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Česká atlantická komise organizuje slavnostní pietní akt u příležitosti ANZAC DAY,                     
k uctění památky obětem světových válečných konfliktů a státního násilí, který se uskuteční 
za účasti významných hostů v sobotu 25. 4. 2020 v 11:00 hodin u nově odhaleného 
Památníku ANZAC DAY v parku barokního zámku Tábor-Měšice. 

Slavnostní ceremonii provede pplk. Ing. Miroslav Tlamicha, místopředseda ČAKO              
a předseda Sekce vojenské.



SLOVO PŘEDSEDY

Drazí čtenáři,
ČAKO v současném kypícím světě 

realizuje v kvapíkovém tempu jed-
nu originální a náročnou akci mez-
inárodního významu i národního 
charakteru za druhou.

Posuďte sami: V první polovině 
listopadu 2019 výprava delegace 
ČAKO do Berlína - Po stopách 
zločinů, Pietní akt Remebrance 
Day, 30. výročí pádu Berlínské zdi. 
Slavnostní odhalení Památníku 
Anzac Day 23. 11. 2019 v zámeck-
ém parku Tábor-Měšice, kde se 25. 
4. 2020 uskuteční slavnostní pietní 
akt ČAKO za účasti významných 
hostů. Všichni jste vítáni! 

Slavnostní Novoroční koncert 
ČAKO 12. 1. 2020 (zámecká kaple 
Tábor-Měšice, spolek Hlahol). 

Intenzivní přípravy mezinárodní 
konference „Bezpečnostní ko-
munita“ s aktuálně plánovaným 
uskutečněním v listopadu 2020.

 ČAKO vydalo v lednu 2020 
reprezentační publikaci - knížku, 
která obsahuje vše podstat-
né o hodnotách, smyslu, cílech                           
i konkrétních aktivitách naší orga-
nizace. 

Pokračuje projektová a započíná 
finanční ofenzíva za účelem 
zabezpečení rozvoje a saturace 
zásadních obsahových priorit  
ČAKO. Též účast představitelů 
ČAKO na významných odborných 
konferencích v ČR jistě stojí za vaši 
pozornost.

O tom všem a mnohem více 
čtěte v tomto čísle CZAF.

Závěrem upozorňuji na nově 
zařazenou Promluvu duchovního, 
rozhodně ji nepomiňte!

Vřelé díky za nezištnou a kvali-
fikovanou práci mých blízkých 
spolupracovníků, bez níž by výše 
uvedené a připravované počiny 
nebyly myslitelné!

Váš    Doc. Pavel Bílek

FINANČNÍ OFENZÍVA – ČAKO 2020

Česká atlantická komise (ČAKO) 
existuje již od roku 1993 a od roku 
2018 se opět projevila v plné síle 
a svoji činnost opět zahájila dne 
6. 1. 2018 novoročním koncertem 
táborského pěveckého sboru  „HLA-
HOL“  pod heslem  „Nechť žije znovuz-
rození České atlantické komise, 
NATO“ (k tomu „Atlantic Forum“, číslo

1/2019, pod 
titulem „Ber-
línské fórum 
2018 aneb 
Zpátky do bu-
doucnosti”).

jeme pod hesly „Servimus patriae – 
Servimus Europae“ (Sloužíme vlasti 
– sloužíme Evropě), tak jako „Lidská 
důstojnost a soukromý majetek jsou 
nedotknutelné“. Při této příležitosti 
jsme vydali publikaci pod názvem 
„ČESKÁ ATLANTICKÁ KOMISE“ (nak-
ladatelství MJF, ISBN 978-80-88227-
06-9, Praha 2020), kde je obsahem 
náš statut a cíle.

Obrazová část knížky zcela tran-
sparentně demonstruje naše zahra-
niční projekty, které jsme nazvali: 
operace „Pochody k náhrobním 
štítům“ a „Normandie 2019“. Jsme 
často první vojenskou organizací      
z let 1918 – 2020, která vůbec něco 
takového podniká...

Nepotřebuji ani zdůrazňovat, že 
činnost výše uvedeného druhu je 
finančně vysoce náročná a do bu-
doucna ji bez dotací a sponzoringu 
nelze realizovat v plné míře jako 
doposud. Proto jsme naši operaci, 
kterou zahajujeme již od ledna 2020, 
nazvali „Finanční ofenzíva ČAKO 
2020“. 

Účelem „finanční ofenzívy“ je 
získat, co možná nejvíce peněžních 
prostředků z domova i z ciziny na 
krytí nákladů „Pochodů k náhrob-
ním štítům“ evropského kontinen-
tu, financování projektů na území 
ČR a vydávání vysoce osvětových 
tiskovin (Czech Atlantic Forum) 
a publikací. Naši činnost chceme 
rozšířit i na kinematografii – 
dokumentační reportáže, hlavně 
našich soukmenovců v cizině, 
které doposud nebyly zpracovány 
osvětovou filmovou dokumentací, 
a poté je celoplošně zveřejňovat.

   V roce 2020 chceme navázat 
těsnou spolupráci s NATO Me-
morialem ve Frethunu (severní 
Francie), Německou atlantickou 
společností (Deutsche Atlantische 
Gesellschaft) v Berlíně a s Česko-
německým fondem budoucnosti    
v Praze. V našem upřímném sna-
žení nám žehnej Bůh!

Jan Berwid-Buquoy
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Od 8. 1. 2018 až 1. 1. 2020 
uspořádalo ČAKO celkem 44 sa-
mostatných akcí v tuzemsku i v za- 
hraničí (viz čtvrtletník „Czech At-
lantic Forum“, vydání 1 – 4 v roce 
2019). Celkové finanční výdaje 
členů ČAKO na uvedené akce             
v letech 2018 – 2020 činily přes 
254 000,- Kč.

Z tohoto důvodu dospělo před-
sednictvo ČAKO k závěru, že je pro 
další úspěšnou práci v budouc-
nu nutné zorganizovat účinnou 
dotační a sponzorskou činnost.

