohlásila: „Bůh má pro něj  (Ronalda - 

pozn. autora) připravený svůj plán a určil mu také aby trpěl (viz. pozdější vítězství 

134 http://en.wikipedia.org/wiki/Solidarity_(Polish_trade_union)
135 http://en.wikipedia.org/wiki/Lech_Walensa 
136 http://en.wikipedia.org/wiki/Vatican_State 
137 KNOBLOCK, Kevin: REAGAN - RANDEZVOUS WITH DESTINY, Citizens United Productions, Peace River 

Company, Gingrich Productions, USA, 2009, 84 minut. 
138 http://en.wikipedia.org/wiki/John_O'Sullivan_(columnist)
139 KNOBLOCK, Kevin: REAGAN - RANDEZVOUS WITH DESTINY, Citizens United Productions, Peace River 

Company, Gingrich Productions, USA, 2009, 84 minut.
140 KNOBLOCK, Kevin: REAGAN - RANDEZVOUS WITH DESTINY, Citizens United Productions, Peace River 

Company, Gingrich Productions, USA, 2009, 84 minut.
141 KNOBLOCK, Kevin: REAGAN - RANDEZVOUS WITH DESTINY, Citizens United Productions, Peace River 

Company, Gingrich Productions, USA, 2009, 84 minut.
142 http://en.wikipedia.org/wiki/Mother_Theresa 
143 http://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Reagan_Presidential_Library 
144 http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Norton_Smith 
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nad komunistickým impériem a vážná Alzheimerova choroba - pozn. autora).“145 A 

Reagan  „opravdu  věřil,  že  ho  Bůh  vybral  pro  specifickou  misi.“  „Věřil,  že  zlé 

impérium (komunistický režim - pozn. autora) bylo opravdu zlé a že USA jsou zde 

pověřeny Bohem k tomu, aby bojovaly s impériem zla a zvítězily.“146 

           Typickým  faktorem  pak  bylo  to,  že  Američané  dokázali  uspět  v 

těžkých dobách mj. díky své víře v Boha, skrze ní v úspěch a pak šli odhodlaně za 

svým snem. Neříkali si: jsme malí; nic s tím nenaděláme; stejně to nemá smysl; 

nepodléhali  depresím. Mnohokrát dokázali  mezi  sebou najít  muže, kteří pak s 

vírou v Boha vystoupili na veřejnost, pozvedli prapor naděje a cti, našli řešení a 

lidé  je  následovali.  Byly  to  vůdčí  osobnosti,  které  zastavily  neustálé  využívání 

ekonomické krize k destruktivním politickým účelům, ke strašení hodných lidí a 

ničení jejich životů v ekonomické i duchovní oblasti. Z tohoto povědomí pak mj. 

vyplynulo Reaganovo prohlášení  adresované americkému presidentu Carterovi: 

„Recese (ekonomická - pozn. autora) je to, když váš soused ztratí svou práci, ale  

deprese (ekonomická  -  pozn.  autora)  je  to,  když  vy  ztratíte  tu  svou. Obnova 

(ekonomická - pozn. autora)  je to, když již konečně Jimmy Carter přijde o svou 

práci.“147 

Obyvatelé každého státu vlastně dodnes stále hledají takového svého 

velkého  politika,  který  by  se  podle  Reaganova  poselství  „nikdy  neuchyloval  k 

aroganci“,  jehož styl  komunikace by odpovídal názoru šéfa Ronaldova štábu a 

pozdějšího  amerického  ministra  financí  Jamese  Bakera148:  „Mnoho  novinářů 

nemělo rádo Reaganovu politiku, ale nemohli nemít Reagana rádi jako člověka. Byl  

prostě neobyčejně oblíbenou lidskou bytostí.“149 V diskusi měl skvělou vlastnost 

„odzbrojovat“ své oponenty humorem, přitom se snažil „stále myslet na druhé, 

nikoliv  jen  sám na  sebe.“  „Obnovil  americkou  morálku.  /.../  nejen,  že  obnovil  

americkou ideu, nýbrž také reálnou Ameriku jakožto zemi snů pro lidi, kteří začínali  

145 „THE AMERICAN EXPERIENCE" - REAGAN: PART I, WGBH, USA, 1998, 114 minut.
146 „THE AMERICAN EXPERIENCE" REAGAN: PART II, WGBH, USA, 1998, 143 minut.
147 „THE AMERICAN EXPERIENCE" - REAGAN: PART I, WGBH, USA, 1998, 114 minut.
148 http://en.wikipedia.org/wiki/James_Baker_III   
149 KNOBLOCK, Kevin: REAGAN - RANDEZVOUS WITH DESTINY, Citizens United Productions, Peace River 

Company, Gingrich Productions, USA, 2009, 84 minut.
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z ničeho a dostali se velmi vysoko.“150 

Američtí voliči na svém presidentovi např. také oceňovali právě mj. to, 

že:  „ho  viděli  jako  čestného  politika,  který  k  nim  hovoří  jejich  řečí.  /.../  Byl  

neobyčejný „hardworker.“151 Ronald se osobně angažoval v práci s lidmi a členy 

strany, které potřeboval nadchnout pro své myšlenky. Za jeden den tak např. v 

dlouhých  přesvědčovacích  telefonátech  obvolal  na  dvacet  devět  senátorů, 

zpracoval osobními poznámkami desítky až stovky stran dokumentů. Podařilo se 

mu většinou své oponenty přesvědčit v desítkách osobních rozhovorů. Tedy žádné 

příkazy  a  rozkazy  stranických  sekretariátů,  nýbrž  dennodenní  práce  s  lidmi, 

reakce na jejich podněty apod. dokázala přinést Reaganovi úspěch (Na druhou 

stranu se také ještě tehdy dohodnutá věc - byť telefonicky - dodržovala.). Ronald 

dokázal: „pojmenovat problémy, frustrace a strach lidí a dát jim naději a vizi. /.../  

Byl schopen s lidmi hovořit takovým způsobem, že mu Američané věřili a takovou  

řečí, které rozuměli.“152 Tedy žádné strašení krizí, nekonečným omíláním hrůz v 

médiích, nýbrž poskytování naděje, víry v lepší budoucnost.  

