
Příloha 3 – DUŠE ČECH 

 

 

Dne 4.1.2019 jsem obdržela mail s  touto fotografií a tímto textem: 

 

Sv. Hostýn při úplňku 31.1.2018 

Posílám fotku Sv. Hostýna za úplňku. Foceno z obce Jankovice. Fotograf z Bystřice p.H. na tento okamžik 
čekal několik let, aby se s námi podělil o tu nádheru. Je foceno ze vzdálenosti 6,5 Km!  

A v den, kdy byl mimořádně měsíc osvětlen a kostel zařazen mezi Baziliky! 
Myslím, že to je překrásné „zhmotnění“ dne, kdy byl kostel zařazen mezi Baziliky – originální vzpomínka na tento den! 
Jak jsem si tak obrázek prohlížela, najednou jsem zjistila, že „produkce“ by měla pokračovat, a tak jsem klikla na šipku. 

K mému překvapení jsem se po kliknutí dostala na záznam audionahrávky níže uvedeného znění. Obrázek jsem si 
uložila a zapomněla jsem na něj. Až po nějaké době jsem si na něj zase vzpomněla a řekla jsem si, že jej rozešlu 
i s audionahrávkou. Po přiložení k mailu se však zobrazovala pouze fotografie a na audio nebylo možné přejít. 

Text audia jsem tedy přepsala. Byl namluven ve slovenském jazyce a autora obrázku ani autora mluveného textu 
ani toho, kdo hovořil, se mi nepodařilo zjistit, proto ani nevím, komu poděkovat, což mě mrzí. Text jsem si dovolila 

napsat v češtině i slovenštině, za případné pravopisné chyby ve slovenském textu se omlouvám... 
Jana Mašková, astroložka, www.astrojinak.cz 

Schopné národy – 1948-1989 

Platí to ako pre Čechov, tak aj Slovákov. Nemusíš mať rád komunistov, mȏžeš byť zásadným odpȏrcom socializmu, ale toto sa jednoducho nedá poprieť.  

Vážený kritici minulého režimu. Ukážte mi jediný národ na svete našej veľkosti, ktorý pred rokom 1989 dokázal vyvíjať a vyrábať prúdové lietadlá, dopravné lietadlá, 

atomové reaktory, lokomotívy, trolejbusy, autobusy, traktory, radary, motocykle, osobné automobily, špičkové zbrane, tkálské stavy, poľnohospodárske stroje, turbíny, 

nákladné automobily, námorné lode, tanky, špičkové sklárské a porcelánové výrobky, podielať sa na výskume vesmíru, vyrábať kvalitnú oceľ a hutnické výrobky a vyvážať to 

do celého sveta. Národ, ktorý bol uplne sebestačný v poľnohospodárskej a potravinárskej výrobe bez jedinej koruny dľhu, naopak so značnými pohľadávkami v zahraničí. 

Atakďalej, Atakďalej… Dnes nevyvíjame a nevyrábame nič. Sme iba montovna automobiľov. Nepatrí nám v našej zemičke ani hrdzavý klinec v stene, nie to uhlie pod zemou 

alebo voda. Boli sme veľmi schopné národy. To však vy nechcete počuť. Len si trváte na svoji nezmysloch o potrebe previazanosti s „vyspelým Západom“, ktorý si nás skrotil 

ako lacnú pracovnú silu a odbytiská pre ich šuntové produkty. Pre tých, ktorí s vyše uvedeným súhlasia, prosím, aby podľa vlastného uváženia túto informáciu šírili ďalej. 

Ďakujem 

Schopné národy – 1948-1989 

Platí to jak pro Čechy, tak pro Slováky. Nemusíš mít rád komunisty, můžeš být zásadním odpůrcem socialismu, ale toto se jednoduše nedá popřít.  

Vážení kritici minulého režimu. Ukažte mi jediný národ na světě naší velikosti, který před rokem 1989 dokázal vyvíjet a vyrábět proudová letadla, dopravní letadla, atomové 

reaktory, lokomotivy, trolejbusy, autobusy, traktory, motocykly, radary, osobní automobily, špičkové zbraně, tkalcovské stavy, polnohospodářské stroje, turbíny, nákladní 

automobily, námořní lodě, tanky, špičkové sklářské a porcelánové výrobky, podílet se na výzkumu vesmíru, vyrábět kvalitní ocel a hutnické výrobky a vyvážet to do celého 

světa. Národ, který byl úplně soběstačný v polnohospodářské a potravinářské výrobě bez jediné koruny dluhu, naopak se značnými pohledávkami v zahraničí. Atakdále, 

atakdále. Dnes nevyvíjíme a nevyrábíme nic. Jsme jen montovna automobilů. Nepatří nám v naší zemičce ani zrzavý hřebík ve stěně, není to uhlí pod zemí nebo voda. Byly 

jsme velmi schopné národy. To však vy nechcete slyšet. Jen si trváte na svých nesmyslech o potřebě provázanosti s „vyspělým Západem“, který si nás zkrotil jako vlastní 

pracovní sílu a odbytiště pro jejich šuntové produkty. Pro ty, kteří s výše uvedeným souhlasí, prosím, aby podle vlastního uvážení tuto informaci šířili dále. Děkuji.  ,  
 

A já doplňuji, že zde ještě není informace o výrobě kosmetiky (PTZ Nelahozeves), kvalitních oděvů (OP Prostějov), obuvi (BOPO Třebíč, Gottwaldov), bižuterie (Jablonecká bižuterie), hračky 

(např.HAMIRO, Merkur), nábytek (Jitona Soběslav, TON), klobouky (TONAK), výroba hudebních nástrojů (AMATI Kraslice, PETROF, JOLANA), motocykly (JAWA), spodní prádlo 

(TRIOLA), punčochové zboží (ELITE), elektrické nářadí (NAREX), výroba látek (TIBA), výroba knoflíků (Žirovnice), výroba brýlí (OKULA Nýrsko),  kvalitní zápalky (SOLO Sušice) … 

a to zdaleka není vše, každý pamětník si může doplnit podle toho, kam až sahá jeho paměť. V letech 1989-2019 bylo to všechno zlikvidováno. Budiž to pro nás výzvou k tomu, abychom se opět 

stali soběstačným národem a abychom povstali jako bájný pták Fénix z popela, a obnovili pověst o „zlatých českých ručičkách“ potvrzující rčení „řemeslo má zlaté dno“.  

http://www.astrojinak.cz/

