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UÅ¾ pÅ™i bÄ›Å¾ném pohledu na internet je jasné, Å¾e obyvatelé ÄŒeské republiky domnÄ›lé konspirace milují moÅ¾ná úpln
jako AmeriÄ•ané, jejichÅ¾ vlast je povaÅ¾ována za celosvÄ›tovou líheÅˆ rÅ¯zných teorií spiknutí. ÄŒe&scaron;i svou první velk
konspiraÄ•ní teorii mÄ›li uÅ¾ v patnáctém století, pár desítek let pÅ™ed objevením Ameriky...

Její hlavní postavou nebyl nikdo men&scaron;í neÅ¾ husitský král JiÅ™í z PodÄ›brad. Podle tehdy významných &scaron;lec
Jana z RoÅ¾mberka a ZdeÅˆka ze &Scaron;ternberka se zemský správce JiÅ™í spikl s husitskou &scaron;lechtou a nechali
otrávit mladého katolického krále Ladislava Pohrobka - proto, aby se umírnÄ›ný husita ujal Ä•eského trÅ¯nu. AÅ¾ po 528
letech jej oÄ•istil antropolog Emanuel VlÄ•ek. V roce 1985 zkoumal kosterní pozÅ¯statky Ladislava Pohrobka a jejich snímky
poÅ™ízené pomocí poÄ•ítaÄ•ové tomografie odhalily, Å¾e král zemÅ™el na jednu z forem leukémie.
NÄ›které nÄ›mecké uÄ
dÄ›jepisu v&scaron;ak JiÅ™ího z PodÄ›brad za spiklence a královraha povaÅ¾ují dodnes.
Typickou vlastností v&scaron;ech konspiraÄ•ních teorií je, Å¾e na jeden problém existují Ä•asto dva protikladné názory.
Taková Sametová revoluce v listopadu 1989 se podle bývalého disidenta Petra Cibulky odehrála v reÅ¾ii sovÄ›tské
vojenské sluÅ¾by GRU a nechvalnÄ› známé KGB, jejímiÅ¾ agenty byla vÄ›t&scaron;ina porevoluÄ•ních politikÅ¯.
Naopak d
Haló noviny vydávaný Komunistickou stranou ÄŒech a Moravy má jasno v tom, Å¾e &bdquo;Sametový pÅ™evrat byl v reÅ¾ii
svÄ›tového kapitálu a svÄ›tovému kapitálu také polistopadová politická &scaron;míra poctivÄ› slouÅ¾ila. Nemohla jinak,
neboÅ¥ by nevládla. Jejím posláním byl laciný výprodej socialismu a tomuto poslání dostála." A jako ve slavné WerichovÄ›
a VoskovcovÄ› písni o Golemovi je tu verze je&scaron;tÄ› dal&scaron;í (tu&scaron;ím, Å¾e je tÅ™etí v poÅ™adí) - a to Å¾e &s
nezdaÅ™ený pÅ™evrat reformních komunistÅ¯, kteÅ™í se prostÄ› jen chtÄ›li zbavit Milo&scaron;e Jake&scaron;e a jeho
konzervativních parÅ¥ákÅ¯.
VÅ¯bec nejslavnÄ›j&scaron;ím Ä•eským milovníkem teorií spiknutí je nositel bronzového Bludn
balvanu zpÄ›vák Karel Gott: * &bdquo;Jsem pÅ™esvÄ›dÄ•ený, Å¾e zvlá&scaron;Å¥ v posledních stoletích nejde o Å¾ádné om
naopak politika se odvíjí podle pÅ™esných scénáÅ™Å¯, nic se nedÄ›je náhodou, i to nejhor&scaron;í jako války. * VÅ¾dy je o
vítÄ›zích rozhodnuto dávno pÅ™edtím. Stejné banky podporovaly toho, kdo je rozpoutal, a vyjednávaly s tím, kdo byl
napaden. Domlouvaly se, Ä•ím budou platit, aÅ¾ jim budou posílat zbranÄ›.
* BÄ›h svÄ›ta Å™ídí tyto vysoké nadstátní kruh
Ilumináti nebo osvícenci, a také svaté Å™ády a lóÅ¾e aÅ¾ po mysticko-okultní organizace.
* Jde o osoby, které tím pádem
urÄ•ují, kdo bude dÄ›lat politiku a to ostatní uÅ¾ je jenom velké divadlo," prohlásil pÅ™ed &scaron;esti lety v Lidových novinác
tento zpÄ›vák.
Poté co zaÅ¾il niÄ•ivou cunami, jenÅ¾ v prosinci 2004 zasáhla pobÅ™eÅ¾í Indického oceánu, se nÄ›kolika
novináÅ™Å¯m svÄ›Å™il, Å¾e za tím stály nÄ›jaké temné síly, lidé, kterým se katastrofa hodila.
V Asii je dnes asi
nejpopulárnÄ›j&scaron;í teorie, Å¾e cunami vyvolaly testy ekologických zbraní schopných zpÅ¯sobit zemÄ›tÅ™esení a vulkanick
erupce prostÅ™ednictvím elektromagnetických vln. Pokusy mÄ›la mít na svÄ›domí buÄ• americká nebo indická vláda, pÅ™ípad
obÄ› dohromady... Leo&scaron; Ky&scaron;a
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