
Archivovaná diskuse k článku Pro blbečky s Che Guevarou na tričku, 

který vyšel 31. 7. 2008 na dvojblogu MílaMíra.cz 

 

1. Mira:  
1. 08. 2008 v 15.42 

Závěr tě dovedl ke stejné myšlence, kterou na adresu Kohouta v roce 1964 adresoval Ferdinand 

Peroutka. Tvrdil, že víra není tak vysokou hodnotou, jak Kohout předpokládal. Člověk má právo 

věřit, avšak povinnost pochybovat. 

2. strelnej uhel:  
4. 08. 2008 v 12.38 

hele, nosej se prece i tricka s charliem mansonem atp., kterej byl aspon v meritku provedenejch 

vrazd proti “bozskemu” Che uplnej babral, presto se tez stal diky svemu magnetickemu charisma-

tu a zevnejsku popkulturni ikonou (ac mnohem jasneji identifikovatelnou…kazdej vi,ze to byl se-

riovej vrah), takze to beru pouze jako nefugujici provokaci (nikdo na ni krom par vyjimek v tehle 

zemepisnych sirkach nereaguje(vid?-), je to proste soucast dnesni monokultury stejne jako Mc 

burgery;-), zarazeni se k tupymu stadu jistyho druhu zewlu, bůů. asi se v tom citej. sam bych si 

neco takoveho - tricko, jez nosi kazdej krupan - na sebe nikdy nevzal. ono kdyz se kouknes na ty-

hle typy od hlavy az k pate, pripadas si pomalu ohaklej jak do dívadla. ale ja rikam, at si kazdej 

nosi co chce. 

3. Mira:  
4. 08. 2008 v 17.10 

Rozdíl oproti Mansonovi vidim: ten je vnímanej jako negativní postava, a kdo si ho vezme, pro-

vokuje. Kdežto Che je vnímanej jako pozitivní postava, a kdo si ho vezme, je idealista (vlastně 

dobrák), i když nejspíš neví proč. 

4. Sova K.,učitel:  
17. 10. 2008 v 21.09 

Rozhodně nemůžu s tak debilním názorem souhlasit.Uvědomte si,že Che Guevara byl daleko víc 

než hrdina,ukazal všem lidem,že se nemaji smířit s utrpením svého národa a musí pro svobodu 

sami bojovat.Což dokázal 

víc než dost.Mnozí lidé u nás to těžko pochopí,ale on žil v podmínkách,kde v sousedství mohutný 

a dravý medvěd 

bral všem jejich sousto a držel sousedy v hladu a bídě.PROTO JEDNOZNAČNĚ,BUĎTE HRDI 

NA CHE GUEVARU. 

5. Mira:  
18. 10. 2008 v 0.07 

Ten “debilní názor” říká, že naše společnost je hloupá, bere-li si za vzor a ikonu člověka Guevaro-

va charakteru. 

Namátkou a pro zajímavost: seznam 216 osob, popravených vlastní rukou nebo z vlastní vůle Gu-

evary v letech 1957-1959; seznam dobře doložených, nikoli všech poprav v těchto letech. A bavíme 

se o popravách (!), ne o úmrtích lidí, kteří čelili G. v boji. 

6. Slávek:  
21. 12. 2008 v 16.32 

Jsi úplně mimo…mám takové tričko a nenosím ho proto,že sympatizuju nebo,že se mi líbí to co 

dělal a kým byl.Vím,že nebyl dobrým člověkem a vím co všechno udělal no a co?Nosím to trič-

ko,protože se mi líbí a ne proto kdo je na něm vyobrazený… . 
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7. Mira:  
21. 12. 2008 v 16.39 

Myslíš si, že Guevara nebyl dobrý člověk, víš, že byl vrah, a přesto ho nosíš na tričku. To zname-

ná, že jsi ignorant. Otázka je, jestli ignorat je s to posoudit, kdo je a není mimo. Když sám stojí 

“mimo věci” (protože je ignoruje). 

8. Slávek:  
21. 12. 2008 v 21.41 

ano máš pravdu ignuruju to kým byl a co dělal…to ze mě hned děla ignoranta a blbečka jak píšeš? 

9. Míla:  
22. 12. 2008 v 11.33 

Bohužel ano. Když ti nevadí nosit obrázek vraha na triku, tak co si máme myslet jiného? 

10. Pepa z depa:  
10. 01. 2009 v 14.03 

Proc nenapisete, co by se stalo osobam nosici tricka s Che Guevarou nebo s nápisy CCCP, KGB, 

apod. v dobe socialismu? Bylo by to verejne poburovani nebo hanobeni statu socialisticke sousta-

vy? 

11. Jirka:  
18. 01. 2009 v 17.11 

Náhodou jsem se dostal na tento web a už dlouho jsem se tak nezasmál.Takovou snůšku blábolů 

jsem už dlouho neslyšel.A revolucionář na tričku??Co říkáte tomu,kdo si dnes veme tričko s 

G.Bushem?Taky je přeci ,,masový vrah”,když bez mandátu OSN,(dnes již prokáza-

ně),neoprávněně napadnul Irák,a kde dodnes umírají stovky lidí.To Vám nevadí??Udivuje mne,s 

jakým fanatismem,vystupujete proti levici.(Úplně stejné to bylo v té době,akorát,že opačně:),takže 

v čem jste jiný,lepší ?)Vás omlouvá jen Váš věk a to,že jste tu dobu pořádně nezažil.Je vidět,že se 

doba vůbec nezměnila.Dříve se hnojily hlavy nám,dneska Vám.Já byl v r.89 taky plný nadše-

ní,očekávaní.A naivně věřil,že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávisti:))Ale dnes?Když srovnám 

všechny klady a zápory doby tehdy a ted’,tak se (bohužel)přikláním k té,době front na banány.A 

proč?Po téměř 20 !!! letech ,,demokracie a svobody” (a hlavně tu svobodu) jsem si představoval ji-

nak,než dnešnímu trapnému ukončování diskuzí na netu(jen co se nápiše něco o cikánech 

apod.),povinné ukládání tel.hovorů mob.operátorů,archivace mailů,SMS,MMS zpráv,cenzůra v 

novinách apod.),zjišt’uji,že se moc nezměnilo a vše z komunistické doby,nebylo až tak zlé.A to 

nemluvím o té pravdě a lásce.(po kausách Harvardské fondy,H-

systém,Kampeličky,Čunek,Krejčíř,Gross,atd.vím,že spravedlnost u nás chcípla.)Je sice hezké,že 

máme plné regály zboží(tedy,těch napodobenin potravin),možnost cestovat (většina stejně a opět 

jen do ,,Jugošky”),studovat (zatím,než se zavede školné),ale za jakou cenu??Takový úpadek mo-

rálky,slušnosti,rozprodání (rozkradení)hodnot,naší identity,suverenity,které se dávaly desítky let 

dohromady(vždyt’ tady fungovalo soběstačné hospodářství,rozvinutý průmysl,i když namítne-

te,že nefungoval,ale o tom co funguje dnes,by se dalo polemizovat),a lidé mají pamět’,ti to dneska 

vidí ,a proto stále více slušných lidí,tu levici na protest volí !Protože,co předvedly předchozí 

(všechny!)vlády,to se nazývalo kdysi tím,že to ,,bylo na provaz”.Myslíte si,že jinak by po těch 

20letech ,,přepychu”(jak se nám dnes všichni snaží namluvit), si na to ,,levicové zlo” vzpoměli a 

znovu ho volili?? 

