
SLOVO PŘEDSEDY
Konference Patnáct let 
České republiky v EU

Projev ministra zahraničí 
ČR Tomáše Petříčka
   Vážený pane předsedo vlády, váže-
ní členové vlády, vážené velvyslan-
kyně a velvyslanci, vážení hosté,
v květnu 2004 Česká republika udě-
lala jeden z nejvýznamnějších kro-
ků novodobé historie a vstoupila do 
Evropské unie. Tak důležitou udá-
lost nelze nechat bez povšimnutí,     
a proto bych vás všechny rád přivítal 
na dnešní konferenci, která se koná 
u příležitosti 15. výročí tohoto aktu. 
Je mi zvláštním potěšením přivítat 
všechny řečníky, kteří přijali po-
zvání a vystoupí se svými příspěv-
ky. Věřím, že se nám dnešní diskusí 
společně podaří nejen zavzpomí-
nat, ale také vnést nový impuls do 
veřejné i odborné debaty o směřo-
vání Evropské unie. Patnácté výročí 
vstupu si připomínáme napříč celou 
Evropou a jsem velmi rád, že jsou tu 
dnes s námi i naši evropští přátelé. 
Mé díky samozřejmě patří i všem 
hostům za  zájem.
   Výročí obvykle nabízejí tři příleži-
tosti: ohlédnutí se, zachycení aktu-
álního stavu a pohled do budoucna. 
Jednotlivé  panely dnešní konferen-
ce jsou proto rozděleny podle stej-
ného klíče. Dovolte mi, abych se 
stejné struktury držel i já. 

   Pro mne osobně představuje oněch 
zmiňovaných 15 let to, že již není 
„my“ a „oni“, je jen Evropská unie 
jako největší integrační projekt v no-
vodobé historii a ČR je toho součás-
tí. Vrátila se tak do svého přirozené-
ho narativu evropské rodiny a jejích 
hodnot. České členství v Evropské 
unii je stále mladistvé, patnáctile-
té, ale již pevně stojí na nohou, má 
svůj rozum a věřím, že neztrácí své 
ideály. Již brzy, pokud ne právě dnes 
bychom měli přestat hovořit o nás 
jako o nových členských státech. 
Ještě nejsme „plnoletí“ a můžeme 
být odlišní od těch, kteří přistou-
pili před rokem 2004, ale rozhodně 
nejsme v EU žádní nováčci. Brzy 
budeme podruhé absolvovat naše 
předsednictví v Radě EU a doufám, 
že tím ukážeme, že zvládáme unijni 
rutinu. Že jsme pevným a seriózním 
členem evropské rodiny.
   Těší mě rovněž, že podle posled-
ních průzkumů veřejného míně-
ní většina Čechů podporuje naše 
členství ČR v EU a ani ne deseti-
na Čechů by aktuálně chtěla z EU 
odejít. Ze stejných průzkumů a k mé 
lítosti vyplývá, že nejsme s EU zto-
tožněni – v očích české veřejnos-
ti je tu stále vnímání Brusel a my. 
Tady vidím chybu i u nás politiků. 
Často nám chybí odvaha veřejnosti 
přiznat, že jsme to my, kdo v Bru-
selu rozhodnutí přijímají. Musíme 
proto občanům zdůrazňovat kon-
krétní hmatatelné výsledky členství 
pro každodenní život, podpořit ak-
tivnější roli byznysu, který výhody 
členství v EU pociťuje a využívá 
a nepřenechávat ve veřejné debatě 
převahu odpůrcům a kritikům EU. 
A především musíme neustále opa-
kovat,  že Česká republika se podílí 
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   Milí příznivci euroatlantických hodnot 
a České atlantické komise, zdravím Vás          
v úvodu již 3. čísla Czech Atlantic Forum.
   Ve dnech 29. - 30. 6. 2019 se v sídle Čes-
ké atlantické komise na zámku v Táboře 
v Měšicích uskutečnila naše významná 
dvoudenní akce, jejíž součástí byl mezi-
národní střelecký trénink (střelnice Borek 
u Českých Budějovic), herně - edukativ-
ní dvě setkání – odpoledne v zámeckém 
parku pro rodiny s dětmi a má odborná 
přednáška za účasti zahraničních hostů na 
téma Euroatlantická civilizace v promě-
nách času – právní stát, lidská práva  
a právo na bezpečnost.
   K této přednášce, která byla následována 
bohatou diskusí, stejně jako mojí autor-
skou úvahou o současné a podobě kolek-
tivní evropské bezpečnosti, čtěte v tomto 
čísle Czech Atlantic Forum.
  V tomto čase běží intenzivní přípravy 
na zásadní výpravu delegace České atlan-
tické komise zvanou „Normandie 2019“, 
která se uskuteční ve dnech 7. - 15. 9. 
2019. O těchto přeshraničních počinech 
budete podrobně informováni ve 4. čísle 
Czech Atlantic Forum, které spatří světlo 
světa v listopadu 2019.
   Ve dnech 9.-11. 8. 2019 se uskutečnil 
krátký pobyt představitelů České atlan-
tické komise v Berlíně (uctění památky 
padlých československých letců).
   Krásný konec léta, příjemný a dělný pod-
zim Vám všem přeje

Doc. Pavel Bílek



na rozhodování a neexistuje něco 
jako diktát z Bruselu.
   Pozitivních příkladů je celá řada. 
Možnost pracovat a studovat, ne-
chat se zdarma ošetřit ve zdravot-
nických zařízeních, volat levněji, 
to všechno jsou výhody, které čeští 
občané mohou v zahraničí využít.  
Naše členství je výhodné i pro obča-
ny, kteří za hranice nejezdí. Mohou 
bezpečněji nakupovat po internetu, 
najít na obalu každé potraviny co 
a v jakém složení obsahují, jsou více 
chráněni před výrobky obsahující-
mi nebezpečné produkty. EU pod-
poruje účast pracovníků na firem-
ním rozhodování, zajišťuje ochranu 
zdraví na pracovišti, posiluje částeč-
né pracovní úvazky či garantuje mi-
nimální normy v oblasti dovolené 
a volného času.  Seznam by mohl být 
dlouhý. Pokud budou občané vědět, 
že hlavně takováto praktická témata 
se v Evropské unii řeší,  budeme je 
mít na své straně.
   Naše členství v Evropské unii je 
pro nás tedy výhodné. Zároveň by 
ale nemělo být založeno na trans-
akční logice. Nesmí to být má dáti 
– dal. 
   Historie českých zemí je více než 
tisíciletá. Až na relativně krátká ob-
dobí, vždy jsme byli součástí střed-
ní Evropy ohraničené regionem 
Rýna, Odrou, Karpaty a Jaderským 
mořem. Byli jsme součástí Střední 
Evropy, která byla vždy silnou civili-
zační a kulturní součástí Evropy zá-
padní. V tomto regionu jsme nikdy 
nebyli schopni dosáhnout výsledků 
bez spolupráce s ostatními. Jakékoli 
neshody a konflikty vždy naši zemi 
poškozovaly. Pro mě samotného 
není tedy členství v Evropské unii 
rozhodnutím, které činím při po-
hledu na tabulku s čísly; kolik nám 
přináší její rozpočet či kolik stojí 
minuta volání právě v roce 2019. 
   Pro mě samotného je to civilizační 
a kulturní volba. Musíme si uvědo-
mit, že změna této historické volby 
je možná, ale nese sebou následky. 
Je možné ji učinit jen jednou za 
stovky let a je třeba umět nést ná- 

