Propaganda
„Naše slavná armáda se vítězně odpoutala od nepřítele a zaujala nové, lepší postavení“
psaly protektorátní noviny, když byli Němci pod údery Rudé armády přinuceni k ústupu.
Nacistická Třetí říše měla propracovaný systém propagandy; jeden z jejích principů zněl: velká lež
je lepší než malá lež – lidé jí spíše uvěří1.
Můj otec byl v roce 1935 na výletě v německém pohraničí a sešel se u stolu v restauraci s noblesní
paní, která četla noviny. Navázal s ní rozhovor:
- Odkud jste?
- Z Československa.
- Československa? Tam máte ty ruský generály.
- Ruský generály? Kde by se tam vzali?
- Četla jsem to tady v novinách. Je to tam černé na bílém.
V tom roce byla skutečně uzavřena dohoda o vzájemné pomoci mezi Československou republikou a
Sovětským svazem a Prahu navštívila i vojenská delegace. Propaganda toho šikovně využila….

Honička na Jiřího Čunka
„Bral sociální dávky a přitom si v bance ukládal miliony“
byl jeden s titulků, které přinášel denní tisk na adresu tehdejšího předsedu KDU-ČSL a
místopředsedu vlády Jiřího Čunka. Jak se později ukázalo, nešlo o „dávky v sociální nouzi“, jak
titulek napovídal, ale o přídavky na děti.
Vsetínský starosta přišel do zkorumpovaného prostředí pražské politiky. Politické strany byly
navázány na vlivné sponzory. Kdosi v pozadí zorganizoval jakousi „mediální honičku“, na Jiřího
Čunka, tisk přinášel denně různá obvinění. Nakonec se tato kampaň obrátila i proti tehdejší nejvyšší
státní zástupkyni Vesecké a proti tzv. „justiční mafii“.
Je zajímavé, že se do této kampaně zapojilo tolik novinářů. Soudě podle mých známých, asi 10%
lidí věc prohlédlo a nenechalo se propagandou ovlivnit. Zdá se, že nezávislé myšlení, či soudnost
nesouvisí se vzděláním…

Rozdělení republiky
„Tancuje a jásá, ta slovenská chasa,
že nebude kŕmiť líné české prasa“
Tak zněl jeden z ilustrovaných letáků, které objevily na Slovensku po Sametové revoluci. Tyto
materiály nápadně připomínaly letáky z roku 1968, kdy nám Sovětský svaz poskytl „bratrskou
pomoc“. Na Slovensku jsem v letech 1978-84 pracoval a moje zkušenost byla opačná – polepšil
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Ministerstvo propagandy vedl dr. Goebels. Zůstal věrný svému vůdci až do hořkého konce.

jsem si platově a byly tu v té době velice liberální mezilidské vztahy. Na Slovensku bylo hodně lidí
nějak v kontaktu s Stb – snad kvůli penězům. Politiku zde nikdo nebral vážně. Ale po roce 1990 se
smýšlení lidí změnilo: z „Čechoslováků“ se stali „národniari“ a z komunistů podnikatelé.

V Davli, 1.prosince 2017