12. Karel:  
22. 04. 2009 v 9.01 

Demente 

Guevara byl obětí studené války.Podívej jak válí Chavéz. 
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Pošlu Ti fotku jak si podává ruku s Obamou.Jestli chceš 

Motocyklové deníky,Che Argentino.Venezuela má referenda, 

nevládní občanské organizace kontrolují úředníky. 

Opozice uznala porážku,tedy demokracie.Je třeba číst 

Britské listy.Zde je to teď horší než za komančů.Policie 

sleduje poslance Tlustého,odesák na Moravě zavraždil 

podnikatele a všechno do autu.Jsem bez práce. 

Sloužil jsem jako velitel směny u BA Securitas ČR. 

Mám diplom jako nejlepší sekuriťák,ale byl jsem mlácen 

strážným narkomanem.Nikdo se mě nezastal.”Víš já Ti 

nepomůžu,obrátilo by se mě to proti mně”. 

Byl jsem šikanován vedoucím,který byl nakonec vyhozen 

pro demenci.Z přechozené chřipky a 40-ti hodinových 

směn mám chronické chlamidie.Mimochodem lékaři to 

néléčí.Přečti si Chlamydie.info.Takže. 

Nekvalifikovaní zaměstnanci zde mají peklo,nemůžou 

se bránit.Pošlu Ti klidně důkazy.Mám zkopírované strážní 

knihy/ty 40-hodinové šichty/.Zvukové nahrávky přijíma- 

cich hovorú./otřesné,popření ZP/. 

Dále.Zákoník práce nás trestá,musíme se soudit. 

Mám ztažené precedentní rozhodnutí nejvyššího soudu. 

Ten dal za pravdu zaměstnanci,s tím,že soudy nižší instance pochybily.Korupce? 

Takže?Prostí lidé jsou zde “biti”.Nefunguje zdravotnictví, 

soudy,vlastně nic.Proboha jak se tak velký bordel vejde 

do tak malého státu?Nechápu. 

13. ata:  
8. 08. 2009 v 21.55 

che byl rudým fašistou. správnej anarchista s někým takovým nebude sympatizovat 

14. antonín:  
21. 09. 2009 v 18.54 

to Mila&Mira 

bude mi letos padesát a trika s Che Guevarou nosím od roku 1999. A budu je nosit dál. A klidně se 

třeba poserte s vaší stupidní ideologií. Pro mě to byl pašák. Koho nemá ráda CIA, to musí být 

dobrej člověk. 

Pusťte si záznam interview Aarona Russo s Alexem Jonesem, sundejte si přitom ale ty vaše růžové 

brýle. Koukněte na Zero Investigation Into 911, The Analyze Colaps WTC. Přečtěte si titulku na 

tomhle webu: 

http://www.zvedavec.org/komentare/2009/06/3199-izraelska-mluvci-kontrolujeme-hloupe-

americany.htm 

a pak jděte do prdele. 

čau 

Toník 

15. Coxi:  
4. 12. 2009 v 13.47 

sám jsi blbeček, che guevara byl především revolucionář, k tomu ostatnímu přišel jako slepej k 

houslím… za víc komentářů mi nestojíš… 

16. Veronika:  
6. 03. 2010 v 17.54 
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Nevím, proč tady všichni napadáte tento článek??? Měl by viset na každým sloupu, protože kaž-

dej o tom vážně víte velký hovno!!!! Vy kdo Che nosíte na tričku, klidně si ho noste, ale proč ste 

tak hluší, slepí a blbí k názoru ostatních??? Máte jen svoji pravdu a všechno ostatní je pouhej kec, 

že??? Nejste ignoranti k Che, ale ke svýmu okolí!!!! A víte co, to co je tady není jen názor, ale je to 

holej fakt! Ale jasně, byl to komunista, byl to přítel Castra, zabil desítky lidí, ale jo, pořád je to bo-

rec, že??? Jistě!!! Jen tak dál!!! Víte vůbec jak vypadá dnešní situace na Kubě?? A Che se opravdu 

hodně podílel na tom jak to tam dnes vypadá!!! Lidi tam dneska nemůžou mít ani internet, aby 

podali zprávy o tom jak hrozně se s něma zachází, internet byl na hotelích, ale Kubánci tam chodi-

li také a teď tam není žádný!!!!! Jsou pozorováni, hlídáni, kdo se vzbouří vládě, je uvězněn!!!!!! Lidi 

tam nemůžou svobodně žít, nesmí vycestovat, nesmí skoro nic!!!! NEJDE O TO JESLTI BYL CHE 

HRDINA V TEHDEJSI NEBO DNESNI DOBE, ALE O TO JAKEJ TO MA NA KUBU DOPAD 

DNES!!!!!!!!!!! chce se mi z vas blít, ale uz sem zvykla, ceska spolecnost je vaze hodne, hodne ubo-

ha!!!!!! 

17. Michal:  
5. 04. 2010 v 2.23 

Tolik lží a demagogie v jednom článku, to se jen tak nevidí. Autor neustále očerňuje Guevaru, ne-

ustále na jeho osobu sype nadávky, urážky a přízviska, ale konkrétní důkazy žádné. A když už se 

něco objeví, je to lež, převzatá z ostatních pár webů, které se Guevaru snaží hanit. Musím se ze-

ptat, četl jste od něj něco? Víte něco o historii Kuby? Víte vůbec něco o Che Guevarovi? Očividně 

čerpáte z nenávistných článků, které jste našel na internetu. Nevím co lidi vede k takové nenávisti, 

že jim stojí za to propagovat a šířit lži. Vemte si třeba takového Jean-Paula Sartra, ten s Guevarou 

strávil spoustu času, kdy diskotovali, a prohlásil o něm, že Che je nejkompletnější lidskou bytostí 

naší doby. Jistě si na to odpovíte, že Sartre byl slepý. Jenže on s Guevarou mluvil, on ho znal, co o 

něm víte vy? Nebo například Nelson Mandela o Guevarovi prohlásil, že Che je inspirací pro kaž-

dého člověka, který miluje svobodu. Víte, že někteří chudí vesničané v jižní Americe, ale i na ně-

kterých místech Afriky mají doma Guevarův obrázek, a každý den se k němu modlí, aby byla 

dobrá úrod, aby pršelo či aby byli zdrávi? Víte, že Che se stal patronem bojovníků za svobodu na 

celém světě, a k jeho odkazu e hlásí například i palestinci, kteří bojují proti izraelskému útlaku? 

Opět, nevíte, nevíte nic, jen šíříte lži a nenávist vůči někomu, koho lze považovat za největšího 

člověka 20. století. Víte, proč se o něm šíří tolik lží? Protože Che Guevara nenáviděl imperialistic-

kou politiku USA, a kdyby o něm nebyly šířeny lži, tak by se každý zamyslel, že zřejmě Guevara 

měl k této nenávisti důvod, a v USA by to mohlo vést i k občanské válce. Proto je jeho odkaz ha-

něn snůškou odporných lží. Prosím, nepřidávejte se k tomu. 