sledky podobné změny. Já ji měnit 
nechci, patříme do Evropy a patří-
me na západ. Výhody členství jsou 
v tomto ohledu jen něčím navíc, ni-
koli definicí důvodů, proč jsme 
v roce 2004 do Unie vstoupili.
   Při pohledu do budoucnosti bych 
rád zdůraznil několik událostí, kte-
ré z pádných důvodů pokládám za 
důležité.
   Za pár dní již budeme znát výsled-
ky voleb do Evropského parlamentu 
a posléze bude sestavena nová Ko-
mise. I pod silným dojmem Brexitu 
budou pokračovat debaty o dalším 
směřování a institucionální podobě 
naší dnešní Evropské unie. S novým 
Evropským parlamentem a novou 
Komisí, si musíme jasně formu-
lovat naše priority v EU a aktivně 
hledat cesty, jak je naplnit. Budou 
zahrnovat i jednání o příštím Ví-
celetém finančním rámci – tedy 
unijním rozpočtu na léta 2021-27. 
Ten předznamená, co bude Unie 
schopna a rozhodnuta financovat. 
Naší prioritou zůstávají politiky 
podporující prosperitu, soudržnost 
a ekonomickou a sociální konver-
genci. Nesmíme připustit, aby se 
mezi členskými státy vytvářely nové 
dělící linie, a musíme se zbavit již 
dávno vyprázdněného myšlenkové-
ho rozdělování na staré a nové členy. 
Zároveň je klíčové mít Unii efektiv-
ní, akceschopnou a respektovanou 
na mezinárodní scéně. Evropa má 
potenciál být skutečně celosvětovou 
hybnou silou a nositelem změn. Z 
principu geopolitického rozložení je 
pro EU také životně důležité udržet 
transatlantickou spolupráci. Záro-
veň musí být také aktivním a odpo-
vědným sousedem, proto politiku 
a rozšíření považuji za zásadní. Je na 
nás všech, abychom si potenciál EU 
stále uvědomovali, náležitě jej vyu-
žívali a aktivně formovali.
 

Dámy a pánové,
na závěr chci jako ministr zahrani-
čí zdůraznit, co již bylo mnohokrát 
řečeno. Evropská unie představuje 
základní rámec pro naší zahraniční 

politiku a pro efektivní spolupráci 
i s našimi sousedy. Je nesporné, že 
členství v Evropské unii hlas Čes-
ké republiky na mezinárodní scéně 
výrazně posiluje, a to díky Společné 
zahraniční a bezpečnostní politice, 
ale i dalším politikám: obchodní, 
rozvojové, výzkumné atd. Společně 
s NATO je pro nás EU jednoznač-
ným politickým, bezpečnostním, 
ekonomickým a civilizačním zakot-
vením na rozvinutém a prosperují-
cím Západě. Sdružuje nás s těmi, 
s nimiž sdílíme společné zájmy i zá-
kladní hodnoty. A s nimi budeme 
také společně čelit novým globál-
ním výzvám – s mnohem větší šancí 
na úspěch, než kdybychom tu stáli 
sami.
   Česká republika nemá k členství 
v Evropské unii žádnou reálnou al-
ternativu, natož alternativu lepší. 
Navíc žádnou alternativu nepotře-
buje a ani nehledá, protože se jí zde 
velmi dobře daří. Naše země do to-
hoto prostoru jednoduše patří.
   V roce 2022 bude od července do 
prosince  Česká republika již po-
druhé předsedat v Radě EU. Bude-
me mít šanci nastolovat témata a pri-
ority a celkově více promlouvat do 
dění v Unii. Této šance je třeba plně 
využít! Předsednictví v Radě EU je 
také jedinečnou příležitostí k pre-
zentaci a posílení pozitivního ob-
razu naší země jak v samotné Unii, 
tak i ve světě, s dopady na politické 
dění, ekonomiku, kulturu i turistic-
ký ruch.
   Co říci na závěr? Zastávám názor, 
že svůj domov bychom měli nejen 
trvale udržovat, ale i průběžně ino-
vovat a zdokonalovat. A právě tako-
vá je a bude i moje evropská politi-
ka: aktivní a hledící vpřed, abychom 
se dokázali poprat jak s vnějšími vý-
zvami, tak i s domácími problémy.

Mgr. Tomáš Petříček, M.A., Ph.D., 
ministr zahraničních věcí České 

republiky



ZPRAVODAJSTVÍ ZE SVĚTA
Secretary General prai-
ses Ukraine’s partnership 
with NATO, calls for con-
tinuing reform
   

   Secretary General Jens Stoltenberg 
welcomed Ukraine’s new President, 
Volodymyr Zelenskyy, to NATO 
Headquarters on Tuesday (4 June 
2019) for bilateral talks, as well as 
a meeting of the NATO-Ukraine 
Commission focused on the securi-
ty situation in the country. Calling 
Ukraine a “highly valued partner,” 
Mr. Stoltenberg thanked Ukraine 
for contributing to NATO missions 
in Afghanistan and Kosovo, despite 
serious security challenges at home. 
He also welcomed Allied exercises 
with Ukraine, calling these a sign of 
Kyiv’s “strong commitment to inter-
national security”.
   Mr. Stoltenberg called Russia’s 
attempts to give Russian passports to 
Ukrainian citizens “the latest exam-
ple of Russian attempts to destabi-
lise eastern Ukraine,” and “a step in 
the wrong direction”. He expressed 
NATO’s firm support for Ukraine’s 
sovereignty and territorial integrity, 
saying: “Allies do not, and will not, 
recognise Russia’s illegal annexation 
of Crimea; and we condemn Russia’s 
aggressive actions in the Black Sea 
region. We welcome the ruling by 
the International Tribunal for the 
Law of the Sea that Russia must re-
lease the Ukrainian sailors and ships 
it illegally detained last November.”
   Mr. Stoltenberg further highligh-
ted the Alliance’s strong political and 
practical support for Ukraine, inclu-
ding maritime and Coast Guard 
training, port visits and exercises, 
information sharing, and more than 
forty million euros pledged to Trust 
Funds for areas like command and 
control, cyber defence and medical 
rehabilitation. 
   The Secretary General also under-

scored the strong mandate rece-
ived by the Ukrainian President 
to implement reforms on fighting 
corruption and strengthening the 
rule of law. He said: “These reforms 
are essential to ensure security and 
prosperity for all Ukrainians and 
to bring Ukraine closer to NATO. 
Allies have welcomed the adoption 
of Ukraine’s Law on National Secu-
rity and we encourage you to im-
plement this important legislation; 
NATO will continue to support you 
on this path.”
(Taken from „ATA HQ: Hot topic of week“, 
June 2019). 

 

Jens Stoltenberg
                generální tajemník NATO

Generální tajemník chválí 
partnerství Ukrajiny s NATO 
a vyzývá k pokračování     
v reformách v této zemi
   Generální tajemník NATO Jens 
Stoltenberg přivítal v úterý (4. června 
2019) nového ukrajinského pre-
zidenta Volodymyra Zelenskyho, 
který se zúčastnil bilaterálních 
rozhovorů, jakož i setkání Komise 
NATO-Ukrajina zaměřené na bez-
pečnostní situaci v této zemi. Ozna-
čil Ukrajinu jako „velice váženého 
partnera“.
   Generální tajemník Stoltenberg 
rovněž poděkoval Ukrajině za to, že 
přispěla k misím NATO v Afghánis-
tánu a Kosovu, a to navzdory váž-
ným bezpečnostním výzvám doma. 
Současně uvítal spojenecká cvičení 
s Ukrajinou, která jsou prý jasným 
znakem „silného závazku Kyjeva       
k mezinárodní bezpečnosti“.
    Jens Stoltenberg nazval ruské po-

kusy poskytnout ukrajinským obča-
nům ruské cestovní pasy, coby „zou-
falý pokus ruských vládních kruhů 
destabilizovat východní Ukrajinu“   
a „zcela jistý krok špatným směrem“.
   Současně vyjádřil pevnou podporu 
NATO v zájmu suverenity  a územní 
celistvosti Ukrajiny: „Spojenci neu-
znávají a nebudou uznávat ruskou ne-
zákonnou anexi Krymu; Odsuzujeme 
agresivní kroky Ruska v oblasti Čer-
ného moře. Vítáme rozhodnutí Mezi-
národního tribunálu, týkající se práva 
užívat moře. Rusové musí propustit 
ukrajinské námořníky a lodě, které 
loni v listopadu nezákonně zadrželi. “
   Jens Stoltenberg dále zdůraznil sil-
nou politickou a praktickou podporu 
Aliance pro Ukrajinu, včetně školení 
v oblasti námořní a pobřežní stráže, 
návštěv a cvičení v přístavech, sdíle-
ní informací a finanční podporu více 
než čtyřiceti milionů eur, které byly 
přislíbeny svěřeneckým fondům pro 
oblasti jako velení a řízení vojenských 
operací, dále kybernetická obrana         
a léčebné rehabilitace.
   Generální tajemník rovněž po-
dotkl, že věří v silný mandát ukra-
jinského prezidenta k provedení 
reforem v oblasti boje proti korupci 
a posílení právního státu Ukrajiny. 
Doslova řekl: „Tyto reformy jsou 
nezbytné pro zajištění bezpečnosti 
a prosperity pro všechny Ukrajince 
a pro přiblížení Ukrajiny k NATO. 
Spojenci uvítali přijetí ukrajinského 
zákona o národní bezpečnosti 
a vyzýváme vás k provedení této dů-
ležité legislativy; NATO vás bude na 
této cestě i nadále podporovat. “
(Převzato z „ATA HQ Hot topic of week“, 
červen 2019).

