Otevřená informace o vzniku SPR-RSČ, jejího poslání a úsilí M. Sládka
o vstup do zednářské lóže při svém pobytu v USA, jakož i údaje
o židovsko-zednářské moci v České republice
Vzhledem k tomu, že se proti této politické mumii (M. Sládkovi) zvedl v minulých
týdnech poměrně silný odpor a to především z Republikánské strany Čech, Moravy a
Slezka, poté co vystoupil na pražské demonstraci 17. listopadu 2015, kterou
organizovaly jednotlivé politické strany a hnutí, chtěl bych se k tomu ještě jednou
velmi stručně po letech vyjádřit a případně stručně doplnit některé informace, které
můžou jednotlivá fakta „dokreslit“ a udělat si o věci přehlednější obraz. Předně bych
chtěl říci, že jsem tyto informace získané od Miroslava Dolejšího (autora unikátní
Analýzy 17. listopadu 1989) tehdy (v roce 2007) poskytl bývalým členům SPR-RSČ
pod pseudonymem Jaroslav Bednář. Tyto informace byly a jsou publikovány na
internetových stránkách RSČMS včetně obsahu jednoho dopisu, který mi zaslal M.
Dolejší už v roce 1997. Následující informace jsou z dopisů let 1999 a 2001. Uvádím
to proto, že se informace, které zde uvedu, budou opakovat a já k nim přidám pouze
některé drobnosti, které jsem tehdy z důvodu toho být co možná nejstručnější neuvedl.
Pokud jde tedy o už řečené Sládkovo poslání, Miroslav Dolejší ho
v kontextu dopisu vyjádřil takto:
„Posláním SPR-RSČ a M. Sládka byla kompromitace národního programu a toto
poslání bylo splněno, načež SPR-RSČ byla odstavena (v roce 1998). Program a
stanovy SPR-RSČ vypracovali pro Sládka lidé z tehdejšího ideologického oddělení
ÚV KSČ Jana Fojtíka. Sládkovi byly předány v prosinci 1989.“
Dolejší dále uvedl:
„Nynější Sládkova družka (v současnosti žena) Laura Rajsiglová je Židovka
(bývalá předsedkyně ústředního sekretariátu v Brně). Jeho první manželka byla
členkou KSČ (stejně jako Sládkův otec, který byl členem OV KSČ v Praze 6) a
učitelkou němčiny na filosofické fakultě, kde se po svém rozvodu seznámila se
Sládkem, a po skončení studií uzavřeli manželství. Jeho nevlastní dcera vystudovala
medicínu a provdala se za ing. Zajíce, který se pak stal tajemníkem a posléze se svojí
ženou poslancem parlamentu za SPR-RSČ. Sládkova první žena pracovala také asi
jeden a půl roku na MV KSČ u Miroslava Štěpána.“
Na mou otázku jestli byl Sládek při svém pobytu v USA roku 1992 zasvěcen do
zednářské lóže uvedl:
„Sládek se nestal členem zednářské lóže. Usiloval o to při návštěvě v USA, kterou
jsem mu zprostředkoval skrze pana Josefa Kučeru (vydavatele Nedělního Hlasatele
v Chicagu). Kučera zajistil Sládkovi přijetí u guvernéra Illinois. Když po několika
besedách s krajany a zjištění Sládkova úsilí o přijetí do zednářské lóže se stal
neúnosným, přijala ho s Vikem (tajemníkem strany) pouze tajemnice guvernéra a řada
jeho setkání byla zrušena. Sládek zůstal Kučerovi dlužen 7 tisíc dolarů a došlo
k rozchodu. Na základě jeho vystoupení v krajanských spolcích se také zednářská lóže
„Star and Strips“ rozhodla nejednat s ním o přijetí. Stejným neúspěchem skončilo
jednání o jeho sblížení s Republikánskou stranou USA prostřednictvím mých známých
v USA, zejména prof. Broma, prof. Kalvody, prof. Zeleného, atd.“
V této souvislosti si dovolím připomenout, že v roce 1990 měla SPR-RSČ ve svém
programu rehabilitaci a obnovení zednářských lóží v Československu! To jenom
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dokládá fakt, že tato partaj byla stejně jako OF a jiné zkoncipována zakonspirovanou
mocí (tajnými službami ve spolupráci s židovskými a zednářskými kruhy), která
připravovala 17. listopad 1989. Tedy tou stejnou mocí, která zkoncipovala i rok 1968
(v jehož čele jako vykonavatelé stáli Židé E. Goldstücker, Č. Císař, J. Pelikán, J.