18. al:  
24. 04. 2010 v 21.30 

….ty jsi blbecek,ale nema cenu ti to vysvetlovat…. mej se a zij si ve svem presvedceni …. blaho-

slaveni chudi duchem atd… 

19. Pavel:  
3. 06. 2010 v 11.01 

Po přečtení článku a komentářů pod ním jsem nabyl dojmu, že se jedná o blog s jediným správ-

ným názorem a byl vytvořen neomylným autorem. 

Nebo se pletu ? 

20. Mannerheim:  
4. 06. 2010 v 21.22 

“Každej vrah a kat začíná se smát. A s úsměvem prohlašuje, že má lidi rád.” 

Che byl brutální bolševik. Čím jdo zachází, tím také schází.Do pekla se ještě vejde, i když je tma 

už narváno. 
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“Zhovadilost všeobecná povstane, byť by komunismus i jen jediné generaci panovati 

měl”(Palacký) 

21. NewDay:  
28. 06. 2010 v 18.46 

Milá Veroniko, Che měl pramalý vliv na to, jak Kuba vypadá dnes. Společnost se vždy vyvíjí, po-

dívej se, jak se mění poměry u nás na malém dvorečku v Čechách. Jak se změnily za 10 let, jak za 

20 a jak za 30? 

Mimochodem,píšeš, jak se mají na Kubě všichni špatně. Pravda bude asi někde jinde. Nejsi zmlsa-

ná současnou dobou? Máš co jíst, kde spát, můžeš cestovat. Umíš pochopit kubánské obyvatele, 

kteří jsou prostě skomnější? Proč se nečertíš nad údělem a životem amazonských kmenů? Jak to, 

že tam nemají televizi a McDonald? Obyčejní obyvatelé Kuby zatím díky vedení země nejsou vy-

staveni napospas všem vymoženostem tržní ekonomiky a důsledkům globalizace. 

Většina lidí, kteří na Kubě byli, Ti asi řekne, že je tam chudoba, ale lidé se dokáží upřímně rado-

vat. Podívej se kolem sebe v Čechách. Kdo se dokáže radovat z maličkostí? Všichni se honí za zla-

tým teletem a život proplouvá mezi prsty. 

Svět je mozaika, směsice bohatství, chudoby, duchovní prázdnoty i velkých myšlenek, radosti i 

utrpení. Záleží jen, na jakém místě se v současné době nacházíme. 

Je jednoduché odsoudit všechny, co nosí tričko s Guevarou, že nosí portrét vraha. Skutečnost ale 

bude asi jiná. Proč nikdo nenosí Stalina a spol.? Zřejmě proto, že Guevara byl jiný. Proč jej dodnes 

na Kubě oslavují? Proto, že lidem revolucí přinesl utrpení? Asi těžko. 

Tak proč tedy sakra právě Che Guevara??? 

22. baner:  
24. 07. 2010 v 20.23 

Bohužel je v naší zemi stále více analfabetů a nebo je to jenom nezkušené mládí? Nejhorší věc na 

tomhle světě, kecálkové co dorazili nejdál do Pelhřimova.A něco pro ty co ještě neotevřeli okénko 

poznání…… 

http://video.google.com/videoplay?docid=2856557841553891683&# 

23. Commandante Che Guevara:  
7. 08. 2010 v 21.02 

Tys ho neznal.Nevíš jaký byl,nevíš po čem snil a čemu věřil.Přečti si knížku Fidel Castro : rozho-

vor pro dva hlasy.Fidel o něm říká,že Che byl ten nejbájeěnější muž jakého kdy poznal.Jaký to byl 

bojovník,jak dokázal udržet mirálku v době kdy by to každej vzdal,jak léčil i Batistovi muže,když 

byli zraněni během gerilobé války v Sierra Maestro.Věřil,že vylepší svět.Přála bych si aby někdo 

podobný žil i v našich dějinách a nastolil pořádek a mír.Nebojoval za sebe,ale za lid,za obyčejný 

lid,aby se mohl volně nadechnout.Ten den kdy ho zavřaždili se pohádal s Fidelem,jelokož nesou-

hlasil s jeho idejema.Nevíš jaká by byla Kuba dnes,kdyby ho CIS nezabila,nevíš co by se stalo. 

Před svou smrtí řekl:”Střílej,ale jediné co zabiješ bude člověk”.A měl pravdu,protože jeho duch 

žil,žije a bude žít věčně. 

HASTA LA VICTORY COMMANDANTE 

CHE GUEVARA 

24. aladinos:  
1. 09. 2010 v 13.45 

Ty jeden posraně vylízanej kokote.Byl to lékař a zamrazí mne vždy blb,který by měl vědět,že kaž-

dých deset let přicházejí nové a nové lži o všem a o všech.Znovu opakuji,že jsi kokot a On byl lé-

kař a nikdy nikoho nezaboil ty zasranej osle.Zabil bych Já tebe za to,že si kde jakej idiot může do-

voli psát nové lži a přetvářet historii stejně jako rádoby komunisti.Zdechni ve jménu revolu-

ce.Hezkou smrt ti úpřeje Ladislav Hamrla 

25. Reginhardus Magnus:  
4. 11. 2010 v 2.10 
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Salud. 

Píšeš: “dát si taková nihilistická paka na triko, to už na mě bylo příliš, a už vůbec jsem nesdílel le-

vicově-anarchistické názory” … už jen tato formulace ukazuje, že v tom máš solidní guláš a hraješ 

si na hrozně rozumného, přitom jsi prachobyčejný kecálek a blb. Guevara vycházel z marxismu, 

který s nihilismem nemá ani zbla společného. Navíc ani jeho vysloveně osobní názory nikdy nihi-

listické nebyly. Levicově-anarchistické názory (pokud bys je kdy sdílel) by ti nedovolily dát si 

“Che” Guevaru na triko, protože anarchisté (ač jsou také levičáci) rozhodně Guevaru (ani Castra či 

třeba Lenina apod.) rádi NEMAJÍ. Žádný trochu vzdělaný anarchista si triko s comandante Er-

nestem Guevarou nevezme, vole. Guevara na Kubě dokonce likvidoval anarchosyndikalistické 

organizace, které by mohly Castrově skupině “26.července” konkurovat. A to měl anarchosyndi-

kalismus na Kubě silnou tradici, zvlášť poté, co se na Kubu odstěhovali ze Španělska mnozí z 

anarchistů pronásledovaných Francovým režimem. 

Takže, až si uděláš jasno v pojmech a přestaneš Guevaru spojovat s anarchismem, pak si teprve 

rádobypoučeně stěžuj na mládež, která obdivuje či jen z módy nosí Ernesta “Che” Guevaru… 

Hraješ si na antikomouše, protože to dneska zrovna frčí, ale nevidíš si do huby, Všeználku. 