            Výjimečnost Regana byla také způsobena tím, že se naučil pracovat s 

neustálým podceňováním ze strany tzv. politických profesionálů. Jednou za tím 

stála jeho údajná nezkušenost, poté přílišný idealismus a víra v Boha (Například 

jeho důvěra v proroctví o konci světa, když prohlašoval, že je tento čas již blízko 

atd.),  což se prý do praktické politiky nehodilo. Pak to zase byla jeho herecká 

profese, nebo pro někoho „nedostatečné“ vzdělání apod. Reagan však razil  své 

heslo: „Nikdy se nevzdávej.“153 V případě porážky (třeba primárky) se stáhl na 

svůj Nebeský ranč („Sky's or Heaven's Rancho“, „Rancho del Cielo“154), kde fyzicky 

pracoval, přemýšlel, nabíral sílu a pak opět vyrazil do férového protiútoku. Přitom 

právě podceňování ze strany Ronových oponentů nakonec Reaganovi v konečném 

150 KNOBLOCK, Kevin: REAGAN - RANDEZVOUS WITH DESTINY, Citizens United Productions, Peace River 
Company, Gingrich Productions, USA, 2009, 84 minut.

151 „THE AMERICAN EXPERIENCE" - REAGAN: PART I, WGBH, USA, 1998, 114 minut.
152 Viz vyjádření někdejšího zástupce šéfa štábu Bílého domu: DEAVER, Keith, Michael, IN: „THE AMERICAN 

EXPERIENCE" - REAGAN: PART I, WGBH, USA, 1998, 114 minut.
153 „THE AMERICAN EXPERIENCE" - REAGAN: PART I, WGBH, USA, 1998, 114 minut.
154  http://en.wikipedia.org/wiki/Rancho_del_Cielo 
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součtu pomohlo, neboť je pak mohl znenadání překvapit.  

            Reagan  zastával  stanovisko:  Politika  se  nedá  komunikovat  jako 

získávání peněz pro občany a už vůbec ne jako nějaké uplácení voličů. Tento 

neblahý trend, vlastnost a metodu mnoha politiků by on rozhodně odsunul na 

smetiště dějin. Je to také velmi nebezpečné, neboť se tak z voličů vychovávají 

nenasytové, kteří jdou vždy tam, kde jim kdo dá tzv. více a již se neohlížejí na 

principy,  ideály,  správné  a  špatné.  Pak  se  opravdu  stává  politika  jen  oním 

pověstným strojem na peníze typu: Kolik peněz jste už získali z Evropské unie? 

Kolik  peněz  jste  nám  dali?  „Čerpat,  musíme  více  čerpat“,  zní  odevšad.  Tak 

vychovávají strany své voliče v radostném uvažování nad tzv. „vše řešící horou 

zlata“. „Systém Only Money“155 triumfuje. Potom si ovšem po volbách všichni lidé 

stěžují, že je zase ta nebo ona strana podvedla, zklamala jejich očekávání, vznikly 

nové aféry, úplatky, defraudace apod. Přitom Ronald jasně doporučoval namísto 

rozdávání  peněz  s  výsledkem  vychovávání  voličských  Otesánků  ono  aktivní 

zapojení  voličů  do  každodenní  práce  pro  daný  ideál,  vytvoření  velké  nosné 

myšlenky, která by pak poutala lidi, kteří by se mohli sami zapojit do díla dle 

svých schopnosti, dovedností, kreativity a měli by tak pocit, že se mohou podílet 

(ač nestraníci) na historickém volebním boji. V Americe to standardně fungovalo 

např.  na  systému  nadšených  dobrovolníků  v  rámci  presidentských  aj. 

předvolebních  kampaní,  ale  samozřejmě  také  díky  nejrůznějším  akcím  lidí  v 

běžném každodenním životě. Reagan: „V předcházejících měsících se mnoho z vás 

ptalo,  co mohou udělat,  aby pomohli  opět vybudovat silnou Ameriku.  Navrhoval  

jsem: kontaktujte své senátory a kongresmany; řekněte jim o vaší podpoře /.../.  

Řekněte  jim,  že  věříte:  tohle  je  ta  správná  šance  jak  vrátit  Ameriku  zpět  k  

prosperitě a jak udělat z vlády opět služebníka lidu.“156 Ukázalo se to jako nadmíru 

účinné. Lidé Ronovi věřili nikoliv proto, že by jim dal přímo větší sociální dávky, 

zrušil by jim daný poplatek, nebo by jim slíbil novou dálnici apod. Oni se zapojili 

bez nároku na honorář do rozsáhlé kampaně, protože chtěli pomoci dobré věci, 

jelikož mohli být užiteční. Díky svému přispění ke společnému úspěchu se cítili 

155 Viz teze autora v knize http://www.sky-tech.cz/ceniky/mujpohlednaknihupatrickajbuchanana.pdf 
156 „THE AMERICAN EXPERIENCE" - REAGAN: PART I, WGBH, USA, 1998, 114 minut.