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky 
s francouzským prezidentem Emmanuelem 
Macronem



EVROPSKÁ UNIE A NATO
– Spolupráce a perspektivy 
do budoucna 
   Dne 09. 05. 2019 se na barokním 
zámku v Táboře-Měšicích („Rytířský 
sál“) uskutečnila přednáška poslan-
ce Evropského parlamentu, pana 
doc. JUDr. Pavla Svobody na téma 
spolupráce Evropské unie a NATO. 
   Hned na počátku zdůraznil hostu-
jící docent: „Světový mír by nemohl 
být zachován bez tvůrčího úsilí, jež 
je úměrné nebezpečím, která tento 
mír ohrožují.“ 
   Jako metodiku uskutečňování de-
klaroval dlouhodobou evoluci: „Ev-
ropa se nevytvoří najednou nebo 
podle jednoho plánu. Uskuteční se 
naplňováním konkrétních cílů, vy-
tvářejíc nejprve skutečnou solidari-
tu.“ 
   Jako plodnou kooperaci do bu-
doucna vidí docent JUDr. Svoboda 
„nadnárodní metodu spolupráce“ 
členů EU a NATO.
    NATO vzniklo v roce 1949 jako 
Organizace Severoatlantické smlou-
vy, Severoatlantická aliance (North 
Atlantic Treaty Organization) a je 
politickou, stejně jako vojenskou 
aliancí, jejímiž hlavními cíli jsou 
kolektivní obrana jejích členů a za-
chování demokracie a míru v ob-
lasti severního Atlantiku – chránit 
svobodu a bezpečnost svých členů 
politickými i vojenskými prostřed-
ky – vzájemná spolupráce a konzul-
tace   v oblasti bezpečnosti a obrany.

Členové musejí uznávat základní 
hodnoty, na kterých je Aliance po-
stavena, tj. demokracii, právní stát     
a lidská práva – podobné EU.
   Hostující docent JUDr. Svobo-
da nevidí do budoucna ve vzni-
ku samostatné armády EU žádný 
funkční smysl a považuje existující 
dualismus EU – NATO za jedině 
reálný, přičemž jako příklad uvádí 
nefunkční existenci Europa Corpsu. 
   Po přednášce se rozpoutala živá 
diskuse a posléze se účastníci se-
šli na společném obědě v „Hotelu 
Elzet“ v Táboře-Měšicích.
   V tomto roce slavíme tedy 70. vý-
ročí vzniku North Atlantic Treaty 
Organization. Česká atlantická ko-
mise, NATO (ČAKO), oslaví výro-
čí této organizace, dne 14. 09. 2019 
u NATO Memoriálu ve Fréthunu, 
2749 Rue Principale (severní Fran-
cie), 09:30 – 11:45 hod. Po skončení 
následuje francouzské vinařské po-
hoštění...
   Na oslavu jsme pozváni vedením    
a organizátory „Cérémonie Annu-
elle 2019 au Mémorial de l´OTAN “   

Jan Berwid-Buquoy
 

Evropská unie a NATO - 
budoucí podoba kolektivní 
evropské bezpečnosti

ZPRAVODAJSTVÍ Z DOMOVA

   V poslední době (i v souvislosti 
se silnými výroky prezidenta USA 
Trumpa) se vede politická i veřejná 
debata o žádoucí podobě kolektivní 

   NATO přitom představuje osvěd-
čenou, plně respektovanou a prvo-
třídní bezpečnostní pojistku pro ka-
ždého jednoho svého člena, jež dnes 
nemá reálnou konkurenci (viz např. 
i výrok J. Bidena).
   Výše uvedené návrhy (německý     
a francouzský) jsou jistě vedeny 
dobrými úmysly posílit evropskou 
kolektivní bezpečnost, ale v případě 
jejich realizace mohou způsobit pra-
vý opak, to jest oslabení a znepře-
hlednění tradiční a kvalitní bezpeč-
nostně obranné struktury alianční.
   Pojďme v Evropě cestou důsledné-
ho a poctivého plnění závazků ply-
noucích z členství v NATO (včetně 
těch finančních, jak nyní striktně 
požaduje USA) a intenzivní part-
nerské spolupráce mezi EU a NATO 
(v tomto smyslu se vyjádřil pro As-
pen Review i arm. gen. Petr Pavel, 
exnáčelník Generálního štábu Ar-
mády ČR a expředseda Vojenského 
výboru NATO).
   NATO dnes představuje jedinou 
funkční a efektivní vojenskou a obra-
nou sílu pro demokratické evropské 
státy, státy EU.
   I z pohledu mezinárodního prá-
va a diplomacie je NATO zásadní 
zárukou našich společně sdílených 
demokratických hodnot.
   Zbytečně neexperimentujme a ne-
hazardujme s vlastní bezpečností!

Pavel Bílek

obrany v Evropě. Německá kancléř-
ka Merkelová loni v listopadu v Ev-
ropském parlamentu hovořila o vy-
tvoření společné evropské armády 
jako budoucím cíli EU. Francouzský 
prezident Macron propaguje vlastní 
bezpečnostní politiku zvanou Ev-
ropská intervenční iniciativa – tento 
projekt není součástí NATO ani EU, 
má jít o sdílení strategické kultury, 
která zlepší schopnost spolupráce 
na misích NATO, EU, OSN či jiných 
koalic.

doc. JUDr. Pavel Svoboda, PhD, D.E.A., člen evropského parla-
mentu a předseda jeho právního výboru. V pozadí JUDr. Cyril 
Svoboda, bývalý ministr zahraničí ČR (2002 - 2006).



IQRF Summit 2019
   Ve dnech 09. 04. – 10. 04. 2019 se 
v „Clarion Congress Hotel Prague“ 
konal odborný světový sjezd IQRF 
(Integrated Qualifications Radio 
Framework), což zviditelnilo Čes-
kou republiku ve světovém měřítku. 
Konference se zúčastnilo více než 
200 tuzemských i zahraničních de-
legátů.
   Častou překážkou rychlého nasa-
zení vhodného řešení v projektech 
Internetu věcí je velká roztříštěnost 
dílčích částí, ať už různě komuni-
kujících koncových zařízení a růz-
ných přenosových technologií nebo 
nutnost přizpůsobovat IoT brány 
a aplikace danému požadavku. To 
má za následek dlouhou dobu vý-
voje, vysoké náklady s tím spojené              
a úzké, na konkrétní projekt zamě-
řené řešení, které má problémy s roz-
šiřitelností nebo přizpůsobením se 
novým požadavkům.
    Na IQRF Summitu 2019 předvedli 
členové IQRF Alliance, že díky vzá-
jemné spolupráci a vývoji interope-
rabilních řešení jsou schopni při-
nést řešení během několika týdnů 
a toto řešení dále rozšiřovat o nové 
požadavky zákazníka. Projekty byly 
různorodé, od hlídání kvality vody 
a ovzduší v jihoafrických drůbežár-
nách, přes monitoring průchodu 
osob a průjezdu automobilů, hlídá-
ní teploty v lednicích a mrazácích 
ve Všeobecné fakultní nemocnici 
v Praze, až po ukázky konkrétních 
produktů, které lze pro projekty vy-
užít.
   V průběhu posledních několika let 
probíhá na poli IQRF Alliance pro-
ces standardizace IQRF Interopera-
bility, což má za následek vznik no-
vých koncových zařízení, která ko-
munikují předvídatelným   a jednot-
ným způsobem. Díky tomu dokáží 
IQRF® brány dané zprávy pomocí 
IQRF Gateway Daemonu přeložit 
např. do formátu JSON, který je zase 
snadno použitelný v cloudových 
a mobilních aplikacích. Na výběr jsou 
u bran různé komunikační protoko-