26. michalS:  
6. 11. 2010 v 14.04 

Ty jsi byl někdy na Kubě, že víš jak to tam vypadá? Nebo sebou necháváš manipulovat propravi-

covými medii. Kubánci patří mezi nejspokojenější lidi na světě. Jen protože Kuba vystupuje proti 

USA tak prostě musí být špatná! Kolik lidí zemřelo za vlády Busche, Napoleona, atd. Che byl re-

volucionář a hlavně hrdina a inspirace pro mnoho normálních lidí. Kdyby to byl je vrah, tak ho 

neuctívá celá Jižní Amerika. Myslim, že kdyby sis o něm něco přečetl nepsal bys takovou kupu 

špíny. Nemusíš ho milovat, ani uctívat jen piš pravdu a ne moderní imperialistické nesmysli! 

27. Martin:  
23. 11. 2010 v 22.22 

Zdravím Vás. 

Jen chci upozornit, že tričko s Che Guevarem nenosí jen punkeři. Tenhle názor je Váš názor. To že 

tady říkáte, že Che s Castrem přivedl komunismus na Kubu je jasná pravda, ale že ji přivedli k bí-

dě… to ne. Spíš se zamyslete, jak to vypadalo na Kubě před tím, než tam vkročili revolucionáři. Já 

osobně nosím triko s Che Guevarem, mám jich spousty a to z jednoho důvodu, který jste zmínil - 

stojím si zatím, co na triku mám a mám to tam proto, že žijeme v pěkné sračce, kde vládne korup-

ce a X stran se hádají o to, jak to bude vypadat v jejich státě, aby měli co největší přísun peněz. V 

dnešní době se sem řadí i levice, ale dřív to tak nebylo. Pokud považujete Ernesta za vraha, pro-

sím, zabíjel v zájmu ideologie Karla Marxe stejně tak policie může zabít v prospěh státu. 

Můj pohled na socialismus je takový, že tresty se dají považovat za tresty, né žádných pár let ve 

vězení za vraždu jak máme tady v “krásné demokracii”. Oko za oko a tak jednal Che Guevara. 

Che Guevara nebyl rebel jak již jste zmínil, byl to inteligentní muž, který se snažil přivést svět k 

lepšímu. 

Nepřečetl jsem si celý Váš článek, jen sdílím názory na prvních pár odstavců. 

Díky 

28. Bob:  
23. 11. 2010 v 22.30 

Jsem učitel, historik a tričko Che Guevary mám a nosím ho a nevidím jediný důvod proč ne a po-

kusím se ti to vysvětlit. 

Osobnost Che Guevary lze pojímat ze dvou sfér a sice jednak jeho skutečný život, jednak jeho ži-

vot posmrtný, dnes bychom mohli říct mýtický. Začnu od toho druhého. 

Che Guevara je, ať se to někomu líbí či ne, symbolem boje za sociální, rozuměj společenskou spra-
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vedlnost, kdy se snažil ze všech sil prosadit do praxe své myšlenky nového duchovního člověka. 

Jinými slovy prostě dělal přesně to ,co si myslel, stál si za svým názorem, který byl zřejmě naivní, 

ale on mu věřil. Po své hrdinské smrti se stal pro statisíce studentů na celém světě právě tolik po-

třebnou ikonou boje za lepší společnost, ať už je ten sebevíc utopistický. 

Teď k jeho skutečnému životu. Budu probírat jen jeho posledních 8 let, kdy se nejvíce proslavil. 

Víš o tom, že coby ministr průmyslu, odmítl ministerský plat a pobíral plat chudého kubánského 

rolníka? Víš, že zahájil myšlenku dobrovolné práce, kde sám, po své ministerské pracovní době 

dřel na poli cukrové třtiny někdy i několik hodin v kuse? A to nedělal na nějaký politický efekt, 

ale proto, že chtěl jít ostatním příkladem, chtěl ukázat, že svou ideu myslí vážně. Nikdy se nepro-

vinil vůči tomu, v co věřil. 

A teď k jeho temné stránce. Je pravda, že podepsal mnoho rozsudků trestu smrti. To je ovšem dů-

sledek jakékoliv revoluce. Jistě byli mezi odsouzenými zřejmě i nevinní, ale většina z nich byla 

propagátory krutého Batistova režimu, který se podařilo Fidelovi svrhnout. A ten režim byl 

opravdu diktátorský a velice krutý, z tohoto pohledu přinesl Fidel Kubě svobodu. Bohužel se pro-

ti němu postavily USA a tak mu nezbývalo nic jiného, než obrátit se na Sověty…a dopadlo to s 

Kubou tak jak to dopadlo. Mimo jiné je známo, že Che osobně studoval pečlivě každý případ a 

rozhodně to nebyly politické procesy alá 50. léta u nás. 

Co se týká jeho vlastnuručných poprav během guerillové války, tohle nepřísluší soudit ani jed-

nomu z nás, kdo partyznskou válku nezažil. Pravidla jsou opravdu jiná a člověk, který ohrožuje 

denunciacemi celou skupinu prostě musí být odstraněn. 

Takže asi tak. 

jinak ti doporučuji, to co tu řekli už jiní a sice si opravdu přečíst nějakou publikaci, nejlépe odbor-

nou. A dále vůbec hodně číst, kkdybys měl načteno aspoň z třetiny to co Che, nemluvil bys hlou-

posti. 

29. karim benzema svítekk:  
21. 12. 2010 v 1.00 

co je to za keci dobře che byl možná člověk kterej nebyl uplně dobrej ale veděl co chce a za tim si 

šel mylsíš že když ho mam na tričku a že s che guevarou jich mam dost tak ho nenosim proto že 

simpatizuju s marxismem nebo s čimkoli kolem komunismu 

ale ten člověk když se podíváš co chtěl udělat tak to neni vrah ale hrdina a řikej si tu co chces 

30. kuba:  
10. 02. 2011 v 17.57 

Che Guevara je téma,kterým se zabývám poslední čtvrt roku(jako seminární práci).Zprvu jsem 

Guevaru bral jen jako zločince - vraha a tyrana.Nic jiného jsem o něm neslyšel.Ale časem,kdy jsem 

o něm dočítal stále více a více,začalo mi docházet,že to nebyla lidská zrůda,jak tvrdí autor tohoto 

tématu.Z dnešního pohledu to byl vrah,ovšem přihlédneme-li k době,ve které žil a hlavně na ja-

kém místě a v jaké situaci,ani to není překvapivé,jak jednal.Své mládí prožil na cestách po Jižní 

Americe,kde spatřil útisk chudých lidí zbohatlíky z USA.Konečná stanice pro něj bylo setkání s 

Fidelem Castrem,který jej seznámil s kubánskou situací.Za vlády diktátora Batisty jeho krátké 

vlády vojáci popravili či zavraždili více než 20 000 Kubánců.Proč se nepřipomíná tohle?To,že Che 

Guevara popravoval nebo nechal popravovat lidi,to tu autor mile rád zdůrazňuje.Ale proč autor 

nezmíní historický kontext brutality předchozí vlády?Guevara má na svědomí 220 lidských živo-

tů,ovšem z literatury o něm co jsem přečetl bylo vždy zdůrazněno,že většina z počtu 220 nebyli 

nevinní lidé,jak se tvrdí (ovšem samozřejmě byli zde i zcela nevinní,to nepopírám),ale bývalí Ba-

tistovi přívrženci,kteří se podíleli na zločinech.A pracovní tábory?Většina vězněných byla po třech 

letech propuštěna z důvodu Castrovy obavy o demonstrativní odchod kubánské inteligence.Mám 

doma tričko se Che Guevarou a musím se přiznat k mému obdivu k němu,ovšem tričko neno-

sím,mám ho jen jako suvenýr.Pro mě to byl hrdina - a ano,nebyl svatý,těch 220 poprav to potvrzu-

je,ovšem přihlédne-li se k situaci ve které popravy prováděl a hlavně k jeho charakteru (vyžaduje 
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to ovšem přečíst více jak jednu či dvě knihy nebo snad jen výpisky z wikipedia.org),pak ho nelze 

slepě odsuzovat.Netvrdím,že ho lidí musí mít rádi,je to věco každého,jen zkrátka nesouhlasím s 

lidmi,kterým se při vyslovení “Che” vybaví pouze vraždění,kterého mj. ve srovnání s jinými dnes 

opěvovanými revolucionáři či diktátory bylo o mnoho méně. 