 Akce ČAKO mají mimořádně velký 
společenský a osvětový význam sta-
bilizující náš společenský řád. Pracu-



Eugen Berwid s pietním věncem před hlavním katafalkem Britského 
vojenského hřbitova v Bayeux (Normandie), kde jsou pochováni padlí 
vojáci Československé samostatné obrněné brigády 1944 – 1945.                    
V popředí předseda Spolku přátel Izraele, Zbyněk Passer, při zahajo-
vacím projevu...                                                            Severní Francie 2019

ZPRAVODAJSTVÍ Z DOMOVA

KINEMATOGRAFIE ČAKO
    Naše projekty by silně obo-

hatily filmové dokumentární záběry, 
které bychom mohli předkládat 
přítomnému publiku při našich 
pořadech. V tomto směru se 
nabízejí dvě varianty: letní 
kino a jakýsi druh „domácího 
kina“ instalovaného v prostoru 
„Rytířského sálu“ na barokním 
zámku v Táboře-Měšicích.

Jan Berwid-Buquoy plánuje na 
rok 2021 jakýsi „Maraton stalin-
ských válečných filmů - 50 let“. Měl 
by se konat v prostorách letního 
kina nebo (v zimním období) ve 
vnitřních prostorách „Rytířského 
sálu“. 

Nápad je to úžasný a velice 
osvětový, neboť stalinská kinemat-
ografie, ať československá nebo 
sovětská, je v dnešní době tabu a 
mladá generace, která onu dobu 
50 let stalinské totality neprožila,

stalace výše uvedené „Kinemato-
grafie ČAKO“ okolo cca 100.000,- Kč.

Pakliže by šlo o dotaci, předpo-
kládám, že by se na ní asi muselo 
podílet několik institucí najed-
nou, neboť Odbor kultury a ces-
tovního ruchu, tak jako Odbor 
školství, mládeže a tělovýchovy  
MěÚ Tábor by patrně celou kauzu 
finančně nezvládly. Je tedy nutné 
již dnes hledat potenciální insti-
tuce a sponzory, aby nám onen 
náročný úkol pomohly zvládnout. 
Jako protihodnotu nabízíme k po-
užití prostory barokního zámku      
a zámeckého parku, stejně tak 
jako možnost i bezplatné inzerce              
v našem čtvrtletníku „Czech Atlan-
tic Forum“.                 Eugen Berwid 
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nemá k tomuto druhu kinemato-
grafie žádný přístup.

Samozřejmě by každé prezen-
taci takové filmové komunistické 
propagandy předcházela krátká 
osvětová přednáška předsedy 
ČAKO, Doc. Pavla Bílka, nebo Dr. 
et Dr. Jana Berwida-Buquoye, aby 
se divák z historicko-politického 
hlediska dozvěděl, jak a za jakých 
okolností takové dílo vzniklo, 
komu bylo určeno a jak v té době 
působilo na masy diváků.

Protože instalace obou druhů kin 
je velice náročnou finanční zátěží, 
je nutné již dnes hledat pro ten-
to druh osvěty finanční dotace a 
sponzory. Jsem přesvědčen o tom, 
že by takový projekt Městský úřad 
Tábor podpořil (neboť sídlo České 
atlantické komise je na barokním 
zámku Tábor-Měšice). Je ovšem 
otázkou, v jaké výši. Podle mých 
předběžných informací by stála in-

„CZECH  ATLANTIC  FORUM”  
coby novum 

Čtu pravidelně čtvrtletník „Czech 
Atlantic Forum“, do kterého i při-
spívám drobnými články o činnosti 
našeho rytířského spolku „Jezerničtí 
Páni“, protože naši členové jsou 
spolupracovníky ČAKO. „Jezerničtí 
Páni“ úspěšně spolupracují s ČAKO 
již od poloviny roku 2018 a majitel 
barokního zámku, Dr. et Dr. Jan Ber-
wid-Buquoy z Ellgutu, nám přidělil 
v přízemí zámeckého portálu jednu 
komnatu, kde máme naše hlavní 
sídlo. Na naší budoucí spolupráci     
s ČAKO se nebude ani v roce 2020 
nic měnit.    

„Czech Atlantic Forum“ není 
žádný běžný časopis, nýbrž je jak-
ousi učebnicí dějin našeho národa 
a obsahuje články, které se nikde 
nedočtete. Opravdu se jedná o no-
vum!

 Jeho osvětová úroveň na území 
ČR prostě nemá obdoby, ani 
konkurenci. Autoři často vyvracejí 
chyby a legendy v našich dějinách 
od roku 1918 a tím i stabilizují náš 
společenský řád pro příští gen-
erace podle hesla ruského disiden-
ta, Alexandra Solženicina, „Nežít 
se lží!“.                         Richard Pexa



NAVŠTÍVILI JSME

Níže uvedené čtyři konference jsou jen výběrem z těch odborných setkání, která autor v období listopad 
2019 až únor 2020 absolvoval. Pro přehlednost a ilustrativnost se předkládají otištěné originální materiály, v 
případě mezinárodních konferencí v anglickém jazyce. Jedná se o špičkový mezinárodní bezpečnostní summit 
„Czernin Security Forum“ tradičně pořádaný Ústavem mezinárodních vztahů na Ministerstvu zahraničních 
věcí ČR či o zásadní vědeckou konferenci „Právo v měnícím se světě (30 let, retrospektiva 1989-2019 a pers-
pektiva 2020-2050)“ pořádanou Univerzitou Karlovou v Karolinu. Témata a vynikající řečníci – přední experti 
byli zárukou vysoké úrovně těchto událostí.
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Medailí ministra zahraničních věcí ČR „Za zásluhy o diplomacii“ byl dne 18.11. 2019 oceněn i  bývalý předseda 
ČAKO Karel Schwarzenberg (viz Program a Laureáti medaile).

