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Sovětský svaz a Rusko by mi mohly být vcelku ukradení. Ale principiálně i vadí lhaní a „polopravdování“, skryté i veřejné 

štvaní a hlavně rozeštvávání lidí a národů. Že Den D na západním pobřeží Evropy před 75 lety byl významným vstupem 

západních Spojenců do války, o tom soudný člověk nepochybuje. Že to zaplatily životem tisíce vojáků i civilistů, je děsivá 

součást války. 

Ale uspořádat vzpomínkovou akci tak, že je tam pozvaná představitelka Německa (což by samo o sobě nemuselo vadit), ale 

není tam pozván představitel státu, který je největším pokračovatelem soustátí, které neslo nejtěžší zátěž války, je 

sprosťárna nejhrubšího zrna, kterou se u mne páni západní politici totálně znemožnili. Komunistický výklad historie, pouze 

s opačnými znaménky! A když už SSSR neexistuje, tak tam měli být pozváni hlavně představitelé Ruska, Ukrajiny a 

Běloruska, přes které se ta válka přehnala, agrese byla u nich zastavena a pak se válka zase valila zpátky. Jsem zhnusen. 

 

Demonstranti ze Staromáku naplnili Václavák, příště to prý bude Letná. Proč ne? Máme tu sice jakési žalostné zbytky 

demokracie nahrazené byrokratickou diktaturou, ale demonstrovat proti vládě a požadovat vykřikováním na ulici demisi 

ministrů je pořád ještě možné. Tak proč si to neužít? Spíše mne zaráží čučkařina (ne)slavné obce novinářské, která 

nedokáže z demonstrantů vymoci odpověď na otázku, co si představují, že by se po předčasném pádu Babiše a vlády asi 

dělo dál. Když ne Babiš s jeho zhruba třetinovou podporou voličstva, tak kdo? Kalousek? Nějaký pirát z Karibiku? Paní 

Čvančarová nebo principál komediantské tlupy pan Hrušínský? Existuje tady nějaký významný a obecně přijatelný politik, 

který by se mohl stát tváří celé opozice? Ta současná opozice se přece nedokáže na ničem než jen „Antibabiš“ dohodnout, 

šéfíkové se jen klepou o své třebas jen opoziční pašalíky a vedoucí stranické funkce si vzájemně přihrávají. Tož tedy s chutí 

na demonstraci!!! 