®© L. P. 2009, 2012 Mgr. Radek Přepiora: RONALD REAGAN: ŽIVOT A POLITIKA JSOU BEZ VÍRY V 
BOHA JEN PRÁZDNÉ SKOŘÁPKY, ZABALENÉ DO HÁVU NEUSTÁLE SE PROHLUBUJÍCÍ 

NEDŮVĚRY, NOVÝCH KRIZÍ A BEZBŘEHÉ BEZNADĚJE NA HORIZONTU LIDSTVA, 
SKY-Production, Ostrava



být součástí velké a nosné myšlenky (viz. mediální kampaně).  Dokázali se tak 

vymanit ze své každodenní všednosti a šli podle svého názoru za důvěryhodným, 

čestným politikem. Stovky tisíc  Američanů telefonovaly,  psaly  dopisy  (dnes E-

maily) a tlačily tak na své politické zástupce, aby vyšli vstříc „přání lidu“. Tato 

metoda byla podle Jamese Bakera: „velmi efektní.“157 

            Jenže politická strana, která uzavře nějakou smlouvu s voliči, nebo jim 

danou věc slíbí ještě před volbami, má pak vždycky tendence vlivem nejrůznějších 

zájmů  a  tlaků  daný  slib  nedodržet.  Např.  v  České  republice  bývalo  „dobrým 

zvykem“  argumentovat  proti  dodržení  původních  slibů  např.  nedostatkem 

„koaličního potenciálu“, nutností dělat kompromisy s ostatními vládními partnery 

nebo klasicky „ekonomickou krizí“. Ron se snažil naopak neustupovat i v těch 

nejtěžších chvílích tvrdé hospodářské krize roku 1982. Tehdy na něj tlačily 2/3 

členů jeho vlastní vlády, veřejnost, média: on se však - jako zásadový politik - 

nedal  a  zůstal  věren  svému  programu,  svým  původním  slibům,  aby  posléze 

naplno  zvítězil  roku  1983  po  překonání  mnoha  tvrdých  měsíců  drsného 

protivenství.

             Podívejme se nyní na některé zcela zásadní Reaganovy myšlenky z jeho 

slavných projevů. Stále přitom mějme na paměti Ronaldovu silnou víru v Boha. 

Všimněme si velmi dobře pozitivních hodnotových vzorců, které nese křesťanství 

spolu  s  konzervativismem  a  myšlenkami  svobody  v  praktické  politice.  Je  to 

dodnes studnice moudrosti pro náš vlastní život, správu věcí veřejných v našem 

státě.  

 

• 31. března 1988: „Svoboda je poznání, že žádná jednotlivá osoba, žádná 

jednotlivá autorita nebo vláda nemá monopol  na pravdu, nýbrž že každý 

individuální život jednotlivce má nevyčíslitelnou hodnotu, že každý z nás je 

na tomto světě z nějakého důvodu a má svůj význam.“158 

157 „THE AMERICAN EXPERIENCE" - REAGAN: PART I, WGBH, USA, 1998, 114 minut.
158 THE GREAT COMMUNICATOR, III, Hail to the Chief Production, USA, 1999, 74 minut.
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• 20. ledna 1981: „Můžete vidět hrdiny každý den. Chodí do továrních bran, 

další produkují dostatek jídla k tomu, aby nás všechny uživili a také svět  

okolo nás.“159 Dobrý politik musí umět mj. dvě důležité věci: „být čestný v 

tom, co dělá a být v kontaktu s obecenstvem. /.../ Měl by mluvit pravdu tak,  

jak ji sám viděl a cítil. /.../ (Nesmí nikdy zapomínat, že ... - pozn. autora) to 

je právě ten člověk na ulici, který volí presidenty USA.“160 

• 4. února 1982: „Každý z nás je na tomto světě z nějakého důvodu. Existuje  

tu pro něj evidentní  (Boží - pozn. autora)  plán. Rozličný Boží plán pro nás 

všechny. /.../ Od nynějška prohlašuji, že jakékoliv množství dnů mi ještě na 

této zemi zbývá: náleží jemu (Bohu - pozn. autora). /.../ (Naše země byla - 

pozn. autora) vytvořena muži a ženami nikoliv v touze po hledání zlata nýbrž  

Boha. Věřili totiž, že budou žít jako svobodní lidé, dle zákona, ve víře v Boha,  

ve  svého  Stvořitele  a  ve  svou budoucnost.  /.../  zdroj  našeho  bytostného  

poznání (Bůh - pozn. autora) byl vyobcován ze školních tříd. /.../ Chceme po 

něm  (po  Bohu  -  pozn.  autora),  aby  nás  ochraňoval  v  dobách  krizí,  ale  

odvracíme se od něj v našem každodenním životě. /.../ Měli bychom tady na 

zemi vykonávat Boží práci.  /.../ a až  bude poté naše dílo hotovo, můžeme  

říci, že jsme bojovali dobrý boj, dokončili jsme závod, drželi jsme se víry.“161 

• 27. října 1964: „Winston Churchill162 řekl,  "Osud člověka není poměřován 

materiálními počty. Když jsou ve světě na pochodu mohutné síly, učíme se,  

že jsme lidské bytosti duchovní podstaty - nikoliv zvířata."163 

• 8. června 1982: „Jsou zde nyní hrozby pro naši svobodu, vskutku pro naši  

samotnou  existenci,  jaké  si  generace  našich  předků  ani  nedokázaly 

představit.  /.../  Je  zde  také  enormní  hrozba  vůči  lidské  svobodě  díky 

nárůstu  moci  moderního státu  (např.  nevolených úředníků v rámci  EU - 

159 REAGAN, Ronald: SPEAKING MY MIND, Simon and Schuster Audioworks, USA, 1989, 180 minut.
160 REAGAN, Ronald: SPEAKING MY MIND, Simon and Schuster Audioworks, USA, 1989, 180 minut.
161 REAGAN, Ronald: SPEAKING MY MIND, Simon and Schuster Audioworks, USA, 1989, 180 minut.
162 http://en.wikipedia.org/wiki/Winston_Churchill 
163 REAGAN, Ronald: SPEAKING MY MIND, Simon and Schuster Audioworks, USA, 1989, 180 minut.
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pozn.  autora).  Dějiny  nás  učí,  jak  nebezpečná je  vláda,  která nadřazuje  