31. Pol:  
6. 03. 2011 v 12.58 

Che Gevara byl hrdina a nebojácný člověk který bojoval za sociální spravedlnost a jen vymaštěný 

blbeček který má IQ Tykve ho může urážet,zasloužil by si dostat přes držku. 

32. Dan:  
27. 03. 2011 v 15.36 

Mira a Míla - dvě debilní primitivní osůbky, které nemají žádný rozhled. Jedny z nejhorších web. 

stránek ! 

33. Theodor:  
5. 04. 2011 v 11.35 

Je evidentní že ti chytraci co tady píšou nemají základní páru o co tady jde…jistě že Che popravo-

val lidi, ale nezapomínejte že jim dal pokaždé vybratm, anebo je popravil za zločin, který spáchali. 

Důvod proč osobně si ho vážím je ten, že do konce života se nevzdal té myšlenky, které věřil. 

Když mohl zůstat s Castrem na Kubě tak nezůstal a radši šel bojovat za svobodu “cizích” lidí a 

položil tam svůj život…nemusíte ho za to uznávat, ale kdo jste aby jste používali tak silný slova a 

uráželi všechno čím byl? lidem jako vy by měli drobných chirurgickým zákrokem zabránit psát 

takové sračky… 

34. Ladislav Hamrla:  
8. 04. 2011 v 1.06 

Tak pozorně čti ty hnupe. 

Co je psáno to má být dáno a mě je líto všech,kteří bojovali za demokracii aby debil jako Ty a Tobě 

podobní psali a lhali víc než pan Štrougal,Jakeš a Vám podobní. 

Bolí mne utrpení některých lidí ,kteří bojovali stejně jako Che za ideu kterou Tobě podobní zašla-

paly a udělali z ní frašku.Zruš svůj web a nikomu nic už neříkej nebot jsi lhář,který o to možná ani 

neví.Navštiv cenzurované knihovny a přečti si pár knih.Snad ti to něco dá,ale pochybuji. 

Dokud budou na světě lidi jako ty nebo lidé bez úcty třeba k manželství jako M.Kotvald tak bu-

deme tu i My co vás musejí vyhladit dřív než vy Nás.Provaz pro lháře….L.Hamrla 

35. nikola jarolínová:  
20. 06. 2011 v 23.16 

Je jasný, že rozumnej člověk by si nikdy nekoupil guevarovo triko z důvodu, že to byl hezkej 

chlap nebo třeba proto, že je to právě v kurzu. Rozumnej člověk jde totiž do hloubky, daleko pod 

slupku estetičnosti a trendovosti. Myslím, že o něco v tomhle stylu jsi ve svým pamfletu zavadil, 

mám ale pocit, že ve skutečnosti ti to nic moc neříká. Co jsem se dočetla ve tvým článku, totiž ne-

obohatilo moje obzory víc než kterýkoliv číslo reflexu (či jakýhokoliv moderně pravicovýho peri-

odika) nebo “diskuze” nahodilých členů vlády. Do závoje cizích slov, díky kterým máš vypadat 

jako intelektuál znalej věci, zahalíš populistický žvásty o tom, kterak je komunismus v čele s che 

guevarou prapůvodcem všeho zla na zemi a každej, kdo s tímhle kecem nesouhlasí, je buďto se-

nilní dědek nebo naivní idealista, a demokracii zdar! Jenom se divím, že tu chybí smrtelně vážně 

míněná výzva typu “nosme na trikách radši peacemakera havla” nebo “usa for the win”, protože s 

tím bys taky zaválel. 

Blahořečené kubánské obyvatelstvo, že dík cenzuře nemá šanci omylem narazit na tvůj duchaplný 

příspěvek a zhrozit se, jako se to stalo mě. 

36. www:  
31. 07. 2011 v 19.20 
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nikola jarolínová: naprosto výstižný komentář, není kněmu co dodat. 

37. Kazatel:  
14. 08. 2011 v 5.02 

“Sí hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando”…Když se kácí les létají třísky 

38. Nekdo:  
21. 08. 2011 v 21.37 

Každej si může nosit co chce ,všem to může bejt tady naprosto uprdeleee 

39. jaro:  
27. 08. 2011 v 17.23 

mno slabeee, slabeee… 

z niecim sa da s vyhradami suhlasit, ale…. Guevara bol aspom natolko chlap, ze ked niecomu ve-

ril, tak aj sam za to bojoval a bohuzial - aj popravoval… a aj zomrel… 

Ty sam o sebe pises, ze si bol zodpovedny liberal a teraz sa citis byt konzervativcom… Mno pozri 

sa teraz na svoju konzervativnu Europu, co dokazuje napr. v Libii… Pan Berlusconi este nedavno 

povazoval Kaddafiho za blizkeho osobneho priatela… Co by na to povedali asi psychologovia ??? 

alebo podme trosku dalej : co taky pan Henry Kissinger ??? To bude asi Tvoja modla… teraz je 

glorifikovany a predstavovany ako ideal politika… ALE : na rukach ma tisic-krat viac krvy, ako 

Castro s Guevarom dokopy… A nikdy nebol natolko chlap, aby tu spinavu robotu aj sam vy-

skusal… Robili ju za neho ini… Ak nevies, o com pisem - tak skus si najst nieco o plosnom noc-

nom bombardovani Hanoja (celeho mesta aj s obytnymi stvrtami) v case, ked boli zastavene boje a 

severo a juhovietnamci jednali o mieri v Parizi… skromnejsie odhady pisu o 150.000, tie odvaznej-

sie o 0.5 mil. mrtvych civilov behom PAR HODIN !!! 

a ked budes tak usilovne hladat (aspom spolovice tak usilovne, aby si vypotil panflet spiniaci Gu-

evaru) - najdes toho ovela viac …. ALE TAKY USILOVNY NEBUDES… presne pre ten dovod, o 

ktorom pises aj v svojom clanku… Radsej nebudes vidiet, ani pocut, lebo sa to jednoducho neho-

di… 

40. jaro:  
27. 08. 2011 v 17.29 

tento pan Kissinger si prevzal Nobelovu cenu mieru… spolu s nim bol jej laureatom aj vtedajsi 

vodca Severneho - komunistickeho vietnamu, ale ten ju neprevzal (vyjadril sa v tom zmysle, ze 

zahynulo prilis vela obycajnych ludi a preto si ju nezasluzi)… 

Pan Kissinger (ktori mal na svedomi 80% obeti z radov obycajnych ludi) si tu Nobelovku fpohode 

prevzal… 

Kto bol podla Teba lepsi chlap ??? I ked odpoved v Tvojom pripade je jasna… 

41. morolidin:  
12. 10. 2011 v 21.52 

pokud vím tak za bídu v Kubě může USA svým embargem 

42. guevara:  
7. 11. 2011 v 19.01 

Dekuji autorovi za jeho clanek, nikoliv ale proto, ze by mne svymi jedovatymi pseudomyslenkami 

nejak obohatil, ale protoze vyvolal řadu hodnotných reakcí uvedených v diskusi pod ním, kterých 

přečtení mne ujistilo ze nastesti je cela rada lidí kteri pouzivaji vlastni mozek na vytvoreni nazoru 

a nejsou jen konzumenty mediálních blitků. Dekuji Vám, pratele, za vase nazory. A autorovi textu 

vrele doporucuji za ucelem formovani svetonazoru v kontextu jeho clanku shlédnout film War on 

democracy , a podobně i další dokumenty na webu dokumentarni.tv. 