Euroatlantická civili-
zace v proměnách času

ly vyšších vrstev. Celé řešení je pak 
otevřeno propojení i směrem k dal-
ším technologiím, které lze v pří-
padě potřeby do řešení nasadit. Na 
summitu byla předvedena vzájemná 
kompatibilita sítě IQRF® a LoRa-
WAN, kde se pro lokální autonomii 
a pravidelnou komunikaci se zaříze-
ními využívá síť IQRF® a pro vzdá-
lený přístup síť LoRaWAN. Díky 
jednotné komunikaci lze řešení roz-
šiřovat o nová zařízení i funkčnosti, 
aniž by to vyžadovalo zásadní pře-
pracování původního konceptu.
   Snadnému nasazení pomohly 
také nové funkce přímo v technolo-
gii IQRF®.  Nově je tak možno v síti 
IQRF® využívat zařízení na baterie  
i zařízení napájená ze sítě, síť lze vysta-
vět automaticky pomocí funkce Auto-
network V2, přidávat zařízení pomocí 
načtení QR kódu obsahujícího IQRF 
Smart Connect kód mobilní aplika-
cí  a vůbec na koncových zařízeních 
neřešit pracovní komunikační kanál, 
protože síť se nastaví na optimální ka-
nál hlavního zařízení – koordinátoru.
   Na samotnou síť IQRF® navazují 
partnerské služby, například možnost 
vzdálené správy bran IQRF® a zaří-
zení přes PIXLA.online, Open Edge 
Gateway – služby na bráně IQRF® 
přizpůsobující chování požadavkům 
vyšších vrstev, mobilní aplikace IQRF 
Network Manager umožňující sprá-
vu zařízení v síti IQRF® včetně jejich 
ovládání a vyčítání hodnot, a mnohé 
další. Díky průběžné spolupráci členů 
IQRF Alliance vznikají dílčí části na 
sebe navazující a doplňující se a sesta-
vení komplexního řešení je pak obdo-
bou skládačky.

Marta Prošková, Pavel Bílek

  Dne 02.06. 2019 se uskutečnila 
v „Rytířském sále“ barokního zám-
ku v Táboře-Měšicích velice zajíma-
vá a odborná přednáška doc. JUDr. 
Pavla Bílka, PhD. S názvem „Euro-
atlantická civilizace v promněnách 
času – Lidská práva, právní stát 

a právo na bezpečnost“, které se 
zúčastnili i zahraniční hosté z Ně-
mecka, Itálie a Kanady. Simultánní 
tlumočení (němčina - angličtina) 
převzal Dr. et Dr. Jan Berwid-Bu-
quoy z Ellgutu na Měšicích 
   Bývalý prezident „Gamingské 
Iniciatívy“, Ital Giuseppe Imbalza-
no, kapitán italského námořnictva, 
vysoce vyhodnotil obsah Bílkovy 
přednášky a vyjádřil přání zda-li by 
bylo možné uspořádat sjezd „Gamingské 
Iniciativy“ v roce 2021 v Táboře ve spo-
lupráci České atlantické komise 
(ČAKO) a Svazu důstojníků a pra-
porčíků Armády České republiky 
(SDaP AČR).
   Předseda ČAKO, docent Bílek, mu 
sdělil, že jsme připravení konferen-
ci „Gamingské iniciativy“ v Táboře 
uspořádat a s SDaP  AČR, všestraně 
spolupracovat.
   Ve své přednášce doc. Bílek po-
ukázal na hodnotové zdroje euro-
atlantické civilizace včetně tradič-
ního konstitucionalismu. Dále pak 
důsledně porovnal efektivitu půso-
bení mezinárodních a nadnárod-
ních institucí a mechanismu.
   V oblasti ochrany lidských práv 
je velmi efektivním systémem Rady 
Evropy se svým řízením před Ev-
ropským soudem pro lidská práva 
ve Štrasburku. 
   V politické a sociální rovině lze 
považovat za úspěšné působení Ev-
ropské unie a jejího komunitárního 
práva.



Česko-italské podnika-
telské fórum
   Dne 17. července 2019 se v Černín-
ském paláci uskutečnilo česko - italské 
podnikatelské fórum, které zahájil 
náměstek ministra zahraničních 
věcí ČR Martin Tlapa a jeho italský 
protějšek Manlio Di Stefano. Během 
bilaterálního setkání náměstci pro-
jednali vzájemné obchodně-ekono-
mické vztahy, které se dlouhodobě 
daří úspěšně rozvíjet. Obrat česko-
-italské obchodní výměny každo-
ročně stoupá a v roce 2018 poprvé 
překonal hranici 13 mld. EUR. Čes-
ká republika má zájem posilovat 
spolupráci s Itálií zejména v techno-
logicky inovativních sektorech.

   Univerzální koncept OSN jeví se 
v současnosti naopak značně bez-
zubým a neefektivním (tradiční 
mezinárodní právo není státy často 
respektováno).
   NATO jest maximálně efektivní, 
na demokratických základech po-
stavenou organizací v zásadní ob-
lasti bezpečnosti.
     

Někteří tuzemští i zahraniční posluchači se po přednášce docenta JUDr. Pavla Bílka, 
PhD na téma "Euroatlantická civilizace  v proměnách času", sešli na nádvoří barok-
ního zámku Tábor-Měšice, aby diskutovali právě absolvovanou lekci... Docent Bílek 
se nachází uprostřed (světlý oblek) a po jeho pravici (v modrém obleku) lze spatřit 
bývalého prezidenta Gamingské iniciativy, italského námořního kapitána Giuseppe 
Imbalzana.

   Shrnuto – evropské státy mají k 
dispozici to nejlepší k zajištění po-
litické a sociální stability, ochrany 
individuálních lidských práv a ko-
lektivní bezpečnosti a to svojí aktiv-
ní účastí ve výše  uvedených institu-
cích a systémech.

 Jan Berwid-Buquoy 

Mezinárodní informativní briefing České atlantické komise, NATO na téma "Pro-
hlubování a rozšiřování vzájmné spolupráce v Evropě" v "Rytířském sále" barokní-
ho zámku Tábor-Měšice. Z leva: Rudolf Spangenberg, Carsten Schanz, Jan Berwid-
-Buquoy, Lothar Kurzius, Svatopluk Haugwitz, Hans Weber, Pavel Bílek a Miroslav 
Tlamicha. 