Pavel Bílek

24. ročník soutěže Českých 100 Nejlepších a mezinárodní 
konference Klíčové faktory úspěchu

Den “D” začal dopolední konferencí „Klíčové faktory úspěchu“, aby 
v pozdním odpoledni pokračoval slavnostním gala večerem. Na pódiu 
Španělského sálu byly předány diplomy představitelům vrcholné desítky 
ze stovky nejlepších společností roku 2019, osmi oborových kategorií, 
osobnostem „LADY PRO“ a „GENTLEMAN PRO“ a také mimořádné ka-
tegorii “30 let z ničeho kapitalistou” ke 30. výročí Sametové revoluce. 
Závěrečnou a z pohledu účastníků příjemnou částí je vždy recepce, která 
tradičně bývá ceněným kulinářským zážitkem i příležitostí pro mnohá 
zajímavá setkání.

Ocenění uděluje společnost Comenius v rámci anketní soutěže 
Českých 100 Nejlepších již od roku 1996. Podstatou vyhodnocení 
soutěže je součet nominací na vyplněných a do Comenia navrácených 
dotaznících.

COMENIUS je zcela nezávislá organizace, která nedostává žádné vládní 
granty a dotace. Všechny aktivity společnosti Comenius musí být finan-
covány z vlastních zdrojů a nebo jsou odkázány na štědrost sponzorů z 
řad firem i jednotlivců. COMENIUS obvykle pracuje na základě projektů, 
které vybírá podle toho, zda přímo přispívají k rozvoji české společnosti. 
Daný projekt je pak řízen buď přímo společností COMENIUS, nebo je 
realizován ve spolupráci se zahraničními partnery.

Pavel Bílek a Jaroslav Prošek
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PRÁVĚ  VYŠLO

Pavel Bílek + Jan Berwid-Buquoy: 
ČESKÁ ATLANTICKÁ KOMISE

Publikace vyšla v nakladatel-
ství MJF (Miroslav Fehér), ISBN 
978-80-88227-06-9, Praha 2020. 
Jejím obsahem jsou statut a cíle 
České atlantické komise (ČAKO). 
Je rozdělena na části: „Pre-
ambule“, „Doktrinální ústava“, 
„Stanovy“, „Členství“, „Vojen-
ský řád“, „Organizační struktu-
ra“, „Publikační a vydavatelská 
činnost“, „Činnost v obrazech“        
a „Autoři publikace“. Pro kompe-
tentní orgány je brožura zdarma, 
jinak je její pultovní cena 150,- Kč.

Jitka Samcová



MALÉ JADERNÉ REAKTORY 
- OD KONCEPCÍ K REÁLNÝM 
PROJEKTŮM SMR

Šestý ročník konference, kterou 
připravila agentura EventEra ve spolu-
práci s FJFI (Fakulta jaderná a fyzikálně 
inženýrská) ČVUT v Praze pod 
záštitou Ministerstva průmyslu a ob-
chodu a Inženýrské akademie České 
republiky.

Během konference si účastníci 
vyměnili aktuální informace o ro-
zvoji oboru, který se posouvá od 
výzkumu k reálnému využití. Kon-
ference navazovala na předchozí 
ročníky, ve kterých se řešily ak-
tuální projekty ve světě, možnost 
využití SMR v teplárenství, eko-
nomická stránka výstavby malých 
reaktorů a celková možnost vzniku 
malého reaktoru v České repub-
lice, který by pomohl překlenout 
období do výstavby nového bloku 
klasické jaderné elektrárny.

Na konferenci také promluvil 
zástupce společnosti ČEZ, která 
loni podepsala partnerství s ame-
rickou firmou NuScale. NuScale 
patří ve vývoji malých modulárních 
reaktorů mezi světové lídry. Její pro-
jekt aktuálně prochází náročným li-
cencováním ve Spojených státech. 
První komerční reaktor chce firma 
spustit v roce 2027 v Idahu.

Co je to SMR?
 Za malý jaderný reaktor lze 

považovat dle definice Mezinárod-
ní agentury pro atomovou energii 
(IAEA – International Atomic Ener-
gy Agency) ten reaktor, který má 
elektrický výkon maximálně 300 
MWe. V literatuře jsou tyto reak-
tory běžně označovány zkratkou 
SMR (Small Modular Reactor).

Malý modulární reaktor je 
zařízení, umožňující postavit malou

   Ve světě se budují tzv. „malé jaderné elektrárny“.  Česko zatím 
pokulhává za vývojem...
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jadernou elektrárnu jako staveb-
nici. Díky tomu, že je navržen 
z jednotně navržených částí – 
modulů, není tak náročný na pro-
voz a údržbu jako klasický velký 
reaktor. Jeho malé rozměry a velká 
flexibilita ho umožní provozovat 
tam, kde je zrovna potřeba. Výkon 
reaktoru zhruba 20 MWt umožní 
pokrýt energetickou spotřebu 
malého města nebo několika obcí, 
továrny nebo průmyslového kom-
plexu.

Výhody SMR:
● Nižší cena spojená s výstavbou 

a s tím související větší jistota            
a nižší riziko pro investory

● Prostorová nenáročnost - SMR 
jsou tak malé, že by teoreticky každé 
město mohlo mít svůj malý reaktor

● Bezpečnost - výměna paliva 
jednou za 3 až 4 roky, potřeba 
méně kvalifikovaného personálu

● Lze je vyrábět sériově v to-
várnách, dopravu na místo mohou 
zajistit běžná nákladní auta

● Nulové emise CO2
Jaroslav Prošek

Tajemník ČAKO, Jaroslav Prošek, MBA diskutuje  s plukovníkem 
ČAKO,  Dr. et Dr. Janem Berwidem-Buquoyem, o malých ja-
derných elektrárnách.



ZPRAVODAJSTVÍ ZE SVĚTA

MNICHOVSKÁ 
BEZPEČNOSTNÍ KONFERENCE

V polovině února 2020 se uskutečnila 
Mnichovská bezpečnostní konference, 
nejvýznamnější mezinárodní podnik 
svého druhu. Summitu se zúčastnili 
nejvyšší státníci členských zemí 
NATO a Evropské unie a influenceři. 
Podkladová studie pro letošní ročník 
se snaží evokovat novou perspe-
ktivu. Zásadně se věnuje pojmu                
a slabinám Západu. Ředitel konfer-
ence zmínil, že svět se stává méně 
západním a současně i Západ se 
stává méně západním. Jde o ideje 
liberální demokracie, to jest dělbu 
moci, lidská práva a právní stát. Zá-
pad je z globálního pohledu bez-
pochyby ve stagnaci, ne-li v úpad-
ku či defenzivě. Je proto klíčové, 
aby došlo k obnově liberálních    
evropských sil a k obnově uvadající 
přitažlivosti Západu.