Hasta siempre, comandante Che Guevara ! 
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43. Mc:  
17. 11. 2011 v 11.40 

Já teda četl už tři různé životopisy Che Guevary. Jsou z různých dob, a různých zdrojů, ale v žád-

ném jsem se nedočetl o masových vraždách, ale o tom, že ošetřoval protivníky po boji, neb jsou to 

taky lidé. 

Jediné kde jsem narazil na masové vraždy jsou články na webu citující američany a americké au-

tory. 

A vzhledem k tomu, že jsou američané schopni vraždit své lidi, aby oklamali svět a vydávali to za 

teroristické útoky, tak si na Che Guevaru musím vytvořit szejný názor, jako kdosi přede mnou. 

KOHO ZAVRAŽDILA CIA, TEN NEMŮŽE BÝT ŠPATNÝ ČLOVĚK. 

Celý svět ví, že Sadám nedělal to z čeho byl obviněn, že mrakodrapy nesundali teroristi, že Usáma 

nebyl hrozba, ale oběť … to už se ví a stejně se jim skočí na další špek a hurá obsadit další zem. Ať 

je to Kaddáfí, nebo někdo další. 

Tak proč bych měl věřit američanům, když mi jako jediní tvrdí, že Che byl vrah. 

Vrah je Uncle Sam! To bohužel zjistil i Kennedy. 

44. Mc:  
17. 11. 2011 v 12.18 

A to nemluvě o tom, že důvěryhodnost článků o Chem podkopává to, jak je v nich označován za 

přívržence Sovětského svazu. Kdo něco o něm četl ví že to je nesymsl a proto ani není důvod věřit 

tomu zbytku. 

Che Guevara naopak byl proti tomuto spolčení, narozdíl od Fidela a SSSR dokonce nazval hno-

jem. 

To jen tak pro zajímavost, co se dá dočíst, když se čte nejen z webu. 

45. Pitros:  
10. 12. 2011 v 0.16 

Nemýlím-li se, tak se Che Guevara s Fidelem názorově rozešel, měl totiž socialistickou myšlenku, 

Fidel oproti tomu podlehl komunismu. Myšlenka fungujícího socialismu je krásná, nicméně v na-

šem světě naivní a nereálná, a zřejmě i proto Che dopadl tak, jak dopadl. Z historického hlediska 

se ovšem jedná o zajímavou osobu, o které by si měl člověk dříve, než začne plivat špínu, něco 

zjistit, a teprve poté vynášet soudy. 

46. Jony:  
8. 04. 2012 v 16.52 

Tak jsem přečetl 2 řádky a stačilo mi to… Che byl velký pán a říkat, že to byl komunistický vrah je 

celkem pitomost a ukazuješ tím svou nevzdělanost. 

Che bojoval za Kubu a jako jediný mu na pomoc přišel sovětský svaz proto je teď na Kubě komu-

nismus… Kdyby ho tehdy podpořilo USA tak tam bude demokracie a všichni budou proti… Che 

udělal to samé co Batista předním, akorát Che to dělal pro lidi, ne pro sebe… 

47. Vočko:  
20. 04. 2012 v 19.33 

Jony má pravdu…Che to dělal pro lidi…spíš se mi líbí jak všichni odsuzují Severovietnamce a Ho 

Chi Minha ve Vietnamské válce :)…přitom jejich komunismus, který nastolili nebyl ani zpoloviny 

tak krutý jako demokracie která vládla na Jihu :) 

48. lightbrand:  
1. 05. 2012 v 16.08 

Už jen kvůli blbečkovi jako ty si to tričko koupím, vůbec nevíš a věříš propagandě, ale tvoje věc… 

49. revoluce:  
10. 05. 2012 v 17.58 
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. Che to vše dělal pro lidi (četl jsem jeho knihy) , kteří ho nakonec zradili . Vždy , když došli do ně-

jaké vesnici , ošetřil lidi zadarmo (byl vyučený doktorem). Kdykoliv se ukrývali proti protivníkům 

např. na poli nějakáho rolníka , Che mu za to zaplatil. Bojoval spolu s bojovníky , absolvoval cesty 

všelijaké náročnosti i tam , kde se mu špatně dýchalo (měl silné astma). 

50. EDY:  
25. 05. 2012 v 12.49 

autor článku,nosí triko s nápisem” IGNORANT a jsem jenom na něco nasraný a nerozumím to-

mu” kdyby si mal byt ty jim v jeho době, tak si jen obyčejna nula jako ted,co napiše članek o veci 

co nerozmumí s tepla domova a venku drží hubu,ten člověk co jej nazivaš jenom vrahem s nej-

menšimi strátami zastavil diktaturu sprostého(jinač každý revolucionar a pučista byva nejen v boji 

vrahem tak to býva když chces vyhrát - J.WASHINGTON,ROBESPIERRE,ŽIŽKA,MICHAEL 

COLLINS….dokonce aj nabozensky revolucionary co upalovali treba KALVIN,CRONWELL )vra-

ha a KUBA je na tom blbe lebo USA jim to takhle slíbila ze dopadne,proč nechváliš jak se maji v 

DOMINIKANSKÉ REPUBLICE ,EKVADARU ….. ,latino země su všechny chude! ale vzdela-

nost,zdravotníctvý a zázemí jako na KUBE nemaji pomalu nikde,kdyby nebylo blokady ze strany 

USA TAK JE TAM ZEMSKÝ RÁJ minimálně v latino zemích VIVAT CUBA! 