   Po bilaterálním jednání s náměstkem 
Manliem di Stefanem se v Černínském 
paláci uskutečnilo podnikatelské fó-
rum, na jehož organizaci se společně 
s Ministerstvem zahraničních věcí ČR 
podílela Hospodářská komora ČR. 
Akce se těšila velkému zájmu ze stra-
ny českých podnikatelských subjektů. 
Podnikatelského fóra v Černínském 
paláci se zúčastnilo více než sto zástup-
ců společností, které mají o navázání 
či prohloubení spolupráce s italskými 
společnostmi zájem. Náměstka Manlia 
Di Stefana do Prahy doprovodila po-
četná delegace zástupců firem a bank, 
mj. zástupci firem Avio a Leonardo, 
které patří k předním představitelům 
leteckého a kosmického průmyslu 
v Itálii.
   „Italský trh nabízí českým firmám 
příležitosti v mnoha sektorech. Daří se 
nejen obchodu, ale narůstá rovněž po-
čet investičních projektů českých firem 
v Itálii a já doufám, že tento trend bude 
dále pokračovat. Nepřehlédnutelná je 
i přítomnost italských společ-
ností v České republice, což vypoví-
dá o stabilitě a příznivém investičním 
prostředí v naší zemi,“ uvedl náměstek 
Martin Tlapa.
Kromě náměstků Tlapy a Di Stefana 
pronesli úvodní proslov k účastníkům 
podnikatelského fóra také náměstkyně 
ministra průmyslu a obchodu



Transformace Armády 
České republiky

Záměrem této 
glosy je pouká-
zat na persona-
listiku v AČR. 
Ve složitých pod-
mínkách se s po-
mocí sofistiko-
vaných metod 
podařilo stano-
vit cílové počet-

od 1. ledna 1993. Bezprostředně po 
svém vzniku zahájila proces gene-
rální transformace. 

   Jeho cílem je armáda s výraz-
ným podílem profesionalizace,                          
s intenzívním odborným výcvikem, 
se zjevným oddělením politicko-
správního aparátu velitelského 
a výkonného. Musí to být armáda 
s vysokým stupněm bojové připra-
venosti, schopná působit ve všech 
směrech možného napadení. Zákla-
dem transformace není jen změna 
struktury a managementu, ale také 
změna logistiky, financování, zave-
dení krátkodobých, střednědobých 
a dlouhodobých rozvojových pro-
gramů. 

   Jedním ze základních předpokladů 
naplnění uvedených cílů je perso-
nální práce, na kterou jsou v proce-
su transformace kladeny zcela nové 
a mimořádně zvýšené nároky. Jejich 
zdárné zvládnutí má svůj základ        
v dokonalém, spolehlivém a poho-
tovém informatickém zabezpečení. 

   Naše armáda realizuje systém, kde 
jedním z hlavních úkolů je dosáh-
nout shody mezi dispozicemi člově-
ka a jeho organizačním zařazením, 
což je chápáno jako hlavní poslání 
správy lidských zdrojů. Vysokou 
kvalitu informatické podpory per-
sonálních procesů v AČR oceňují 
odborníci ozbrojených sil členských 
států NATO a armád postkomunis-
tických zemí. Někteří z nich jednají 
o převzetí převoditelných částí sys-
tému. 
   Mezinárodních konferencí v Pra-
ze, na kterých se prezentují dosaže-
né výsledky personalistiky AČR, se 
zúčastňují zástupci armád z různých 
zemí světa a personalisté někte-
rých velkých podniků. Výkonnost 
a úspěšnost firem závisí na kvalitě 
managementu a na jeho schopnosti 
získat a do struktury správně zařa-
dit další výkonné pracovníky. Kon-
kurenční prostředí je vlivem globa-
lizace stále tvrdší. Po fúzích velkých 
společností následuje zeštíhlování    
a další zvyšování výkonnosti. Ob-

Silvana Jirotková, viceprezident Hos-
podářské komory ČR Bořivoj Minář 
a za italskou stranu Carlo Mario Ferro, 
prezident italské agentury na podporu 
obchodu ITA (Italian Trade Agency)    
a Nicola Altobelli z italské podnikatel-
ské asociace Confindustria.
   Podnikatelské fórum bylo zaměřené 
na vybrané perspektivní obory vzá-
jemné spolupráce: letecký a kosmický 
průmysl; mobilitu, bezpečnost a civilní 
ochranu; energetickou efektivitu a prů-
mysl 4.0. V rámci každého tematické-
ho bloku vystoupili s prezentací přední 
zástupci českých a italských firem ak-
tivních v uvedených sektorech. Před-
stavili se rovněž zástupci bankovního 
sektoru. Podnikatelské fórum bylo za-
končeno sérií B2B jednání organizova-
ných Hospodářskou komorou ČR.
   Náměstci se při jednání věnovali také 
přípravě podnikatelské mise do Itálie, 
která se uskuteční na podzim tohoto 
roku. Čeští podnikatelé v rámci této 
mise navštíví Milán, kde byl na jaře 
znovuotevřen generální konzulát Čes-
ké republiky. Sever Itálie patří k nej-
bohatším evropským regionům a pro 
vzájemné česko-italské obchodní vzta-
hy je klíčový.                                   

Jaroslav Prošek

ní stavy personálu, tedy objektivizo-
vat jeho skutečnou potřebu  a popsat 
cesty, jak těchto cílů dosáhnout.   

   Po rozdělení Československa na 
dva samostatné státy, Českou re-
publiku a Slovenskou republiku, do-
šlo také k rozdělení armády. Armá-
da České republiky (AČR) existuje 
od 1. ledna 1993. Bezprostředně po 

dobné procesy nyní probíhají také    
v armádách. Proto se i úkoly perso-
nalistiky civilního a obranného sek-
toru stále více přibližují. 
   AČR používá v personalistice so-
fistikovaných a účinných metod. To 
mne zaujalo a již několik let se zú-
častňuji na Ministerstvu obrany ČR 
mezinárodních konferencí o infor-
matické podpoře personálních pro-
cesů, tedy o rozhodování resortního 
top managementu. 

Jaroslav Prošek

Mezinárodní střelecký 
trénink ČAKO – Borek 
u Českých Budějovic 
2019
     Není to ani zdaleka nic nového. 
Již v roce 2010 začali zde na střel-
nici v Borku dva funkcionáři Čes-
kého svazu důstojníků a praporčí-
ků AČR, pobočka Tábor, pplk. v.z. 
PhDr. Zdeněk Chuda a kpt. v.v. Dr. 
et Dr. Jan Berwid-Buquoy z Ellgutu 
na Měšicích, s akcí, kterou nazvali 
„Mezinárodní setkání vojenských 
střelců“. Poté se zde v Borku kaž-
doročně setkávali vojenští veteráni       
z Česka, Německa, Rakouska, Slo-
venska a Polska...
   V tomto roce 2019 se vedení Čes-
ké atlantické komise (ČAKO), Dr. et 
Dr. Jan Berwid-Buquoy z Ellgutu na 
Měšicích (1. místopředseda ČAKO) 
a Ing. Miroslav Tlamicha (předseda 
Sekce Bezpečnosti a vojenství) roz-
hodli v uvedené tradici pokračovat 
pod názvem „Mezinárodní střelec-
ký trénik ČAKO“. 
   Na rozdíl od původního modelu 
Buquoy - Chuda se zde vychází 
z „Koncepce přípravy občanů k obra-
ně státu 2019 – 2024“ (POKOS), vy-
dané Ministerstvem obrany 2019, 
coby návod na obranu státu. Směr-
nice POKOS mimo jiné praví:
   „Příprava občanů k obraně státu je 
nedílnou součástí plánování obrany 
státu. Úroveň připravenosti občanů 
v této oblasti významně ovlivňuje 
funkčnost systému zajišťování



obrany České republiky jako celku. 
Kvalita, pravidelnost a komplexní 
zaměření přípravy občanů k obra-
ně státu přispívají ke snižování škod 
na majetku a zejména ke snižování 
ztrát na lidských životech při vy-
hlášení stavu ohrožení státu nebo 
válečného stavu, ale i při běžných 
mimořádných událostech či za kri-
zových situací nevojenského cha-
rakteru...“
   Základní metoda výcviku Buquoy–
Chuda vycházela z britské metodiky 
„všeobecného boje proti terorizmu“ 
(Universal Defense Against Terrori-
sm – UDAT), kterou Buquoy im-
portoval do Česka z doby jeho služ-
by v britské armádě (Západní Berlín 
1981 – 1990).