Německý prezident uvedl, že USA 
jako náš nejbližší spojenec se za 
současné vlády zříká myšlenky 
mezinárodního společenství. 

Francouzský prezident vyzval 
k silnější Evropě a uvedl, že se 
Evropa musí postupně zbavo-
vat závislosti na USA a také by 
měla vytvořit společnou obranu 
paralelně s NATO. 

Americký miistr zahraničí pro-
hlásil, že zprávy o smrti NATO jsou 
nesmírně přehnané a že Západ 
vítězí a dělá to společně. Gen-
erální tajemník NATO zdůraznil 
nezbytnost zachování a dalšího 
posilování transatlantické vazby, 
tedy úzké bezpečnostní spolu-
práce mezi USA a evropskými 
státy NATO.

Z uvedeného vyplývá, že celá 
struktura NATO je v dnešním 
složitém světě nových bezpeč-
nostních  hrozeb a výzev postave-
na před zásadní otázky svého 
dalšího směřování a působení.

Pavel Bílek

REMEMBRANCE DAY 2019
    Pro delegaci České atlantické 

komise (ČAKO) v Berlíně byl Re-
membrance Day 2019 (Jour du 
Souvenir 2019), konaný dne 10. 
11. 2019, zajímavý tím, že ten-
tokrát byla pořadatelem Kanada. 
Veškeré akty s tím spojené bylo 
tedy nutné konat dvojjazyčně – 
anglicky a francouzsky.

Delegaci ČAKO, vedenou Janem 
Berwidem-Buquoyem, přivítali 
na Britském vojenském hřbitově           
v Berlíně-Charlottenburgu, kanad-
ský velvyslanec, S. E. M. Stéphane 
Dion (Ambassader du Canada), 

a vedoucí kanadské mise, paní 
Mme. Isabelle Poupart (Ministre 
et Chef de Mission). Oba byli velice 
překvapeni, že vidí na tomto místě 
českou delegaci, neboť to se jim 
doposud od roku 1945 nestalo...

Organizace a státy, které vys-
laly své zástupce k položení věnců 
na „Remembrance Day 2019“                   
v Berlíně:
1) Kanadské velvyslanectví, 
coby pořadatel (Embassy of Can-
ada on behalf of the Common-
wealth Nations).

2)  Vrchní velení německého 
Bundeswehru v Berlíně (Kom-
mando Territoriale Aufgaben der              
Bundeswehr).
3) Velvyslanectví Spojených 
států Amerických (Embassy of the 
United States of America).
4)  Velvyslanectví Francouz-
ské republiky (Embassy of the Re-
public France).
5)   Velvyslanectví Maďarské 
republiky (Embassy of Ungary).
6)   Velvyslanectví Lotyšské 
republiky (Embassy of Latvia).
7)   Velvyslanectví Litevské re-
publiky (Embassy of the Republic 
Lithuania).
8)   Velvyslanectví Polské re-
publiky (Embassy of the Republic 
Poland). 
9)   Velvyslanectví Slovinské 
republiky (Embassy of the Repub-
lic of Slovenia).
10)   Velvyslanectví Ukrajinské 
republiky (Embassy of Ukraine).
11)   Svaz německých 
opatrovníků válečných hrobů o. s. 
(Volksbund Deutsche             Kriegs-
gräberfürsorge).
12)   Transportní a pozemní 
technika královského britského 
pluku (Transport and Movement               
Squadron, RCT).

„Remebrance Day“, kostel St. George's Anglican Church, v Berlíně-
Charlottenburgu. Zleva doprava: Zdenka Pustayová, anglický židovský duch-
ovní, Rabbi Dr. Walter Rothschild, předseda veteránů Britské královské poli-
cie GSU, Gerhard Zellmer a Miroslav Tlamicha. 
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13)  Královská britská ochranka 
(Royal British Legion).
14)   Veteráni královské britské 
vojenské policie (Royal Military 
Police Veterans).
15)   Sdružení královských 
vzdušných sil (Royal Air Forces As-
sociation).
16)   Veteráni zahraničních 
vojenských misí Spojených států 
(Unitad States Veterans of Foreign      
Wars).
17)   Berlínská britská škola 
(Berlin British School).
18)   Česká atlantická komise 
(Czech Atlantic Commission).

   Mše svatá, zde citát reverenda 
Christophera Jage-Bowlera na Bri-
tish War Cemetery: 

„Brothers and sisters, we meet 
together, as many do throughout 
the Commonwealth on this day, to 
thank God for His mercy to us and 
to all peoples and to remember 
in gratitude and respect thouse  
who laid down their lives in time 
of war. We give thanks for the es-
tablishment of just and and demo-
cratic rule and peace in this land 
and pray for peace where there 
is currently war and conflict...We 
honour of the airmen and women, 
soldiers, sailors and marines who 
perishished in the prison camps on 
this land or in the course of armed 
conflict and who now rest in this 
place...“

(Překlad:
 „Bratři a sestry, setkáváme 
se společně, stejně jako mnozí                 
v Britském společenství národů, 
v tento den, abychom poděkovali 
Bohu za jeho milosrdenství vůči 
nám i všem národům a zavz-
pomínali na vděčnost a úctu k těm, 
kdo položili své životy v době války. 
Děkujeme za vytvoření spravedlivé 
a demokratické vlády a míru na 
této zemi a modlíme se za mír 
tam, kde je v současné době válka 
a konflikt... Ctíme letce a ženy, vo-
jáky, námořníky a mariňáky, kteří 
zahynuli ve vězeňských táborech 
na této zemi nebo v průběhu oz-
brojeného konfliktu, a kteří na 
tomto místě nyní odpočívají...“).
   Po této mši přednesly své pro-
jevy i velvyslankyně Australského 
velvyslanectví v SRN, paní H. E. 
Ms. Lynette Wood, a zástupkyně 
Indického velvyslanectví (Chargé 
d’Affaire, Embassy of India), paní 
Mrs. Paramita Tripathi.
 Jakmile byl oficiální pietní akt 
ukončen, reverend Christopher 
Jage-Bowler se srdečně pozdravil 
s naším vedoucím vojenské de-
legace, plukovníkem ČAKO, Miro-
slavem Tlamichou, pozval nás na 
kázání a návazné pohoštění do an-
glikánského kostela St. George’s An-
glican Church v Berlíně-Westend.   

