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Spark Jaroslav Utínek

V naprosto pohodovém socialismu jsem prožil 30 let, takže mohu zodpovědně posuzovat jako 
tehdejší otec 4 členné rodiny, což už většina dnešních padesátníků, o mladších ani nemluvě, 
nemůže. Kritika socialismu od těch, kterým není alespoň těch 50 let nemá téměř žádnou hodnotu 
ani oprávnění, protože pravdu se z médií vlastněných zmetky nedoví. Byl jsem vždy rebel a na 
Komanče jsem pořád něco měl, ale ve srovnání s dnešními opravdovými problémy to byly jen 
prkotiny. Díky svým aktivitám jsem byl vždy v kontaktu s velkým množstvím lidí a samozřejmě 
jsme společně diskutovali, remcali na kdeco a hlavně na Komouše, to už tak mladí dělávají, že 
chtějí něčemu a někomu vzdorovat atd. Mojí nejčastější nadávkou bylo "kurvy rudé bolševické" , 
ale nikdy jsem se nesetkal s někým, kdo by znal člověka, kterému Komančové ublížili, takže těch 
pronásledovaných režimem moc být nemohlo. Socialismus byl vyšší level kapitalismu, který byl 
velmi zranitelný a bylo nutno být ve střehu. Spousta gaunerů ze Západu stále číhala a přemýšlela, 
jak nás dostat pod svůj vliv, jak by nás mohli ovládat a likvidovat, jak to za 396 let dokázala snad 
jen Amerika ve svých cca 300 dobyvačných válkách. Potřebovali k tomuto účelu samozřejmě 
nějaké vlastizrádce, kteří by jim pomohli pod nějakou záminkou udělat převrat, tak jak to USA 
udělali v nekonečné řadě zemí celého světa a v roce 89 se jim to za pomoci Havloidů bohužel 
povedlo i u nás. Komančové si tohoto nebezpečí byli tehdy vědomi, takže se nelze divit tomu, když 
byli taky stále ve střehu. Každá země na světě měla a má své "estébáky" a o všech je známo, že s 
nepřáteli země se nemazlí. Proto nechápu, proč bychom měli litovat vlastizrádců, kteří mají na 
svědomí ten otrokářský a zlodějský hnus, ve kterém dnes žijeme. Dnes si někteří hrají na oběti 
socialismu, ale nějak zapomínají říci, čím si trest zasloužili. A média plně sloužící oligarchům si 
chrochtají, že mají zase nějaký materiál na vymývání mozků. Připouštím samozřejmě fakt, že ne 
všichni potrestaní byli skutečně opravdovým nebezpečím pro naši zemi, ale nikdo není neomylný a 
taková USA , která má na svém kontě spoustu "omylem" popravených, je v tomto asi světová 
jednička. No a SVOBODA - Vy snad opravdu máte nějaký druh dojmu, že dnes žijeme ve 
svobodném režimu??? Absolutní svoboda je totální blbost, takže nějaká omezení vždy a všude 
budou, bez ohledu na režim. Ale s jistotou mohu tvrdit, že já svobodomyslný člověk, jsem si za 
socialismu připadal nesrovnatelně svobodněji než dnes. V osmdesátých letech to byla vyloženě 
idylka a v posledních letech před převratem jsme už nemohli remcat ani na to, co nám dříve 
chybělo, protože se uvolňovalo nejen podnikání , ale taky cestování. Na jaře 89 jsem si mohl v KB 
založit devizové účty v různých měn, využil jsem USD, DM ATS. Koupit nějaké valuty nebyl 
problém, běžně jsem dal inzerát a za dva dny jsem vkládal peníze na účty. Potom jsem mohl bez 
problémů do Vídně, Norimberka i do Západního Berlína. Ve srovnání s dnešními otrokáři jsme 
dostávali luxusní platy, což z nich dělal mimo jiné fakt, že mi po zaplacení veškerých nákladů na 
bydlení zůstalo cca 85% na živobytí a taky na spoření, takže jsme si si nemuseli půjčovat tak často 
jako dnes. A když už jsem chtěl pořídit něco, na co nebylo ušetřeno, stačilo zajít do Spořitelny, vzít 
s sebou doklady a potom se o vše postarala mzdová účetní, takže nehrozilo, že by nějaký 
kriminálník přišel dělat exekuci. VEŠKERÁ TA PROTIKOMUNISTICKÁ PROPAGANDA SE 