51. Wagi:  
29. 05. 2012 v 23.16 

Skoda ze bozsky CHE uz nezije, jinak by ti na tento clanek rekl: Popravovali jsme, popravujeme a 

popravovat budem. Predstav si ty chytrej, jak by ted kuba vypadala, kdyby tam ta revoluce neby-

la. Americani by z toho udelali druhou hawai. A jeste neco:), tricko uz jsem zahodil a nechal jsem 

si ho rovnou nacmarat na levou lopatku. Ale podle tveho clanku tipuju, ze ty tam mas tak mozna 

combat 18…… 

52. JabbaHutt:  
2. 06. 2012 v 18.48 

Není dement ten, kdo má svůj názor, ale ten, kdo cizí názor nerespektuje, kdo říká debil tomu, 

kdo má na tričku Guevaru. Ano, Che zabíjel Baptistické vojáky a nepřátele revoluce. Ty si jako 

myslíš, že Američané ve Vietnamu, Afgánistánu, koneckonců za 2. sv. války v Německu nezabíje-

li/nezabíjí civilisty? Jestli si to fakt myslíš, tak ti gratuluji, stal jsi se obětí současné propagandy 

(neříkám, že to dělají systematicky, ale to Che taky nedělal). Žádná skutečnost není černobílá, jak 

si možná myslíš. Guevara měl své stinné, ale i světlé stránky. Stejně jako všechno na světě. Říkáš, 

že stárneš, ale tvůj projev napovídá, že stále vidíš černobíle. Toť názor “dementa” 

53. Fidel:  
8. 06. 2012 v 1.15 

Čtu tady ty příspěvky a nechápu jak můžou demokraté dvacetiletí diktovat nám kteří si pamatují 

doby dávno minulé,a kázat 

jaký mám mít vlastně názor na socialismus když oni samy ví jen to co jim namlátily do hlavy ve 

škole (bláboly) a pak tomu samy věří a káží to samé dál.Vzpomínám si jak mi můj praděda říkal 

že “Masaryk byl sviňa chlap a nechal střílet do lidí”a v roce 1989 se dával za vzor demokrata. 

Tak prosím nechte si svůj názor pro sebe nikdo o něj nestojí 

já mám svou hlavu a své znalosti a ne to co vám nalili do hlavy. A když už jsem u té historie jaká-

koliv diktatura byla špatná. Ale pokud už tu někdo chce kázat o Che tak by měl vědět PROČ TO 

BYLO?? Chcia bud si nosit co budu chtít a když je ta pseudodemokracie tak si do toho nenechám 

kecat. S pozdravem Fidel a pokud jsme u toho tak je to nesvoboda a diktatura že bych nemohl no-

sit Che na tričku. 

54. w.max:  
19. 06. 2012 v 14.44 
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Když se podívám na naši vládní garnituru, která ovládá moc, soudy, krade a ožebračuje svůj lid, 

tak si říkám že od válu dobrovolně nepůjdou, že to co nakradli, vrátit nebudou chtít. Navíc to ani 

už vrátit nejde. A pokud někdo poradí jdi k volbám ať to můžeš změnit, tak tvrdím že kdyby se 

volbami dalo toto změnit tak by je dávno zakázali. Největší gauneři sedí ve vládě a jediný způsob 

jak je odtud dostat je vzpoura proti jejich řádění… To věděl i Che a takový gauneři tady chybí pro-

tonevíte kde bych sehnal tričko s Che? 

55. Revolucionář:  
24. 06. 2012 v 18.41 

Copa? Autor už nereaguje? zjistil, že tu napsal bláboly a zabil se? ( škoda určitě ještě ty bláboly pí-

še :( ) Opravdu dobrý autor, ktery radsi nereaguje a pise si dal svoje picovinky :) fkt smekám před 

tebou. 

56. Mila:  
25. 06. 2012 v 11.45 

Píšu, nereaguju. Obzvláště na lidi, kteří nemají úctu k jazyku, k autorovi, ani k sobě a nejsou 

schopni nebo si nedají tu práci pořádně zformulovat větu. Navíc reagovat není třeba, stačí jen ne-

věřícně zírat, jak každý ze zdejších obdivovatelů potvrdil moji tezi, protože se zařadil do jedné ze 

tří skupin, které jsem definoval. 

57. Leeenilka:  
4. 07. 2012 v 9.12 

Já se Guevary nechci nějak zastávat, ale myslím že jeho myšlenka ,,svobody” a revoluce byla 

správná… Za diktátora Batisty byla půlka Kuby negramotná, nebyla práce, zdravotnictví žádné a 

neustálý útlak USA (koukněte se na hříšný tanec 2 tam je to vcelku hezky vidět)… USA se prezen-

tovalo jako největší velmoc a dělala si z Kubánců otroky… A Guevara jim zatrhnul s Castrem 

tipec… A já vcelku chápu že tolik věřil komunismu… Když se slibovalo všechno co za Fulgencia 

Batisty nebylo… Když přišla v roce 1959 na Kubu revoluce a komunismus vše fungovalo. Castro 

doslova vymítil negramotnost, dal lidem práci, vyhnal američany a zdravotnictví se stalo na Kubě 

nejlepším v Karibiku. A Che? Snažil se vždycky lidem pomoct. Když byl partizánem v Bolívii léčil 

místní úplně zadarmo, pomáhal stavět domy a kopat studny. A jeho popravy? A koho popravo-

val? Američany kteří utiskovali latinskoamerické obyvatele. A to dost krutě. Na Kubě to i s ko-

munismem skvétalo… Bohužel po pádu sovětského svazu šla Kuba do kopru… A tak zůstala tam 

kde je dnes… A podle nových zpráv se stále žene k lepší budoucnosti… Co se týká režimu… 

Nejsem zastáncem komunistů a nikdy bych v něm nechtěla žít. Ale Guevara možná nebyl zas až 

takový zloduch za kterýho ho spousta lidí považuje. Chtěl jenom pomoct 

58. Fidel:  
14. 07. 2012 v 1.39 

(Když ti nevadí nosit obrázek vraha na triku, tak co si máme myslet jiného? Mila) 

Kolik z dnešních značkových oděvářů byl v dobách minulých vrah zabiják? ukaž mi ho! každý 

druhý! Stačí se podívat do Německa Ag farben,siemens,b m w,mercedes(koncentrační tábo-

ry,nucené práce pro tyto firmy) atd. o Americe ani nemluvím tak co tady plácáš o Che jako o vra-

hovy. 

Jdi do háje nemáš přehled a budeš tu kázat. 

co byla zásadní věc proti které šel Che????? 

59. Dr. Ernesto Rafael Guevara de la Serna:  
29. 08. 2012 v 22.25 

Sí hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando! 

60. exitor:  
16. 09. 2012 v 8.55 
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K tvému příspěvku bych jen řekl: 

Viva la revolución! 

61. Evka:  
9. 10. 2012 v 10.26 

spousta mých vrstevníků dělá to samé, ne každý je uvědomělý. Přikláním se k názoru,že to, co 

člověk nosí na sobě o něm něco vypovídá, to nepopřeme nikdo. A dál už nechávám místo pro za-

myšlení, něco na tom bude… 

62. AJENO:  
9. 10. 2012 v 12.59 

Dobrý den ,já osobně si myslím , že jedna věc je zabít někoho v boji , to je tak nějak jakoby 1:1 , ale 

když je dobojováno, pro danou chvíli, tak by se již neměl nikdo z těch “druhých” nikdy zabíjet. A 

ani po nějakém dlíčím či konečném vítězství , tak i kdyby se jednalo o přívržence druhé strany, 

která se třeba i jednoznačně provinila zabjením , tak jelikož již v danou chvíli nikoho neohrožují , 

tak rozhodně nikdy nikoho nepopravovat , raději se pokusit ponechat na žvotě a nechat dělat , co 

umí . K zabití se uchýlit jen tehdy, kdyby onen , dostavší možnost žít, se chopil zbraně a sám chtěl 

iniciativně někoho připravit o život, tak jedině v boji , nikdy , když je dobojováno . A ze svých řad 

, jen proto , že svým třeba nepevným postojem je tím ohrožuje, tak rovněž nikoho nezabíjet, ne-

chat jej při životě . 