   Tak, jako již v minulých deseti-
letích, nebylo zastoupeno Velvys-
lanectví ČR v Berlíně. 

Reputaci  ČR a Armády ČR tak od 
roku 2018 zachraňuje ČAKO a ani 
v budoucnu tomu nebude jinak – 
my nepolevíme!

   Hesla ČAKO jsou: „Servimus patri-
ae – servimus Europae!“ (Sloužíme 
vlasti – sloužíme Evropě!), tak jako 
„Lidská důstojnost a soukromý ma-
jetek jsou nedotknutelné!“

Jan Berwid-Buquoy

Anglikánský duchovní, reverend Christopher Jage-Bowler,                
u řečnického pultu při kázání. 

PO STOPÁCH HISTORICKÝCH 
OMYLŮ – SPANDAVSKÁ CITA-
DELA
  Hitlerovské nacisické zlovůli, prak-
tikované totalitou v letech 1933 – 
1945, padlo za oběť cca 60 milionů 
obětí. Jedná se tím o doposud 
největší hrůzovládu v dějinách lid-
stva. Nejvíce byl postižen Sovětský 
svaz s počtem 22 milionů padlých, 
zavražděných nebo umučených 
občanů.

Jeden den před „Remembrance 
Day“, kterého se ČAKO již tradičně 
zúčastňuje od roku 2018 na berlín-
ském „British War Cemetery“, pok-
ládáme pietní věnce        v budově 
„Památníku Plötzensee“, bývalé 
nacistické justiční sekerárny, kde 
bylo v letech 1939 – 1945 po-
praveno přes sto československých 
důstojníků a vojáků.

 Tentokrát jsme se rozhodli vydat 
se v Berlíně navíc po stopách na-
cistických zločinů a uvést, jako to 
již vždy děláme, některé historické 
omyly a báje na pravou míru! 

Norimberský proces byl aktem 
mezinárodní právní spravedlnos-
ti vedený USA, SSSR, Spojeným 
královstvím a Francií. Proces 
se konal v Norimberku od 20. 
11. 1945 do 1. 10. 1946 a bylo 
v něm odsouzeno celkem 24 
nejdůležitějších vedoucích činitelů 
nacistického Německa, kteří byli 
do Norimberka svážení převážně 
ze spojenci obsazeného Berlína. 

Toto jsou sice všeobecně známá 
fakta, ale takřka neznámá je 
skutečnost, že celá záležitost zača-
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la již 1. 5. 1945, ještě před 
ukončením 2. světové války, v pe-
vnosti tzv. „Spandavské citadele“ 
(Spandauer Zitadelle), a to ještě       
v době, kdy v Berlíně zuřily tuhé 
boje mezi Rudou armádou a hitle-
rovskými ozbrojenými silami. Oč 
vlastně šlo? Nejdříve vžitá legenda:

Spandavská citadela byla do-
byta po tuhých bojích sovětskou 
armádou 3. 5. 1945, obsazena a 
na německých civilních občanech 
se začalo páchat násilí. Docházelo      
k masovým znásilňováním... Po 
vynesení rozsudků Norimberského 
tribunálu byli váleční zločinci 
uvězněni ve Spandavské citadele.

Toto, do nebe volající fabulum, 
není produkt řízené propagan-
dy, nýbrž masově vžitá legenda, 
přetrvávající ve světě ještě do konce 
90. let minulého století. Teprve 
po návštěvě Michaila Gorbačova                                                                    
v Německém Bundestagu (Berlín 
9. 11. 1999), na upozornění ruské 
diplomacie, byla dodána historická 
fakta přímo z Moskvy. Tedy:

Dne 1. 5. 1945 (a nikoli 3. 5. 
1945) se berlínská Spandavská ci-
tadela ocitla v rukou Rudé armády 
1. běloruského frontu generála 
Vasilije Čujkova, a to naprosto bez 
boje. Kapitulaci zdejší posádky 
Wehrmachtu a SS převzali major 
Vasilij Grišin a kapitán Vladimír 
Gall. Aby se předešlo zakořeněným 
omylům, je dnes umístěna u vcho-
du do pevnosti informační cedule, 
upozorňující na onen fakt.

Spandavská citadela byla původně 
postavena jako pevnost v roce 1594 
a od té doby sloužila především 
coby věznice. 

Také sovětské armádní velitelství 
využilo komplex budov již od 1. 5. 
1945 k internaci několika stovek 
zajatých příslušníků německých 
ozbrojených sil, především z řad 
Wehrmachtu a SS, které sovětské 
vedení uvěznilo ve Spandavské 
citadele.    

Často, ještě i dnes, dochází k 
záměně Spandavské citadely s věznicí 
pro válečné zločince ve Spandavě-
Wilhelminenstadt, která je od pevnosti 
vzdálená necelé 3 kilometry. Původně 
sice sovětská armáda internovala vojen-
ské zajatce v útrobách pevnosti, ale jed-
nalo se pouze o přechodné opatření. 
Již v červnu 1945 bylo odtranspor-
továno cca 50 nacistů, převážně z řad 
SS, podezřelých z válečných zločinů, do 
Norimberka. Po odsouzení byli poté 
vězněni ve věznici pro válečné zločince 
v Berlíně-Spandavě (Wilhelmstadt) 
a do Spandavské citadely už se nikdy 
nevrátili. Toto jsou historická fakta. Jiná 
tvrzení jsou pouhou bájí a legendou...