Hájek, O. Černík, E. Löbl, Z. Mlynář, F. Kriegl, L. Vaculík, P. Kohout, A. J. Liehm,
atd).
Ohledně financování SPR-RSČ a na dotaz o úloze L. Rajsiglové mi M. Dolejší
napsal následující:
„Činnost SPR-RSČ byla v letech 1989-1991 financována ze zdrojů KSČ, které byly
včas převedeny na řadu soukromých či polostátních organizací v té době zakládaných.
Později byly peníze získávány ze zahraničních židovských a zednářských nadací –
Carnegiho, Guggenheimova, Fordova, Červený kříž, Literární nadace Pasco ve
Španělsku, atd. Rajsiglová nehrála v tomto případě žádnou roli. Když jí Sládek poslal
v roce 1992 do Anglie, její mise byla finančně bezúspěšná. Bezvýznamnou osobou
však v žádném případě není – zajišťuje Sládkovi přístup do židovských kruhů nejen
v České republice, i když jen svým prostřednictvím.“
Tolik tedy informace ohledně Sládka. Jelikož jsem citoval z dopisu, ve kterém je
spousta jiných informací z roku 1999, ocituji tedy ještě pasáže, které se netýkají
Sládka, ale vykreslují jasně obraz židovsko-zednářské moci na konci devadesátých let.
V té době jak je známo byla u moci sociálně demokratická vláda v čele s Milošem
Zemanem. K tomu Miroslav Dolejší uvádí následující:
„V současné vládě České republiky jsou Židé: E. Lánský (kterému je svěřeno
připojení ČR k Evropské unii), V. Grulich, V. Vetchý, P. Dostál (zpola Žid, zpola
Cikán), P. Mertlík, J. Schling, V. Špidla, P. Rychetský, J. Kavan, I. David, J. Bašta, I.
Svoboda, O. Motejl, atd. Celá vláda je atheistická, svobodomyslná a všichni jsou členy
zednářských lóží! Ve vládě je členem B’nai B’rith (židovského zednářského řádu)
pouze E. Lánský. Je to velmi vzdálený potomek jednoho z největších gangsterů USA
Meyera Lanskyho, který byl bankéřem zločineckých syndikátů v USA. V parlamentu
ČR je cca 11% Židů a asi 23% svobodných zednářů. V senátu je cca 18% Židů a cca
22% zednářů. Ostatní poslanci jsou zcela bezcenní a bezvýznamní lidé, ovládaní a
řízení zmíněnou organizovanou menšinou“.
A dále:
„Židé mají prostřednictvím zednářských lóží rozsáhlou agenturu, která jim zajišťuje
personální výběr a řízení činnosti vlády, parlamentu, senátu, vládních a
samosprávných orgánů, médií, atd. Tím tvoří Židé stát ve státě. Tato totální mocenská
expozitura má za následek rozbití Československa, začlenění České republiky do
Evropské unie a NATO, zničení armády aby se země nemohla bránit, ničení
zemědělství, školství, zdravotnictví, ovládnutí policie, zpravodajství, soudnictví,
zbídačení obyvatelstva, zidiotštění mas a kolonizaci země, prodej národního majetku
světovým židovským společnostem, bankám, pojišťovnám, burzám, apod. Dnes se
téměř všechen majetek České republiky, cca 78%, nachází v rukou mezinárodních
Židů (především z Německa a USA).“
V těchto souvislostech M. Dolejší také uvádí jména členů výhradně židovského
zednářského řádu B’nai B’rith (Synové smlouvy). Tomuto židovskému řádu jsou v
podstatě podřízeny všechny zednářské lóže a jeho členy jsou všichni významnější Židé
na celém světě.
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„V České republice jsou jeho členy V. Klaus, V. Havel †, J. Tošovský, K. Kühnl,
V. Železný, V. Mlynář, E. Lánský †, P. Moos, L. Dobrovský, M. Žantovský, J. Fištejn,
I. Klíma, J. Štern, R. Palouš †, atd.“
Tolik z mojí korespondence s panem Miroslavem Dolejším.
Michal Bartovič, 10. 12. 2015

3