politickou kontrolu  nad svobodným hospodářským růstem,  když je  pro  ni  

daleko důležitější  vliv  státní  tajné policie, tupé byrokracie, což dohromady 

využívá k utlumení veškeré skvělé osobní a společenské svobody. /.../ Naše  

vojenská síla je nezbytným předpokladem pro mír, ale nechť je všem jasné,  

že budeme udržovat tuto sílu v naději, že ji nikdy nebudeme nuceni použit  

jako rozhodující faktor ve válečném střetu, který nyní probíhá po celém světě;  

ať je jasné naše přání, že to nebudou bomby a rakety, nýbrž že půjde o test  

vůle a idejí, o zkoušku duchovního řešení, hodnot, které prosazujeme, našich  

přesvědčení,  kterých si vážíme, ideálů, kterým jsme oddáni. /.../  (Reagan 

opět níže citoval Churchilla - pozn. autora.)  Zeptejme se nyní sami sebe: 

jací lidé si myslíme, že jsme? A odpovězme si: svobodní lidé, kteří si zaslouží  

svou svobodu a nejenom že chtějí, aby to tak zůstalo, nýbrž pomáhají získat 

svobodu  též  ostatním  lidem.  /.../  (Následují  další  Churchillova  slova  v 

Reaganově podání, vzhledem k neustálému mediálnímu strašení a umělým 

krizím výhodným pro elity, zkušené manipulátorské obchodníky aj. síly - 

pozn. autora.) Pokud se podíváme zpět na všechna nebezpečí, kterými jsme 

si prošli a na všechny ty mocné nepřátele, které jsme porazili a na všechny 

ty temné a smrtelné plány, které jsme zlikvidovali, tak proč bychom se nyní  

měli obávat naší budoucnosti? Tím nejhorším (opravdová krize ve 30. letech 

20. století,  druhá světová válka, totalitní  režim v letech 1948-1989 aj.  - 

pozn. autora) /.../ jsme si již prošli.“164 

• 8.  března 1983:  Zajímavá Reaganova výzva např.  vzhledem k formování 

nových  vlád,  k  dalším  pravděpodobným  zradám  na  voličích  díky 

nedodržování  předvolebního  programu  politických  stran  nebo  neochotě 

křesťanů hájit  Boží  slovo a Ústavu v dnešní  sekulární společnosti  apod. 

„Zároveň však musí být všem jasné, že my nikdy neohrozíme naše zásady a 

normy. Musí být všem jasné, že se nikdy nevzdáme našich svobod. Nikdy se 

nevzdáme naší víry v Boha. A nikdy nepřestaneme hledat cesty k dosažení  

skutečného míru. /.../ Realita je však taková, že musíme v dnešním světě  

164 REAGAN, Ronald: SPEAKING MY MIND, Simon and Schuster Audioworks, USA, 1989, 180 minut.
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najít mír prostřednictvím síly (viz. americký radar, obnovení SDI atd. - pozn. 

autora).  /.../  (Reagan  dále  obecně  hovořil  o  nebezpečí  marxismu, 

socialismu,  komunismu,  sovětské  totalitní  ideologie  a  o  neúctě  nositelů 

těchto systémů k opravdové víře v Boha, tím také ke člověku, ke svobodě, k 

duchovním hodnotám a hodným lidem apod. -  pozn. autora.) „/.../ jako 

dobří marxisté-leninisté165 sovětští vůdcové otevřeně a veřejně prohlásili, že 

jedinou  morálkou,  kterou  uznávají,  je  pouze  ta,  ježto  sleduje  jejich  cíl  

celosvětové revoluce. Myslím, že bych zde měl připomenout Lenina166, jejich 

vůdčího ducha, který v roce 1920 řekl, že budou odmítat veškerou morálku 

odvozenou od ´nadpřirozených idejí´ - to je totiž jejich název pro náboženství -  

nebo tu, kterážto nesouvisí s jejich teorií třídního boje. Morálka je totiž podle  

nich zcela podřízena právě třídnímu boji. A všechno je tedy morální, pokud to  

pomáhá vyhladit starý společensko-vykořisťovatelský pořádek a slouží to ke 

sjednocení  proletariátu.  No,  já  si myslím,  že silné odmítnutí  této  základní  

sovětské  doktríny  ze  strany  mnoha  vlivných  lidí  velmi  dobře  ilustruje  

historický fakt, co ve skutečnosti totalitní mocnosti představují. Viděli jsme v  

praxi tento jev ve třicátých letech. Vidíme jej však až příliš často také dnes. 

To však neznamená, že bychom se měli izolovat a že bychom měli odmítat  

hledat s nimi cestu porozumění.  (Reagan zde projevuje klasický křesťanský 

politický přístup: snahu o nabídnutí vstřícné ruky nepřátelům raději než 

vyvolání války, to vše však při zachování vlastních hodnotových principů, 

síly, svobody atd. - pozn. autora.)  Mám v úmyslu udělat vše, co je v mých 

silách, abych je přesvědčil o našich mírových záměrech a připomenul jim, že 

je to Západ, který odmítl zneužít svého jaderného monopolu ve čtyřicátých a  

padesátých let pro územní zisky /.../.“167 

• 11.  listopadu  1983:  „Očekáváme,  že  vláda  bude  sloužit  lidu,  nikoliv  lid 