63. Samaell:  
10. 10. 2012 v 12.39 

vôbec nešlo o svojvoľné popravy, prakticky všetci popravení boli odsúdení počas verejných súd-

nych procesov za závažné zločiny spáchané počas Batistovho režimu. Je známe, že tieto procesy 

mali vtedy medzi rozhnevanou kubánskou verejnosťou veľkú podporu a zabránili lynčovaniu a 

neoprávneným vraždám, k akým často dochádzalo počas prevratov v iných krajinách Latinskej 

Ameriky. Che Guevara ako veliteľ väznice v La Cabaña mal povinnosť tieto rozsudky vykonať, 

zároveň však mal aj právomoc ich preskúmať a v prípade pochybností o vine znížiť trest, čo v 

mnohých prípadoch aj urobil. Mimo toho však už predtým nariadil viacero popráv počas parti-

zánskej vojny v horách, niektoré dokonca vykonal osobne a to aj za prečiny ako zrada, špionáž či 

dezercia. Avšak mnohé fámy o jeho fanatickom vyžívaní sa v popravách, neoprávnenom zabíjaní 

vojakov, či dokonca o vraždení nevinných civilistov sa nezakladajú na pravde. Popredný znalec 

Che Guevarovho životopisu, americký spisovateľ Jon Lee Anderson uviedol, že nenašiel jediný 

vierohodný dôkaz o tom, že by niekedy Che Guevara zabil nevinného človeka. Podľa neho boli 

všetky popravy vykonané alebo nariadené Che Guevarom udelené za činy, ktoré sú v čase vojny 

bežne trestané smrťou, ako napr. zrada, či dezercia a za zločiny ako vražda, mučenie, alebo zná-

silnenie 

64. Vánočka:  
26. 11. 2012 v 2.32 

A kdo z vás byl na Kubě? 

65. Konik:  
6. 12. 2012 v 3.56 

Ten muz aspon neco dokazal ne jak vecina lidi co se tu dohadujou kdyz dokazou vest lid a doka-

zou udelat takovou revoluci jako on dobra nic nereknu ale byl to velkej pan a kazdy znas ma ve 

skrini kostlivce. Kazdy snas je vrah vlastnich deti misto toho aby se neco delalo stim co je ted a ta-

dy se resi potisk na triku 

66. Samira:  
6. 12. 2012 v 21.29 
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Che Guevara byl muž činu! Nemyslím si že byl, jak hodně lidí říka, terorista nebo vrah! Pokud 

musel proti někomu namířit zbraň měl k tomu důvod. Slyšela jsem že na Kubě je poviností ho 

uctívat jinak by hrozilo vězení. To je podle mě taky blbost, protože Fidel Castro se k Che Gueva-

rovi moc nevyjadřuje. Skoro nikdy o něm nemluví. Taky mu nešlo o moc. Mohl zůstat na Kubě ale 

on se radči zbalil a jel bojovat do pralesa. Co se týče současné Kuby, nemyslím si, že je za to zod-

povědný Che. Fidel a Che se po revoluci v názorech jak vést Kubu rozcházeli. Já neříkám že byl 

Che bez chyby, ale nezalouží si nálepku vraha 

67. uwe:  
12. 12. 2012 v 18.23 

Moc je to , oč tu kráčí … On dělal to co bylo nutné aby ji vyrval těm , kteří ji bez násilí nepředají !! 

To nejsou sametoví komunisti , ti budou zabíjet pro udržení moci a majetku ! Jak si myslíte že by 

to dopadlo v USA atd. kdyby hybatelé světa pochopili že jim tu moc někdo vezme … Pro mne je 

HRDINOU a člověkem nebažícím po osobní moci , což nemá obdoby !!! 

68. palo:  
1. 03. 2013 v 1.12 

Viem, že v tejto dobe je “cool” útočiť na komunizmus, socializmus, na úplne všetko čo tieto veci 

vyprodukovali. Autor článku by sa mal nad sebou zamyslieť. Je podľa teba správne, keď USA 

mučia ľudí na Guantanáme? Ty si myslíš, že tento systém je panensky dokonalý? Keď vojaci zabí-

jajú civilistov? Akým právom urážaš ľudí, čo si oblečú tričko s Che Guevarom? Akým právom ich 

tak nazývaš? Je smutné, že za jediný správny názor pokladáš ten tvoj a ostatné len zatracuješ. Žiaľ, 

dnes to robí skoro každý. 

69. normál:  
28. 03. 2013 v 15.39 

Při nejmenším zajímavé. Připomíná mi to nedávnou volbu prezidenta, aneb: pro hlupáka každý 

hlupák… Možná Vám tím zničím Vaši domněnku o tom, jaký byl Ernesto CheGuevara “sviňák”, 

ale bohužel pro Vás, opak je pravdou. Můj postoj ke Guevarovi neplyne z žádné ideologie, nýbrž 

z uvažování nezávislého člověka. Nosím tričko s Ernestem a nosím ho rád, jelikož se nedám odra-

dit někým, kdo poučuje, přitom neví. Rád bych upozornil, že takovou špinavost, jako byli vraždy 

v 50. letech “odpůrců socialismu”, tak zhruba takovou špinavost dělali ve Vámi oblíbené Americe 

pod historickým pojmem “McCarthysmus”, aneb: kdokoli byl jen lehce levicově přesvědčen a kdo 

měl třeba jen známého, který uměl rusky, začalo vyšetřování a mnohé případy končili na elektric-

kém křesle, podobně jako “u nás”. Zpět ke Guevarovi. Ernesto provedl revoluci v tak zubožené 

zemi pod vládou Ameriky a dokázal ji rozvinout do v té době moderního státu Karibiku. Pravda, 

se svou revolucí nzůstal jen na Kubě, ale přesunul se do Jižní Ameriky na prosby tamních obyva-

tel, kteří nebyli spokojeni s, nebojím se je tak nazvat, protože to tak opravdu bylo, fašistickým re-

žimem. Tento opravdu fašistický režim podporovala Amerika a proto se Guevaru snažila zabít. 

Ano, Guevara popravoval. Nutno ale dodat, že v cestě jeho kulkám stály doopravdy jen fašisté. 

To, že údajně popravoval homosexuály je prach sprostá lež, která vyplynula z toho, že jeden z 

představitelů zatčené fašistické vlády byl jiné orientace. Ano, podle mě je Ernesto Guevara hrdina, 

protože stál za pravým komunismem, tedy za beztřídní společnost zakládající na bratrské rovnos-

ti, a bojoval za prostý lid, který ho potřeboval. Nejsem člověk podporující bolševiky, abych byl 

upřímný, někteří příbuzní skončili dokonce v uranovém dole v Jáchymově jen proto, že Židé byli 

prý kapitalisté, ale je důležité být objektivní. Soudit skupinu lidí, i když mezi nimi najdete slušné 

individualisty? Odpuste mi ten výraz, ale to je opravdu chování nacionalistů. 
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