   Jak to bylo s údajným masovým 
znásilňováním německých žen Ru-
dou armádou ve Spandavské cita-
dele po 1. 5. 1945? Vše je naprostý 
výmysl, pocházející původně z na-
cistické propagandy a postupem 
času „oprašován“ a šířen v době 
studené války (1945 – 1990).

 Zde je svědectví jedné z údajně 
znásilněných dívek. Gisela Nürn-
bachová (dcera poddůstojníka 
Wehrmachtu. Byl řidičem velitele 
pevnosti, poručíka Brettschneide-
ra):

Stali jsme se obětí Hitlerovy pro-
pagandy o zločinech bolševíků        
a tak jsme čekali, že nás všechny 
znásilní a postřílejí. Nic takového 
se nedělo. Chovali se velice slušně. 
Německým vojákům ani neodeb-
rali zbraně. Začali prohledávat    
pevnost, ale nehledali žádné oso-
by, ani zbraně. Úsilovně pátrali po 
alkoholu a pili všechno, co bylo cítit 
lihem. Byla jsem svědkem toho, jak 
jeden ruský voják vyžunkl lahvičku 
kolínské vody po holení. Potom 
všeho nechali, do prostřed nádvoří

postavili obrovský kotel a začali 
tam vařit ruskou polévku „sol-
janku“. Najíst dostali všichni oby-
vatelé pevnosti a Rusům bylo 
naprosto jedno, zda-li jsou to malé 
děti nebo příslušníci SS... 

Velitel pevnosti, poručík Josef 
Brettschneider (po válce odvo-
zoval svůj původ od příbuzných       
v Československu, viz k tomu – Ja-
roslav Hašek: „Osudy dobrého vo-
jáka Švejka“): 

Mým tlumočníkem byl sovětský 
kapitán Gall. Pevnost místy 
připomínala dětskou školku. Ruso-
vé, když se opili, hráli si s malými 
dětmi, brali je do náruče, lezli po 
čtyřech, hráli jim na tahací har-
moniku a dělili se s nimi o pirožky. 
Ostatní, kteří byli střízliví, chodi-
li po citadele a vylepovali tam 
plakáty se Stalinovým portrétem a 
jeho heslem: „Hitlerové přicházejí 
a odcházejí, ale německý národ 
zůstává!“ 

Někdy dochází ke zkreslování 
historických faktů neúmyslně, ale 
někdy až zatraceně úmyslně. Na-
konec bych si dovolil citovat výrok 
bývalého francouzského předsedy 
vlády, Édouarda Daladiera: „Ne 
vous fiez pas aux documents que 
vous ne vous êtes pas falsifiés“ 
(Nevěřte dokumentům, které jste 
sami nepadělali). C‘est la vie!

Jan Berwid-Buquoy

Členové delegace ČAKO, Miroslav 
Tlamicha a Jozef Niemec, v letní 
restauraci Spandavské citadely
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PROMLUVA  DUCHOVNÍHO

„O tvém milosrdenství chci 
věčně zpívat“

K našemu životu, času, který 
smíme strávit na této Zemi 
(je to dar, ne samozřejmost) 
patří i pravidelně se opaku-
jící „výjimečné“ dny na sklonku 
občanského roku, zvané Vánoce. 
Čím se ony dny vyznačují, co je pro 
ně příznačné? - Kupř. „krása“, která 
nám připomíná, že život nemusí 
být „šedý“, nezáživný. A skutečně 
krásné ovšem není to, co oslepuje, 
„šálí“, ale co ukazuje na hodnoty 
(nemateriální). - /Mluvívá se o 
sváteční pohodě, která chce ukázat, 
připomenout, že ve vztazích, které 
k životu patří, nemusíme „jít proti 
sobě“, ale můžeme „jít spolu“ v 
dobrém a dobře spolupracovat/. - 
A to doplňují i nejrůznější dárky a 
pozdravy, ať už písemné, či „tech-
nické “ (předávané za pomoci 
nejrůznějších vymožeností).

Svátečnost tohoto druhu, nad 
kterou jistě není možné mávnout 
povýšeně rukou, je ovšem 
záležitost krátkodobá, dočasná. 
Za krátko po tomto „termínu“, v 
našich kalendářích vyznačeným 
červenými čísly, se o slovo přihlásí 
„čísla černá“ se vším, co k nim 
patří – úkoly, povinnosti, hledání, 
možná i bolesti, strach. A tak je 
docela jistě na místě otázka, zda-li 
vánoční slavení tuto každodennost 
nějak ovlivní, poznamená, zda se 
tyto dva světy nemíjejí.

Mám za to, že do těchto otázek 
– v čem je přínos, nenahraditel-
nost Vánoc v tom slova smyslu, 
že „neskončí“ s prvním černým 
číslem, které naskočí v pomůcce 
pro „vyznání se v čase“ zvané 
kalendář /mohou přínosně prom-
luvit svědkové ze sbírky zvané Bi-
ble/.

I tímto především se vyznačují 
„Vánoce podle Bible“.

V těch příbězích, vyprávěních 
se objevuje nepřehlédnutelná, 
neopominutelná skupina těch z 
„okraje společnosti“. Patří mezi 
ně známí pastýři, /Lk 2, 11/, ke 
kterým se v našich představách 
váže romantika – starají se o „roz-
tomilé ovečky“. Skutečnost byla 
ovšem naprosto jiná. Pastevci byli 
ve skutečnosti námezdní dělníci. O 
ovce se starat nikdo nechtěl. Vždyť 
to jsou svéhlavá zvířata a péče o ně 
trvá 24 hodin denně. - Řeč přijde i 
na Simeona a Annu /Lk 2, 21nn/, 
dva staré lidi, kteří se nacházejí v 
závěrečné části života, kdy člověk, 
jak známo, potřebuje nejedno od 
svého okolí, a nelze očekávat, že by 
byl nějakým výrazným přínosem 
pro ty kolem. Ty děje se odehrávají 
stranou míst, která se pokládají 
za významná a důležitá. Nazaret /
Mt 2, 23/, kde žije Josef a Marie, 
je tím, na co by se dal vztáhnout 
současný výraz „zapadákov“. A o 
moc lepší to není s Betlémem. Ten 
se přeci nachází ve stínu hlavního 
města Jeruzaléma.