Střelnice v Borku u Českých Budějovic

   UDAT však předpokládá již zku-
šené držitele střelných zbraní. Při 
„Mezinárodním střeleckém tré-
ninku“ v Borku, dne 01.06. 2019 se 
UDAT ukázala jako takřka neupo-
třebitelná, neboť k tréninku (mimo 
Němců z bývalé britské 248 GSU 
a US Army Berlin) se dostavili na-
prostí začátečníci z Česka, Kanady           
a Itálie.
   Tlamicha se dohodl s Buquoyem, 
že příští „Mezinárodní střelecký tré-
nink 2020“ v Borku se bude konat 
na bázi absolutních začátečníků, 
klasickou metodou zaučování za-
cházení se střelnou zbraní.

Julius P. Novák

Tuzemští i zahraniční účastníci "Mezinárodního střeleckého tréninku, 
Borek 2019".

A na dokreslení atmosféry pár zá-
běrů beze slov:



Den s armádou 
Tábor-Měšice 2019
   Celkem již XII. ročník Měšických 
mezinárodních slavností, též nazýva-
ných „Den s armádou“ se konal  v ne-
děli 02. 06. 2019, jako vždy v zámeckém 
parku barokního zámku Tábor-Měšice. 
Událost navštívilo cca 200 návštěvní-
ků, kteří se v žádném případě nenudili. 
Celou akci řídili a organizovali členové 
České atlantické komise (ČAKO) spo-
lu se svým, již od roku 2018 tradičním 
partnerem rytířským spolkem „Jezer-
ničtí Páni“.

  Rytíři prezentovali publiku své středo-
věké bojové umění à la „Otakar II.“ a byli 
odměněni bouřlivým potleskem. Po se-
tmění následovalo „Ohnivé Show“ a po 
jeho ukončení se spustil ohňostroj. „Oh-
nivé Show“ bylo vynikající ukázkou umě-
leckého výkonu a tvořivosti, stejně jako 
jedinečné fantazie „Jezernických Pánů“.
    Dětské atrakce „vojenské prolézač-
ky“ a skákací hrad se těšily pozornosti 
nejmladšího publika. Návštěvníci měli 
rovněž možnost zastřílet si lukem a samo-
střílem à la „Robin Hood“ na středověký 
vojenský terč. Atmosféru doplňovaly stře-
dověké válečné stany. 
   Velkému zájmu, především dětského 
publika, se těšila střelba z flobertkové-
ho revolveru Streamer R1 – 6X9, kterou 
během programu organizovala Městská 
policie Tábor.                                 Evžen Berwid 

  

Tábor-Měšice 2019 
„Armáda dětem“,  
aneb vpadlo nám do 
zad vedro...

   „Čert nikdy nespí!“ jak kdysi pro-
hlásil klasik a vpravdě řečeno byl 
Ďábel v Táboře-Měšicích dne 30. 06. 
2019 až zatraceně bdělý. Zámecký 
park zavalilo vedro, kde se ručička 
teploměru vyhoupla až na 38 stup-
ňů Celsia ve stínu staletých vrb. 

 

   

   Návštěvnost byla minimální a ne-
chat rytíře předvádět bojové ukázky 
na parném nádvoří barokního zám-
ku by se rovnalo sebevraždě. Tep-
lota na slunci přesahovala dokonce 
vražednou hranici 55 stupňů. Bylo 
skoro nemožné se v klasických stře-
dověkých kostýmech pohybovat. 
Pot stékal proudem a nesmírně těž-
ce se dýchalo. Předvedli jsme pouze 
několik symbolických ukázek ve stí-
nu. Na víc nám nestačily síly. 
   Při této příležitosti obdivuji ta-
jemníka České atlantické komise, 

NATO Jardu Proška MBA, který 
měl tu výdrž a trpělivost od 14:00 
do 17:00 hod. v tom nesnesitelném 
parnu instruovat uchazeče o střelbu 
z flobertkového revolveru na papí-
rové cíle s vyobrazenými portréty 
„teroristů“. 
    Obdiv si rovněž zaslouží redaktor-
ka týdeníku „Táborsko“ Eva Výbor-
ná. Přes nepřízeň počasí nešetřila 
dotazy vůči „Jezernickým Pánům“ a 
pilně pořizovala záznamy a fotodo-
kumentaci.

Richard Pexa

Největší zájem měly děti o „skluzavku NATO“.
„.

Vyklizené nádvoří barokního zámku Tábor-Měšice s tropickým vedrem 
55 stupňů Celsia (na slunci).



NAPSALI O NÁS JINÍ
   TÁBOR - MĚŠICE – V neděli 30. června odpoledne se na barokním 
zámku v Táboře – Měšicích konal Den pro rodiny s dětmi s podtitulem Ar-
máda dětem. Napřed přišla řada na pohádku O pejskovi a kočičce. Potom 
šermířský klub rytířů Jezerničtí Páni předvedl ukázky středověké bojové 
techniky. Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet střelbu z luku nebo s kuší ala Robin 
Hood. V nabídce byla i střelba z flobertky na papírový terč. Děti se vyřádily 
ve skákacím hradu. V areálu parku se vzrostlými stromy byl pro dětské 
návštěvníky pro osvěžení nachystaný malý bazén. Atmosféru dokreslovaly 
středověké vojenské stany.

Eva Výborná
(Převzato z týdeníku „Táborsko“, 01. 07. 2019)

 Komtur "Jezernických Pánů", Richard              
Pexa se svojí asistentkou Leou Doudovou

    Středověké stany.  Skupinka "Jezernických Pánů" s komturem Richar-
dem Pexou ve stínu staleté vrby...

Strážníci Městské policie Tábor měli snahu i trpělivost vy-
světlovat dětem zacházení s krátkou střelnou zbraní. Zá-
jem dětí zastřílet si s flobertkovým revolverem na papírový 
terč s obrázkem "teroristy" byl opravdu enormní.

Kapitán v.v. Jan Berwid-Buquoy (vlevo) a podplukovník v.z. 
Miroslav Tlamicha předvádějí fungování britské poloautoma-
tické útočné pušky.

Měšický zámek obsadila armáda i středověké ležení
   Odpoledne pro rodiny s dětmi v zámeckém parku pořádala Česká atlantická komise NATO, Svaz důstojníků a pra-
porčíků Armády ČR a Český institut mezinárodního setkání. Program byl zahájen ve 14 hodin a končil až v podvečer. 
   Mimo přehlídky Armády ČR, zde vystoupili také středověcí rytíři z táborského šermířského klubu Jezerničtí páni, předvedli 
různé bojové techniky a pravé středověké ležení s vojenskými stany. Děti i rodiče měli možnost zastřílet si z luku a samostřílu 
a vyzkoušet si výrobu dobových válečných brnění z kroužků. Další atrakcí byl skákací hrad, či velká molitanová stavebnice.
   Celým dnem návštěvníky provázeli a diskutovali na odborná témata vojevůdce a komtur Jezernických pánů Richard 
Pexa, předseda Svazu důstojníků a praporčíků Armády ČR, pobočka Praha, podplukovník v z. Miroslav Tlamicha a kapi-
tán v. v. Jan Berwid-Buquoy, 1. místopředseda České atlantické komise.                 (Lenka Pospíšilová „Táborský deník“) 



Eduard Marek – 102 letý člen České Atlantické komise (ČAKO)  

   Pamatuje pohřeb ministra Rašína 
v roce 1923. Vzal ho na něj tatínek, 
když mu bylo 5 let. Eduard Marek  
se totiž narodil 17. března roku 1917 
a ve svých 102 letech je aktivní na-
tolik, že nedávno absolvoval  tande-
mový seskok padákem.
   Už ve svých 23 letech se musel po 
úmrtí tatínka začít živit sám. Převzal 
po něm zavedenou živnost realitní-
ho makléře, v níž se hlavně a přede-
vším naučil naučil jednat a vycházet 
s lidmi. Poznal jich za svůj dlouhý 
život opravdu hodně, a možná právě 
to mu umožňuje mít ve svém věku 
takový nadhled, jaký má.
   Vzpomíná přitom spíš na ty, kte-
ří mu nějak pomohli, něco mu do 
života dali, než na ty druhé. Určitě 
byli take, ale za vzpomínku jako by 
ani nestáli.
   V mládí ho svými ideály oslovili 
skauti, pamatuje Foglara, jen o de-
set let staršího. K nim se dostal ve 
svých sedmnácti prostřednictvím 
ministrantské organizace Legio An-
gelica a už jim zůstal celý život věr-
ný.   Vždycky se snažil   řídit jeho sli-
bem a zákonem: „Konat povinnosti 
vlastní a zachovávati zákony skaut-
ské – duší, tělem a bytím pomáhati 
vlasti a bližnímu.“ Nebylo to vždy 
jednoduché. Za okupace pomáhal

těm, kteří to potřebovali nejvíc, tedy 
Židům, a málem za to šel na dva 
roky do koncentráku. Kupodivu ho 
tehdy zachránil německý soudní 
tlumočník. Poradil mu, jak by měl 
mladý obchodník upravit svou vý-
pověď, aby pro něj neměla fatální 
následky. 
Komunistickému lágru v Jáchymově 
ale neunikl. Po roce 1948 se zapojil 
do ilegální organizace DEB (Dok-
tor Edvard Beneš). I když ta se svou 
činností, především převáděním lidí 
za hranice, tehdy teprve začínala, 
byl tento případ spojen s procesem 
sMiladou Horákovou a celkem teh-
dy bylo odsouzeno na 150 lidí.