vládě.“168 

165 http://en.wikipedia.org/wiki/Marxism–Leninism
166 http://en.wikipedia.org/wiki/Lenin 
167 REAGAN, Ronald: SPEAKING MY MIND, Simon and Schuster Audioworks, USA, 1989, 180 minut.
168 THE GREAT COMMUNICATOR, III, Hail to the Chief Production, USA, 1999, 74 minut.
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• 23. srpna 1984: „Naši přátelé z druhé strany nikdy nepotkali daň, kterou by 

neměli rádi.“169 

• 10.  března  1986:  „Důvěřujme  raději  lidem  než  státním  plánovačům, 

ponechejme raději zdroje v rukou lidu, než abychom mu je brali.  Vypustili  

jsme do světa nejsilnější kreativní sílu na naší planetě: americký svobodně-

podnikatelský systém.“170

• 28.  května 1985:  „Mým úkolem je  posílit  Ameriku  novými  možnostmi. (A 

vytvořit  Ameriku ...  - pozn. autora)  /.../ oslavující  každý den svobodu a 

poskytující  každému svému občanovi stejné příležitosti.  /.../ Smrt a daně  

jsou možná neodvratitelné, ale nespravedlivé daně nikoliv.  /.../ Daně bez 

reprezentace těch, co je platí, to je tyranie.“171 

• 22. října 1986: „Naši otcové zakladatelé bojovali nejen za politická práva,  

nýbrž  též  za  zajištění  ekonomických  svobod,  bez  kterých  by  ty  politické 

svobody nebyly ničím více než stínem.“172 

• 12.  prosince  1986:  „Moc  musí  začít  proudit  z  Washingtonu  zpět  k 

jednotlivým státům.“ Tento proslavený výrok by bylo záhodno parafrázovat: 

Moc  musí  začít  proudit  z  Evropské  Unie,  z  Bruselu  zpět  k  národním 

státům, zpět k lidu České republiky. Na posilování centrálně-nadnárodní 

(globální  a  nevolené) moci  by totiž  president Reagan vždy odpověděl své 

jednoznačné: „No way!“173 

• 6.  února  1984:  Velmi  důležité  poučení  pro  všechny  politiky,  kterak 

nestrašit neustále veřejnost, ale naopak dávat lidem povzbuzení, naději a 

smysl (nikoliv pouze peníze): proto je tolik důležité hájit „naši svobodu, víru 

v naší budoucnost a v našeho Boha. S těmito hodnotami, jakožto hlavními  

169 THE GREAT COMMUNICATOR, III, Hail to the Chief Production, USA, 1999, 74 minut.
170 THE GREAT COMMUNICATOR, III, Hail to the Chief Production, USA, 1999, 74 minut.
171 THE GREAT COMMUNICATOR, III, Hail to the Chief Production, USA, 1999, 74 minut.
172 THE GREAT COMMUNICATOR, III, Hail to the Chief Production, USA, 1999, 74 minut.
173 THE GREAT COMMUNICATOR, III, Hail to the Chief Production, USA, 1999, 74 minut.
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průvodci našich životů, může být naše budoucnost ještě více dech beroucí  

než v předcházejících /.../ letech, protože nám to přinese nejen materiální  

rozkvět, nýbrž též duchovní a morální úspěch.“174

• 16. ledna 1984: „Dějiny nás učí, že válka začíná, když vláda věří, že cena za 

vyvolání  válečného střetu je  nízká.  K tomu,  abychom my a naši spojenci  

udrželi mír, musíme být dostatečně silní tak, aby každý potenciální agresor  

věděl, že mu válka nepřinese žádný užitek.“175

• 31. května 1988: „Lid nevytváří války, ty dělají vlády.“176 

• 15.  srpna 1988:  „Americkým presidentem se  nestáváte,  dostáváte  pouze 

dočasnou  správu  ústavní  presidentské  pravomoci,  která  ve  skutečnosti  

náleží našemu lidu.“177 

• 11. ledna 1989: „My lidé říkáme vládě, co má dělat, nikoliv, že to říká ona 

nám. My občané jsme řidičem, vláda je auto a my rozhodujeme, kam pojede  

a jakou cestou a jak rychle.“178 

• 28.  dubna  1981:  „Jak  řekl  Carl  Sandburg179,  vše  co  potřebujeme  ke 

správnému začátku je sen, díky kterému můžeme uskutečnit naše vize lépe 

než kdy předtím. Vše co k tomu potřebujeme je víra a pak se nám tento náš  

sen splní. Vše co musíme dělat, je jednat, a čas k akci nastal právě nyní.“180 

• 17. května 1981: „/.../ měli bychom se naučit starat jeden o druhého. /.../ 

pokud  budeme  důvěřovat  v  Boží  pomoc,  nikdy  nesejdeme  ze  správné 

cesty.“181 

174 THE GREAT COMMUNICATOR, III, Hail to the Chief Production, USA, 1999, 74 minut.
175 THE GREAT COMMUNICATOR, III, Hail to the Chief Production, USA, 1999, 74 minut.
176 THE GREAT COMMUNICATOR, III, Hail to the Chief Production, USA, 1999, 74 minut.
177 THE GREAT COMMUNICATOR, III, Hail to the Chief Production, USA, 1999, 74 minut.
178 THE GREAT COMMUNICATOR, III, Hail to the Chief Production, USA, 1999, 74 minut.
179 http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Sandburg 
180 THE GREAT COMMUNICATOR, III, Hail to the Chief Production, USA, 1999, 74 minut.
181 THE GREAT COMMUNICATOR, III, Hail to the Chief Production, USA, 1999, 74 minut.
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• 25. ledna 1984: „Amerika byla založena lidmi, kteří věřili, že Bůh je jejich 