Ve sbírce vánočních příběhů, 
kterou uspořádal, sestavil muž 
jménem Lukáš, je několik písní, 
označovaných jako chvalozpěvy 
Zachariáš (Lk 1, 67nn), Marie (1, 
46), Simeon (Lk 2, 29nn). Tímto 
slovem se ovšem nemíní podoba. 
S tou to bylo asi velice „skromné“, 
neboť u žádného z výše jmeno-
vaných nelze předpokládat jakéko-
liv hudební vzdělání, ale obsah. A 
tím je radost z toho, či nad tím, 
že do života zpívajících vstoupila 
Boží zachraňující láska. A to je 
dar, nad který není. A ten, kdo se 
tomuto Božímu jednání otevře, 
nechá je vstoupit do svého života, 
prožije tento čas způsobem, který 
nikdo jiný zajistit nemůže. Není 
nic krásnějšího než být Božím 
milovaným dítětem. To je víc 
než se vyšplhat na samou špici 
společenského žebříčku.

Ondřej Soběslavský s reverendem 
Nathanialem (Anglikánská církev, 
Praha)

Vánoční příběhy v podání Lukáše 
jsou plné protikladů. Císařské 
paláce ve „středu světa“ v Římě           
a jeskyně, úkryt pro hospodářská 
zvířata, na okraji tehdejšího světa, 
v Palestině, rádoby světovládce, 
povinně oslovovaný Augustus /čili 
jako bůh uctívání hodný a poctivý, 
spravedlivý tesař Josef, po význa-
mu a důležitosti toužící Eva „bu-
dete jako bohové“ Gn 3, 5/, což 
se nepochybně „podepsalo“ i na 
jejím prvním synovi, na bratrovra-
hovi Kainovi – a prostá palestinská 
dívka, Marie, pokládající narozené 
děťátko za dar a pověření být 
náležitou matkou. A její prvo-
rozený syn je dodnes jedinečným 
přínosem pro celý svět. A dějiny šly 
tak, že to, co bylo tehdy pokládáno 
za důležité a významné, je dnes 
muzeální záležitostí. A to druhé, 
tenkrát přehlížené a pohrdané, je 
dodnes přínosné a nenahraditel-
né.

U čeho se zastavit především?
Náš současný prezident tvrdil 

nedávno v televizní stanici, ve 
které se vzhlédl, že Vánoce jsou 
především svátky rodiny. Jistý 
Antonín Zápotocký pak v onom 
proslulém projevu Vánoce „zmo-
dernizoval“, a tak v nich šlo o dědu 
Mráze v kožichu. Zřejmě si tato, tzv. 
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hlava státu, nedala práci, aby se 
zaposlouchala do evangelijních 
zpráv a rozvažovala o nich. Dle 
nich jsou Vánoce svátkem, při 
kterém se připomíná a „osvěžuje“. 
Boží výprava do světa, který je poz-
namenán, znetvořen nejrůznější 
lidskou nouzí a bolestí. A Bůh se 
nevypravuje ze zvědavosti, aby 
něco „zažil“ - on nepotřebuje 
naši zážitkovou kulturu, /ale Bůh 
se vypravuje z lásky, která chce 
pomoci, uzdravit. A stačí se je-
nom rozhlédnout a velice rychle 
poznáme, jak je toho třeba i dnes.

Ti, kteří vystupují v Lukášových 
vánočních příbězích, nejsou 
jistě podle současných představ 
„výkvět“ společnosti. Jenže pro 
Bibli je rozhodujícím měřítkem pro 
hodnocení náplně života člověka 
to, čím naplňuje čas, který mu byl 
na této Zemi svěřen. A Alžběta, 
Zachariáš, Marie, Josef, Simeon 
a Anna, stejně tak jako pastýři, 
patří mezi ty, k nimž se podle 
evangelia váží kladné hodnoty.                                  
A tak se ptejme, jak je to s námi. 
A slyšme, že tyto sváteční dny jsou 
jedinečnou příležitostí, abychom 
se vydali touto cestou.

K nepřeslechnutelným tónům, 
hlasům vánočních příběhů, patří    
i radost a vděčnost. Ta zaznívá          
i ve vyprávěních „podle“ Matouše 
– 2, 10/. Ty ovšem nejsou jenom 
„zvukovou záležitostí“. Vděčný 
může být člověk i jinak. Třeba i tak, 
že je vnímavý pro potřeby těch 
kolem, kteří jsou na tom hůř, jed-
no v které životní oblasti, a účinně 
jim pomáhá. Ať se to naše letošní 
vánoční slavení „rozeběhne“ i tím-
to směrem. Příležitostí k tomu je 
víc než dost.

Pane Ježíši Kriste, děkujeme Ti, 
že jsi vstoupil do našeho světa a ži-
vota, jaké jsou – i s jeho bolestmi, 
otázkami a selháními, děkujeme, 
že jsi přišel, abys pomohl a uzdra-
vil.

Ondřej Soběslavský,                
duchovní otec ČAKO

František Pavelka 
(1920-1942)

Jediný parašutista sťatý v Plötzensee 
Radiotelegrafista, československý voják a příslušník výsadku Per-

centage František Pavelka se narodil se 29. listopadu 1920 v Břeclavi                      
v rodině poštovního doručovatele. Po vychození obecní školy vystudo-
val gymnázium. Zapsal se v roce 1939 na filozofii v Brně, ale kvůli zavření 
vysokých škol v Protektorátu nedostudoval. Potom pracoval jako dělník 
a zapojil se do odbojové práce proti nacistickým okupantům. V březnu 
1940 před hrozícím zatčením uprchl přes Slovensko, Maďarsko, Jugo-
slávii a Turecko do Francie. Zúčastnil se bojů na frontě a po zhroucení 
Francie odplul do Velké Británie.

