ISLÁM JAKO NEPŘÍTEL?

Larva tureckého náboženství, a předně vejtah Alkoránu po azoarách, to jest kapitolách,
a potom obcování Turků při náboženství, aneb raději bezbožnost jejich se předkládá, že
Alkorán od Mahometa z vědomého rouhání se proti Duchu svatému a pravdě jeho jest
sepsán, čehož žádní pohané nikdy neučinili, a že Mahomet byl atheista... s Ismaele pošlý
pankhart, posměvač a rouhač, ten zjevný Antikrist, jenž nic o Bohu nevěřil...
Z Antialkoránu českého šlechtice Václava Budovce z Budova (1551–1621)
Dole pod strání šnelcuk uhání
a pod tratí sou schovaný mohamedáni.
Mohamedáni, to sou pohani,
kaťata maj roztrhaný, smrkaj do dlaní.
Z české lidové písně v období vojenské intervence Rakousko-Uherska
do Bosny a Hercegoviny (1878)
Ve střední Evropě islám nebudí důvěru už od dob chána Batu, který ve 13. století vyvraždil Moravu. Naše někdejší širší rakouská vlast ostatně vznikla především jako obranný
val proti mohamedánům – rozpadla se, když tato idea ztratila smysl. Dnes k popularitě
islámu nepřispívá ani fundamentalismus, ani terorismus. O zlidštění obrazu muslimů se
pokouší sborník Islám a jeho svět... líčí také jeho životní filozofii. Ta prý zdaleka není tak
militantní, jak si představujeme.
Z recenze v Literárních novinách č. 21, 22. května 1996,
vydáno u příležitosti Mezinárodního knižního veletrhu
Pokud muslimové budou skutečně schopni přijmout svobodu, toleranci a demokracii,
pak jsou vítáni. Přestat jíst vepřové a pít pivo skutečně nehodlám. Pokud to někomu
vadí, ať se sem nestěhuje.
Pavel Bělobrádek, předseda KDU ČSL, podzim 2013
Nepřítelem je anticivilizace táhnoucí se od severní Afriky až po Indonésii. Žijí v ní
na dvě miliardy lidí a financovaná je dílem z prodeje ropy, dílem z prodeje drog.
Ideovým základem islámu je bezpochyby Korán. Muslima lze definovat jako vyznavače
Koránu, podobně jako nacista je vyznavačem rasové nadřazenosti a antisemitismu nebo
komunista vyznavačem třídního boje a diktatury proletariátu.
Ing. Miloš Zeman, od 8. března 2013 prezident České republiky
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