základním kamenem jistoty.“182 

• 26.  února  1982:  Reagan  si  uvědomoval  důležitost  podpory  pracujících 

Američanů a tzv. střední třídy. Proto neustále vyzýval v politice k podpoře 

„Main Streetu“, nikoliv „Main Streamu“. Podle něj jsou velmi důležití právě 

občané  všech  barev  pleti,  běloši,  černoši,  Hispánci,  pracující,  učitelé, 

poslíčci, farmáři, inženýři, matky v domácnosti, prostě muži a ženy, kteří 

jsou „páteří Ameriky“. „Můžete pohnout Amerikou, když pohnete jejich srdci 

a rozumem.“ (Velká to výzva pro konzervativní, libertariánské a křesťanské 

politiky - pozn. autora.)183 

• 24.  října  1985:  „V  současném  světě  plném  turbulencí  neexistuje  více 

ušlechtilejší cíl než zachování lidského života, a to je přesně to, co musíme 

nyní udělat. Nemáme zde jako lidské bytosti žádnou vyšší povinnost, žádný  

vyšší úkol. Zachování svobodného a důstojného života je přesně ten hlavní  

úkol, který na Zemi máme. Veškeré naše snažení musí směřovat k tomuto cíli  

tak, že jednoho dne naši páni premiéři, ministři, naši presidenti, generální  

tajemníci, nebudou již více hovořit o válce a míru, nýbrž jen o míru.“184 

• 21.  ledna  1985:  „Je  to  hlas  Ameriky.  Je  plný  naděje,  velkého  srdce,  

idealismu, odvahy, slušnosti a dobroty. To je naše dědictví, to je naše píseň.  

Stále ji zpíváme. Přes všechny naše problémy, naše názorové neshody, jsme 

stále jednotní jako za starých časů. Voláme k Bohu, který nám dal do vínku 

tuto  něžnou  hudbu.  Nechť  nás  i  nadále  sdružuje  v  takto  jednotném 

společenství,  když  zní  náš  hlas  Ameriky  v  celém  světě  -  v  jednotě,  

náklonnosti a lásce - sjednocený Boží lid, odevzdaný svému snu o svobodě,  

který Bůh zasel  v lidském srdci /.../.“185 Reagan také zajímavě definoval 

182 THE GREAT COMMUNICATOR, III, Hail to the Chief Production, USA, 1999, 74 minut.
183 THE GREAT COMMUNICATOR, III, Hail to the Chief Production, USA, 1999, 74 minut.
184 THE GREAT COMMUNICATOR, III, Hail to the Chief Production, USA, 1999, 74 minut.
185 THE GREAT COMMUNICATOR, III, Hail to the Chief Production, USA, 1999, 74 minut.
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jeden z prvních cílů mezilidských vztahů mj.  též v politice.  Je to umění 

dostat se od „nenávisti k respektu.“186 

• 28.  května 1985:  „Neexistuje  žádný lepší,  efektivnější,  úspornější  a nová 

pracovní  místa  vytvářející  nástroj,  než  je  rodina.  Neexistuje  žádná  jiná 

taková výchovně-kulturní instituce, než je hezký rodinný život. A stejně tak  

zde není žádná taková rodině nadřazená ani s ní totožná instituce, která by 

vytvářela lepší zázemí pro mladé, nebo lépe ochraňovala slabé, pečovala o  

staré. Vskutku žádná taková jiná instituce není.“187 

• 25. ledna 1985: „Podporujeme rodinu a jsme proti  všemu, co chce rodině  

upřít její morální autoritu, co jí chce vzít její sílu. Domníváme se, že rodina je  

centrem  naší  společnosti  /.../  kam  se  ubírá  rodina,  tam  směřuje  také 

civilizace.“188 

• 14. září 1986: „Amerika nikdy nebyla morálně neutrální vůči jakékoliv formě 

tyranie.“ „Nikdo nemá právo ničit vaše sny a rozbíjet váš život.“189

• 28. ledna 1986: „Budoucnost nepatří slabochům, nýbrž hrdinům.“190 

• 13. října 1986: „Nemůžu říct našim lidem, že je už vláda nebude dále chránit  

vůči atomovému zničení.“191 

• 4. března 1987: „Přijmeš ránu, poučíš se z toho, a pak jdeš dál. To je ta  

nejlepší cesta, jak se vyrovnat s problémy.“192 

• 11.  ledna  1989:  „Tak  dlouho,  jak  budeme  ctít  naše  základní  americké 

186 THE GREAT COMMUNICATOR, III, Hail to the Chief Production, USA, 1999, 74 minut.
187 THE GREAT COMMUNICATOR, III, Hail to the Chief Production, USA, 1999, 74 minut.
188 THE GREAT COMMUNICATOR, III, Hail to the Chief Production, USA, 1999, 74 minut.
189 THE GREAT COMMUNICATOR, III, Hail to the Chief Production, USA, 1999, 74 minut.
190 THE GREAT COMMUNICATOR, I, Hail to the Chief Production, USA, 1999, 82 minut.
191 THE GREAT COMMUNICATOR, I, Hail to the Chief Production, USA, 1999, 82 minut.
192 THE GREAT COMMUNICATOR, I, Hail to the Chief Production, USA, 1999, 82 minut.
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principy a budeme si věřit, budoucnost bude vždy naše.“193 

• 20. ledna 1981: „Mír je nejvyšším cílem amerického lidu. Budeme pro mír  

vyjednávat, obětovat se, nevzdáme se však kvůli míru ani teď ani nikdy v 

budoucnosti.“194  

• 29. ledna 1981: o socialistech a komunistech - zajímavý výrok vzhledem k 

administrativě  presidenta  Obamy,  Evropské  unii  a  snahám  o  vytvoření 

„Nového Světového Řádu“195: „Jsou přesvědčeni, že jejich hlavním cílem musí 

být  prosazení  globální  revoluce  a  sjednocení  Země  v  rámci  jednoho 

socialistického světa.“196 

• 17. června 1982: zajímavý výrok presidenta Reagana aplikovatelný např. 