KONÁ JEN PROTO, že jsou miliardáři posraní z toho, že jim zase někdo znárodní, co si nakradli, 
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takže dělají vše, aby otrok miloval svého otrokáře, což stojí spoustu překrucování pravd a lží na 
denním pořádku, aby to otroci dostali pod kůži. A ono jim to funguje. Nedávno jsem potkal známou,
která jako samoživitelka s dítětem, dře ve fabrice za 11.000. Typický proletariát, ale ona se hlásí k 
pravici. Ještě by si mohla nasadit oprátku na krk a tvářit se spokojeně. Když jsem ji upozornil, že 
ona nemůže stát při pravici, tak se na mě přímo obořila : "tak ty jsi levičák? ty bys tu chtěl ty 
migranty?" Nakonec jsem jí vše vysvětlil a pochopila, ale fakt mě děsí, když vidím, jak to 
vymývání mozků funguje. A abych nezapomněl, pana Blažka možná trápí, že jsem Rusům dávali 
uran, ale mě je to úplně šumák, protože nevím , jak dalece jde o pomluvy, nevím, kolik nám Rusové
platili nebo neplatili, ale vím na beton, že před listopadovým převratem jsme si ve srovnání s dnešní
dobou žili tak parádně, že si to snad žádný pomlouvačný chytrák z ČR nebo dokonce ze Západu, 
nemůže představit. MĚLI JSME SOBĚSTAČNOU ZEMI BEZ DLUHŮ A NAŠE MĚNA BYLA 
KRYTA ZLATEM, což se nějakým podělaným zadluženým Američanům v době převratu ani 
nesnilo. Už jsem tu někde sdílel čísla - v jakém stavu převzali Komunisté v roce 1948 naši zemi, v 
jakém zušlechtěném stavu ji předali v roce 1989 našim zlodějům a potom v jakém stavu se 
nacházela po 17 letech vlády té naší podělané "demokracie". To je opravdu síla. Když bude třeba , 
dám to tu ještě jednou. Kdyby se mi podařilo zjistit aktuální data, bylo by to ještě silnější kafe. 
Když jsem se tak rozepsal, tak třeba zdravotnictví. Dlouho jsem netušil, že kromě 1 Kčs za recept v 
lékárně bych mohl ještě něco platit navíc nebo dokonce za pohotovostní službu i za pobyt v 
nemocnici, což už se naštěstí zase zrušilo. Spousta lidí si dnes nemůže dovolit zubaře, nemluvě o 
tom, že je často problém nějakého, který ještě bere pacienty a něco umí, najít. Když jsem přišel do 
školy, dostal jsem všechny učebnice i sešity ZDARMA. V průběhu roku jsem si potom pár sešitů, 
když už byly popsané dokoupil za hubičku. Vysokoškolské vzdělání bylo samozřejmě taky zdarma. 
Někdo si dnes velmi rád postěžuje, že když chtěl jít na výšku, musel být někdo z rodičů ve straně. 
Znal jsem dost lidí, kteří s tím problém neměli. Další už rodiče ve straně měli , no a ten zbytek, 
pokud to nebyli debilové, neměl problém řady KSČ rozšířit, nijak si tím nemohli ublížit, jedině 
když si potom v hospodě před partou hňupů mohl připadat hloupě, ale to byla častá blbost takových 
lidí, kteří chtěli být zajímaví, tak řešili kraviny.

46 komentářů
389 sdílení
207Vy a 206 dalších
Super

Komentář
Sdílet

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=701177123581574&id=100010678776614&__tn__=C-R#
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=701177123581574&id=100010678776614&__tn__=C-R#
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=701177123581574&id=100010678776614&__tn__=C-R#
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=701177123581574&av=100005973313347
https://www.facebook.com/shares/view?id=701177123581574&av=100005973313347
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=701177123581574&id=100010678776614&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22O%22%7D
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=701177086914911&set=a.136525586713400&type=3

	Zdeněk Klímek