V Jáchymově Edvard Marek založil 
ilegální skautskou organizaci a, ku-
podivu, ho nikdo neudal, i když by 
samozřejmě mohl. Podobným zá-
zrakem je i to, že práce v uranových 
dolech, kdy překládal uranovou 
rudu holýma rukama, na něm ne-
zanechala žádné zdravotní následky.

Po propuštění se až do důchodu 
živil rukama, pracoval jako zedník 
na různých stavbách. Po roce 1968 
i 1989 pomáhal s obnovou činnosti 
skautské organizace a podle svých 
sil a možností se účastní veřejného  
a společenského života i dnes. Je 
nám ctí, že jako čestný člen České 
atlantické komise dochází právě na 
její akce a jednání.

Jitka Lenková
Foto:

Příslušník skautského oddílu, krycí 
jméno „Hroznýš“ (vpravo), v předvá-
lečné ČSR. (nahoře)

Eduard Marek - 102 letý člen Čes-
ké atlantické komise, narozen 1917. 
(vpravo)

V době mobilizace 1938. (dole)



VOJENSKÝ HUMOR A SATIRA
POZVRACENÁ UNIFORMA 
Irský policejní komisař Patric B. se po službě se svými kolegy v Dublinu poněkud rozjařil a tak společně vypili 
láhev "Telemore Dew" tzv. "na stojáka".
Poněkud se mu to vstřepalo do hlavy a jak říkají Irové, "hodil šavli" (throw up saber) alias pozvracel si celou uni-
formu. Bylo to sice nepříjemné, ale řekl si: "Až příjdu domu, potichu se vysvléknu, hodím uniformu do špinavého 
prádla a ráno to manželce Shirley nějak vysvětlím."
Jakmile připravila Shirley anglickou snídani "ham and eggs" a "cup of tee" začala se vyptávat na osud uniformy: 
"Jak to, že máš poblitý celý stejnokroj?" 
Patric reagoval kajícně: "Ale, stala se mi taková nepříjemná věc. Jakýsi opilec přecházel na červenou, tak jsem ho 
napomenul a on mi pozvracel celou uniformu. Víš, co jsem udělal? Okamžitě jsem mu napařil 20 liber pokuty!"
"20 liber, říkaš?" opáčila Shirley. "To si mu měl napařit hned 40 liber!"
"Proč?" divil se Patric. „On Ti totiž nejenom poblil celou uniformu, nýbrž ti ještě navíc nakálel a namočil do kal-
hot!“                                                                                                                                 (Z irského policejního humoru)
....................................................................................................................................................................................................

   NENECHTE SI UJÍT

Pavel Bílek
CITÁTY A MYŠLENKY I.

   Ústavy jako texty normativní pře-
devším slibují nárys způsobů jak 
legitimně vládnout, autoritativní 
stanovení pravidel, podle nichž jsou 
ustavováni ti vládnoucí a meze, až 
kam mohou vládnout, případně 
o čem mohou rozhodnout ti ovláda-
ní.  
  (Komentář: Ústava, resp. ústavní 
zákony jsou nejvyššími právními 
normami každého státu. Žádný zá-
kon ani administrativní nařízení 
státu jim nesmí odporovat. Ústavní 
zákony jsou pro občana ČR základ-
ním kamenem jeho svobody). 
------------------------------------------------------------

René Descartes ve vztahu subjektu 
a individua, jeho cogito, ergo sum, 
položilo základy modernity... Kon-
cept pravdy, založený na vyloučení 
pochyby a hledání jistoty, nalezl svůj 
jediný základ v lidském já. A toto já 
se stalo moderním subjektem. To je 
východisko moderní filosofie.    
   (Komentář: René Descartes / 1596 
– 1650 /. Jeho stěžejním dílem je 
„Meditationes de prima philoso-
phia“ (1641). Do češtiny přeloženo

 „Rozprava o metodě“. Jeho latinský 
výrok „cogito, ergo sum“ znamená 
v češtině: „Myslím, a proto jsem!“.
------------------------------------------------------------

   J. Habermas zdůrazňoval: „Ne-
strannost neznamená pasivní po-
stoj, ale úsilí pochopit hledisko ji-
ného, učinit své soudy reverzibilní, 
snahu odvodit své rozhodnutí a činy 
od důvodů, které by také jiný mohl 
přijmout.“
   (Komentář: Jürgen Habermas 
/ 1929 / je německý nemarxistic-
ký filozof. Jeho stěžejním dílem je 
„Theorie des kommunitativen Han-
delns“ (1981). Přeloženo do češtiny: 
„Teorie komunikativního jednání“.
------------------------------------------------------------

     Pojem moderní stát znamená stát, 
jehož mocenské kompetence jsou 
limitovány, a to ústavou. Legitimita 
vlády je odvozena z vůle lidu, pro-
jevované periodicky ve svobodných 
volbách. Vláda je odpovědna par-
lamentu a soudnictví je nestranné 
a nezávislé. Ústava uznává a chrání 
prioritu individua a občanské spo-
lečnosti před státem. 

   (Komentář: Autor zařadil své my-
šlenky sice do kapitoly „Počátky 
moderního konstitucionalismu“. Já 
osobně se však domnívám, že zmí-
něný „konstitucionalismus“ je na-
turelem nadčasovým, zapadajícím 
i do současnosti. Jde o státoprávní 
teorii, která v empirickém pojetí 
vždy nefunguje podle uvedeného 
konceptu).  

   Citáty z vědecké publikace Pavla Bílka 
„Demokratický právní stát ve světle práva                      
na bezpečnost“ (Praha 2004), vybral a auto-
rem komentářů je Jan Berwid-Buquoy.



SKOTSKÁ VOJENSKÁ LOGIKA
Britská vojenská policie MP, zastaví nedaleko jezera Lochness armádní džíp s přimontovanými vodními lyžemi na 
střeše. "Co to vezete vojíne na sřeše?", ptá se zvídavý seržant. 
"Seržante, to jsou vodní lyže." odpovídá předpisově řidič.
"Chcete si ze mne dělat srandu, vojíne?", rozesmál se seržant. "Narodil jsem a žiji celý život v oblasti skot-
ských jezer, ale žádné z nich není do kopce!"                               (Ze skotského vojenského humoru) 
....................................................................................................................................................................................................

 "Ženy v armádě nelze v žádném případě podceňovat ! " 
                              (Z kanadského vojenského humoru)

  "Otázka výsadkáře: 'Pardon, já tu letím ze shora 
náhodou okolo vás. Padám zde dobře na předměstí 
Los Engeles?'..." 
                              (Z amerického vojenského humoru)

  "Suvenýr ze Sovětského svazu - Příslušník zbraní 
  SS, který nosil tuto helmu v boji o Stalingrad, se zdá
  být dokonale 'obsloužen'..."

  "Pane poručíku hlásím, že kotva je zdvižena !" 
                              (Z australského vojenského humoru)

 

....................................................................................................................................................................................................