vzhledem k událostem po odpisu a ratifikaci Lisabonské smlouvy197 v Česku 

a v  Evropě; poučení  pro všechny politiky,  kteří  preferují  plusy v  daném 

dokumentu a myslí si, že negativa zde obsažená nejsou důležitá, nebo že 

budou vyřešena „rychlým podpisem“ nějakého dodatku:  „Neměli  bychom 

zaměňovat podpisy smluv s vyřešením problémů, protože vršení a ukládání 

podepsaných  smluv  do  spisu  nám  nepřinese  kýžený  klid.  Smlouvy  totiž  

přinášejí  klid  pouze  tehdy,  pokud  jsou  dodržovány.  V  opačném  případě 

stavíme  hrad  z  písku,  který  bude  lehce  zničen  vichry  války.  Dovolte  mi  

zopakovat: potřebujeme činy, nikoliv slova.“198 

• 16. dubna 1985: „Žijeme v dramatické době. Na celém světě je využívána 

státní  mašinérie  -  tak  jako  ještě  nikdy předtím -  proti  svobodě  víry.  Ale  

zároveň ve stejném čase raší na celé Zemi nové skupiny věřících. Záblesky 

světla protínají temnotu a náš Bůh je opět oslavován.“199 

193 THE GREAT COMMUNICATOR, I, Hail to the Chief Production, USA, 1999, 82 minut.
194 THE GREAT COMMUNICATOR, II, Hail to the Chief Production, USA, 1999, 76 minut.
195 http://en.wikipedia.org/wiki/New_World_Order_(conspiracy_theory)
196 THE GREAT COMMUNICATOR, II, Hail to the Chief Production, USA, 1999, 76 minut.
197 http://en.wikipedia.org/wiki/Lisbon_Treaty 
198 THE GREAT COMMUNICATOR, II, Hail to the Chief Production, USA, 1999, 76 minut.
199 THE GREAT COMMUNICATOR, II, Hail to the Chief Production, USA, 1999, 76 minut.
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• 20. ledna 1981: „V této současné krizi není vláda řešením našich problémů,  

vláda je tím problémem. /.../ je našim úkolem, aby vláda pracovala s námi,  

nikoliv  nad námi,  aby byla na naší  straně,  nikoliv  aby nám dýchala na 

záda.“200 

• 29. ledna 1981: „Lidé jsou vládou.“201 

• 28. dubna 1981: „Vláda již  příliš  zbytněla a musíme ji  přestat dále živit.  

Utrácení vlády roste rychleji než samotná ekonomika. Masivní národní dluh, 

který jsme v minulosti  vytvořili,  je  výsledkem tučných vládních diet.  Nuže 

nyní je čas na změnu těchto diet a to na změnu správným směrem.“202 

• 10.  května  1982:  jedna  z  nejlepších  idealistických  charakteristik 

amerického ducha v podání presidenta Reagana, jenž si  vypůjčil  teze od 

francouzského politika a historika jménem Alexis-Charles-Henri Clérel de 

Tocqueville203 z  jeho  slavné  knihy  „Demokracie  v  Americe“204:  „Americký 

způsob  života  je  pojímán  jakožto  notná  dávka  představivosti,  především 

vitality, díky které řešili američtí otcové zakladatelé své problémy. Je totiž  

něco zvláštního na USA, když jeden člověk vidí problém, jde s ním přes ulici  

za svým přítelem, k sousedovi a řekne mu o svém trápení. Oba dva o tom 

spolu  mluví.  Velmi  rychle  si  poté  zřídí  vlastní  svobodný výbor  na  řešení  

daného problému, a pak ten problém společně řeší /.../ Tomu neuvěříte: ani  

jeden byrokrat se na tom nepodílí. (Kéž by jednou také existovala podobná 

pospolitost mezi všemi lidmi - pozn. autora.)“205 

• 20. ledna 1983: o mediálních, politických a ekonomických strašácích: „Ti 

stejní ekonomové, kteří nám argumentovali ještě před několika-ti měsíci, jak 

200 THE GREAT COMMUNICATOR, III, Hail to the Chief Production, USA, 1999, 74 minut.
201 THE GREAT COMMUNICATOR, III, Hail to the Chief Production, USA, 1999, 74 minut.
202 THE GREAT COMMUNICATOR, III, Hail to the Chief Production, USA, 1999, 74 minut.
203 http://en.wikipedia.org/wiki/De_Tocqueville 
204 http://en.wikipedia.org/wiki/Democracy_in_America 
205 THE GREAT COMMUNICATOR, III, Hail to the Chief Production, USA, 1999, 74 minut.
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hrozně na tom naše ekonomika bude, nyní vyjadřují  svou silnou podporu 

vynikajícímu ekonomickému růstu.“206 

• 18. února 1983: „Vláda je sluha, nikoliv pán.“207 

• 25.  ledna 1984:  „Můžeme posílit  naše tradiční  národní  hodnoty.  Můžeme 

vybudovat smysluplný mír, díky kterému ochráníme naše drahé a tu zářící  

hvězdu víry, která provází milióny lidí  na cestě od tyranie do bezpečného 

přístavu svobody, úspěchu a naděje.“208  

• 17. června 1982: „Jaký by to byl lepší svět, kdyby již zbraně zmlkly, jestliže  

by soused již  nikdy více  nenapadl  souseda a pokud by všichni  lidé  byli  

svobodní /.../ a určovali si svůj vlastní osud a systém vlády - jakýkoliv by si 

zvolili.“209

• 6.  června  1984:  výzva  k  připravenosti  proti  útoku  totalitních  sil  u 

příležitosti  čtyřiceti  let  od  Operace  „Overlord“210:  „Budeme  si  vždy 

pamatovat.  Budeme  vždy  hrdí.  Vždy  budeme  připraveni,  takže  možná 

budeme vždycky svobodní.“211 

• 29.  ledna  1984:  „/.../  Amerika  je  zpět  a  stojí  opět  zpříma.  Začali  jsme 

obnovovat velké americké hodnoty - důstojnost práce, srdečnost rodiny, sílu  

kvalitních sousedských vztahů, a posílení lidské svobody.“212 

• 5. května 1985: „Svoboda musí být vždy silnější než totalita a dobro musí  

být vždy silnější než zlo.“213 

206 THE GREAT COMMUNICATOR, III, Hail to the Chief Production, USA, 1999, 74 minut.
207 THE GREAT COMMUNICATOR, III, Hail to the Chief Production, USA, 1999, 74 minut.
208 THE GREAT COMMUNICATOR, III, Hail to the Chief Production, USA, 1999, 74 minut.
209 THE GREAT COMMUNICATOR, I, Hail to the Chief Production, USA, 1999, 82 minut.
210 http://cs.wikipedia.org/wiki/Overlord
211 THE GREAT COMMUNICATOR, I, Hail to the Chief Production, USA, 1999, 82 minut.
212 THE GREAT COMMUNICATOR, I, Hail to the Chief Production, USA, 1999, 82 minut.
213 THE GREAT COMMUNICATOR, I, Hail to the Chief Production, USA, 1999, 82 minut.
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• 5. listopadu 1984: „Můžete snít a nechat své sny, aby se staly skutečností,  

odvázat se a letět tak vysoko a tak daleko, jak nám naše možnosti dovolí.  

Nebylo tomu ovšem ještě tak dávno, kdy lidé říkali, že tyto slavné dny již  

skončily. Že dnes již jsme v éře omezení, limitů. Že jsou tu krize a že již nikdy  

nebude  tak  dobře,  jako  kdysi.  Nevěřte  tomu!  /.../  Vašeho  hlasu  je  

zapotřebí.  /.../ Potřebujeme každý hlas.  /.../ Jděte  k volbám  (paralela:  a 

volte svobodně Svobodné -  www.svobodni.cz - pozn. autora). /.../ Zapojte  

do voleb také své sousedy. /.../ Naše nejlepší dny teprve přijdou.“214 

Svět potřeboval a bude potřebovat muže Reaganovy duchovní velikosti, 

odvahy, oblíbenosti, víry v Boha, ideálů, aby již konečně mohli mít občané důvěru ve 

své  vrcholové  představitele,  aby  jim  věřili  a  zároveň  je  ke  svému  životu  vlastně 

nepotřebovali,  neboť  by  sami  měli  dostatek  svobody,  odvahy,  odhodlání,  víry, 

společenské pospolitosti, štěstí, možností, etiky, osobní důvěry v úspěch svůj a svých 

bližních. Úlohou politiků Ronova odkazu by totiž nemělo být jedině a pouze shánění 

peněz, doslova „chrlení“  nových zákonů, nařízení,  vyhlášek, zvyšování daní,  nýbrž 

vytváření takových následováníhodných ideálů inspirovaných Bohem, které by nejen 

dokázaly nadchnout občany, nýbrž by v lidech probudily ty nejlepší vlastnosti posléze 

již pevně zakořeněné v dalších generacích, které by pak měly daleko větší cenu, než 

ten pověstný balík peněz. Tyto ideály dokázaly vyvést Ameriku vždy z jakékoliv krize. 

Místo takového stylu politiky, místo  naděje a povzbuzení jsou ovšem bohužel lidé 

ještě pořád deptáni nejrůznějšími negativními informacemi,  ekonomickými krizemi 

aj.,  aniž  by  se  alespoň  jeden  politik  vzmohl  na  pořádně-pozitivní  prohlášení  v 

Reaganově  stylu:  Společně  dokážeme  usilovnou  prací  překonat  jakoukoliv  krizi; 

Věřím ve vás a v naší zemi! Namísto toho v našich končinách bohužel stále vítězí (dle 

marketingových pravidel) přístup, že je výhodnější  podporovat strach z krize. Lidé 

jsou pak lépe ovladatelní a politikům se samozřejmě snadněji prosazují určité typy 

zákonů např. o vyšším zdanění, o úbytku ústavních svobod, o likvidaci tradičních 

hodnot a víry v Boha jako takové. Doufejme, že společnými silami jakožto svobodní 

občané, přátelé a dobří lidé s Boží pomocí vždy překonáme jakékoliv problémy, krize 

a splníme si hezké a pro nás i náš národ dobré sny. 

214 THE GREAT COMMUNICATOR, I, Hail to the Chief Production, USA, 1999, 82 minut.
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Summary

RONALD REAGAN: IF LIFE AND POLITICS ARE ABSENTING FROM FAITH 

IN GOD, THEN LIFE IS JUST AN EMPTY SHELL WRAPPED IN THE GUISE OF 

EVER-DEEPENING SUSPICIONS DIRECTED TOWARDS EVERYBODY AND 

EVERYTHING, THEN THE ENDLESS NEW CRISIS AND NEVER-ENDING 

DESPAIR ARE STILL PRESENT ON THE HORIZON OF MANKIND.

This  paper  presents  a  slightly  modified  "2012  version"  of  the  Author´s 

original text dated from June 2009. It describes the life story and personality of 

Great American President Mr. Ronald Reagan with a focus on strong Christian 

message of His policy and its importance for the everyday fight with hopelessness 

and with all kinds of crises which are destroying the human society.
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