Dokonalá kamufláž
„Vojíne! Neviděl jsem vás včera na tréninku maskování!“ .. „Děkuji pane!“ 

Slipy
Přijde veterán do nemocnice před operací. Doktor: „Tak, vše vypadá dobře, za týden si přijdete a my vás odope-
rujeme.“  Veterán: „To znamená, že teď můžu jít domů?“  Doktor: „Ano, ale nejdřív musíte na test, odebereme 
vám krev, moč, sperma a stolici.“  Veterán: „Tak to bude stačit, když vám tu nechám svoje slipy.“

Sex
Velitel čety po brutálním flámu zaspal do služby. Najednou mu zvoní telefon a příjemný ženský hlas se ptá: 
„Pane poručíku, neměl byste zájem o sex po telefonu?“ - „Jasně, že měl!“ - „V tom případě vás spojuji s velitelem 
pluku.“ 

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................



DOPORUČUJEME NAŠE AUTORY
Jitka Lenková: "Nejdůležitější bitvy v českých dějinách", nakladatelství Alpress, Praha 2007.

                                                                      "Český stát byl pro svou polohu v samém srdci Evropy vždy středem mo-
                                                                      cenských zájmů a stal se dějištěm mnoha významných světových událostí.
                                                                       Chronologický přehled nejdůležitějších bitev našich dějin nabízím v pře-
                                                                   hledných kapitolách nejnovější informace o účastnících bojů a jejich takti-
                                                                   kách, o historicko-politickém pozadí a výsledcích válečných střetů na na-
                                                                   šem území..."

Jitka Lenková
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blog iDNES.cz  
v rubrice „Poezie a próza“.  

   Vřele doporučuji mikropovídky plukovníka ČAKO, dok-
tora Jana Berwida-Buquoye, uveřejňované na blog iDNES.cz            
v rubrice "Poezie a próza". 
   Blog iDNES otiskuje mikropovídky autora na pokračová-
ní z jeho knihy " Aforizmy a mikropovídky, které napsal sám 
život...", Český institut mezinárodních setkání (ČIMS),Tábor 
2015.

Jitka Samcová

Vojna dělá chlapy
Emil je z vojny poprvé doma na dovolené. Prochází se s rodiči po ulici a vykládá jim svoje vojenské zážitky. 
Najednou jdou oproti nim dvě krásné dívky, dlouhé nohy, minisukně. Emil dívky pozorně pozoruje, ohlíží se za 
nimi. Emilova matka se nakloní k manželovi a šeptá mu: „Vidíš, jak se na vojně změnil, fakt je z něj chlap! Před-
tím si děvčat ani nevšiml...!“ 
Když dívky zmizely z dohledu, Emil povídá rodičům: „Ta vpravo nedržela krok...!“

Správně!
Námořní pěchota na instruktáži v obřím akváriu a seržant se ptá: Z jakého oceánu jsou tyto ryby? Je vyvolán 
vojín Brown, ale stále mlčí. Seržant: Správně, je to Tichý oceán! 

Leninův řád
Kdysi dávno prý Rusové navrhli Reagana jako kandidáta na Leninův řád za budování komunismu. Dozvěděli se 
totiž, že na každém Pershingu je velký červený nápis: „Komunismus - náš cíl!” 

Da zdrávstjujet krásnaja ármia
Za druhé světové přivezou do lazaretu ruského vojáka skoro po kouskách. Dají ho do kupy, po třech měsících se 
probere z bezvědomí a setra ho nadšeně vítá: „Vítám tě, Koljo, zpět mezi živými!”
„Ale já nejsem Kolja,” namítne lazar. „Já jsem Igor, jak jste přišla na toho Kolju?”
„Když jsme vás dávali do kupy, všimla jsem si, že máte na přirození vytetováno OLJA,” vysvětluje zdravotnice. 
„A protože vám kousek chyběl, myslela jsem si, že jste tam měl napsáno Kolja.”
Voják začne hrozně naříkat a když se sestra ptá, proč vyvádí, vysvětluje: „Tam bylo původně vytetováno Da 
zdrávstvujet Krásnaja ármia, katóraja pabědíla nad germánskimi fašístami u Krásnovo Polja!”

10x
„Vojíne, kolikrát jste už seskočil padákem?” „Jednou!” „Vždyť v papírech máte psáno desetkrát...” „No, devětkrát 
mě museli z letadla vyhodit!”   

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................
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AUTOŘI TOHOTO ČÍSLA
Evžen Berwid
Dr. et Dr. Jan Berwid-Buquoy z Ellgutu na Měšicích, plukovník CAKO
Doc. JUDr. et Mgr. Pavel Bílek, Ph.D., O.C.M., Dr. h. c. předseda a generál ČAKO
Jitka Lenková
Julius P. Novák
Richard Pexa Komtur „Jezernických Pánů“ 
Lenka Pospíšilová, redaktorka „Táborský deník“
Jaroslav Prošek, BBA, MBA, major CAKO
Ing. Marta Prošková
Jitka Samcová, kastelánka barokního zámku Tábor-Měšice 
Ing. Jaroslav Turek, majitel kamenické firmy TAGRAS  
Eva Výborná, redaktorka z týdeníku „Táborsko“

Předsednictvo České atlantické komise z. s.
zvolené na členské schůzi dne 15. července 2018:

Předseda a generál ČAKO: Doc. JUDr. et Mgr. Pavel Bílek, Ph.D., O.C.M., Dr. h. c.
místopředseda a plukovník ČAKO: Dr. et Dr. Jan Berwid-Buquoy
místopředseda a plukovník ČAKO: Mgr. Svatopluk Haugwitz
místopředseda a plukovník ČAKO: pplk. v z. Ing. Miroslav Tlamicha

Tajemník České atlantické komise z. s.: major ČAKO Jaroslav Prošek, BBA, MBA
Šéfredaktor Czech Atlantic Forum: Dr. Miroslav Fehér

Česká atlantická komise pracuje ve 4 sekcích:

Sekce diplomatické spolupráce – předseda sekce Mgr. Svatopluk Haugwitz,
Sekce bezpečnostní a vojenská – předseda sekce pplk. v z. Ing. Miroslav Tlamicha,
Sekce osvěty a zpravodajství – předseda sekce Dr. et Dr. Jan Berwid-Buquoy.
Sekce organizační – pověřen řízením Jaroslav Prošek, BBA, MBA .
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UNIKÁTNÍ BALVAN
   Naše táborská kamenická firma Tagras navázala na dlouholetou tradici kamenické rodiny Herzánů, původních 
majitelů a rovněž, po znárodnění státního podniku Průmysl kamene Příbram n.p., jsme v tradici pokračovali.
   Mimo jiné, například, pro šlechtický rod Berwid-Buquoy jsme na Táborsku, na hřbitově Kostelec u Tábora 
vystavěli rodovou hrobku.
   Když jsem se dozvěděl od 1. místopředsedy České Atlantické komise, NATO, Dr. et Dr. Jana Berwida-Buquoye, 
že tato organizace hodlá vystavět v zámeckém parku barokního zámku v Táboře-Měšicích, pomník ANZAC DAY, 
obětem státního násilí, všech válek a revolucí, okamžitě jsem zareagoval.
   Navrhl jsem Dr. Buquoyovi k prodeji obrovský balvan, pocházející z turecké Gallipoli, z oblasti, kde se Winston 
Churchill 25.04. 1915, vylodil s australskou a novozélandskou armádou. Není tedy lepší unikát ke stavbě ANZAC 
Day pomníku, než tento. 
   Firmu jsem koupil 1993 a kámen se zde již nacházel. Nevím tedy jakou cestou a proč se balvan objevil na území 
Tábora.  
Jsem samozřejmě kdykoliv připraveni dodat unikát do prostor zámecké zahrady a opatřit balvan žádoucím textem. 
V dané věci jsme připraveni s Českou atlantickou komisí i nadále spolupracovat.

Ing. Jaroslav Turek, majitel kamenické firmy TAGRAS   