V Protektorátu na svobodě jen 19 dní
Tam byl zařazen k pěšímu pluku, absolvoval školu pro důstojníky,           

v hodnosti svobodník aspirant byl vycvičen pro plnění zvláštních úkolů 
a absolvoval školení v odbornostech nutných pro plnění sabotážních 
úkolů. Byl prvním československým výsadkářem, vyslaným z Velké Bri-
tánie,  který seskočil nad územím protektorátu,  a to v noci z 3. 
na 4. října 1941. Vinou navigační chyby byl vysazen u Čáslavi, 35 km 
od původně naplánovaných Nasavrk, kde na něj čekali příslušníci míst-
ní odbojové skupiny. Přesto se Pavelkovi podařilo spojit s představiteli 
Petičního výboru „Věrni zůstaneme“ (PVVZ), předat náhradní díly do ra-
diostanic a šifrovací klíč a dostat se do Prahy.

Tam Pavelka obdržel od odbojářů falešné doklady, znějící na jméno 
Petr Soukup, a nějaký čas se skrýval na různých místech. Pouhých 19 
dnů po vysazení, 25. října 1941, byl ale v Praze-Holešovicích zhruba ve 
čtyři hodiny ráno zatčen gestapem. Během následujících výslechů spo-
jených s mučením i psychickým nátlakem nejspíše dokázal neprozradit 
žádné zásadní údaje o výcviku v Anglii, ani adresy lidí, u nichž se skrýval. 

V době, kdy byl vězněn Němci, byl v Londýně povýšen do hodnosti 
poručíka pěchoty. 19. srpna 1942 byl odsouzen k trestu smrti a 11. led-
na 1943 byl v Berlíně ve věznici Plötzensee popraven stětím gilotinou. 
Stal se tak jediným československým výsadkářem-odbojářem, který byl 
popraven na tomto místě. Po jeho smrti byl jeho popel rozprášen na 
neznámém místě v okolí Berlína a jeho rodinu poté vyzvaly německé 
úřady k úhradě nákladů věznění, popravy a pohřbu, které činily 4 318 
říšských marek. Po válce byl František Pavelka 1. prosince 1945 povýšen 
do hodnosti nadporučíka pěchoty in memoriam a dne 17. července 
1948 do hodnosti kapitána pěchoty in memoriam.

 

NEZNÁMÍ  HRDINOVÉ
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Foto v úvodu článku: František Pavelka focený před zdí v londýnském 
Porchester Gate v obleku, který používal coby civilní oděv v prvních 
dnech pobytu v Protektorátu - wikipedie pro čako.
Nahoře: Pamětní deska u Koudelova, okr. Čáslav - Operace Persentage 
znamenala smrt pro čtyři hrdiny: František Pavelka, Antonín Krejčí, 
František Kalina a František Grad.
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Z  VOJENSKÉHO  HUMORU

„Tak jak pak se vede při tom počasí, 
mademoiselle?“
 „Copak o to, seržante, vede se dobře, 
ale špatně dojí!“ 
(Z francouzského vojenského humoru)

Útočné vojenské vozidlo bývalé NDR 
„Obrněný trabant“ 
(Z německého vojenského humoru)

Prozrazen sovětským špionem
Jak ale gestapo na Františka 

Pavelku přišlo? Celou jeho odbo-
jovou síť prozradil po svém zatčení 
rezident sovětské zpravodajské 
služby mjr. Josef Jedlička, kromě 
jiného také legionář a zednář. Neví 
se však, zda svoji nabídku Sovětům 
k přímé spolupráci s GRU učinil 
Josef Jedlička na základě vlastní 
osobní iniciativy nebo na přímý 
pokyn představitelů domácího 
vojenského odbojového hnutí.             
V každém případě byl v roce 1941 
povýšen do hodnosti plukovníka 
GRU. Zatčen byl 8. října 1941, 
zřejmě na základě výslechů jiných, 
již dříve zatčených odbojářů. 
Nabízí se ale i domněnka, že se 
stal obětí nějaké vyšší zpravodajské  
hry. Byl popraven zastřelením dne 
30. června 1942. 

Jitka Lenková

„Měl byste zpomalit, desátníku!“ 
„Ale proč, seržante? Vždyť jedu 
přiměřenou rychlostí, 30 km v hodině.“
„No jo, ale jedeme na chodníku!“
(Z amerického vojenského humoru)

„Jaképak my nejsme schopny 
vojenské služby, protože máme 
syfilis. Budete letecky vysazeny na 
území nepřítele a vaším rozkazem 
je, co nejvíce vojenských příslušníků 
pohlavně nakazit...“  
(Z britského vojenského humoru)

Odstřelovač: „Můžete se klidně 
dát na útěk, ale v tom případě 
Vás zastřelím unaveného!“
(Z amerického vojenského hu-
moru)
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SLOVO PŘEDSEDY
Pochody k náhrobním 
štítům Evropy, aneb

Berlínské fórum 2019, 
tak jako Normandie 
2019 

   Akce „Berlínské fórum 2019“ na- 
vazuje na akci „Berlínské fórum 
2018“ a rozšiřuje ji pouze o „Anzac 
Day“, kterého jsme se zúčastnili dne 
25. 04. 2019 v Berlíně na pozvání 
vojenského oddělení australské-
ho velvyslanectví (paní Clare McE-
nieryové, zástupkyně vojenského 
atašé námořního kapitána Bretta 
Chandlera) v SRN.
   V tentýž den odpoledne jsme 
umístili na zeď budovy bývalé Čes- 
koslovenské   vojenské  mise  (1946
–1990) v Berlíně-Dahlemu (bývalý 
Západní Berlín, americký  okupač- 
ní sektor) pietní věnec na památ- 
ku prvního velitele vojenské mise, 
generála  Františka  Hrabčíka (1894
–1967), jenž byl náhle ze své funk-
ce v roce 1949 odvolán, komuni-
stickou státní bezpečností zatčen, 
vyslýchán, degradován na  vojína                
a z armády vyloučen (70. výročí).  
Čest jeho památce!
    

   Dále jsme se stali první vojen-
skou delegací od roku 1961, jež 
jménem naší vlasti položila k po-
mníku obětem „Berlínské zdi“ pi-
etní věnec.

   „Berlínská zeď“ byla vystavěna 
východoněmeckou totalitní vlá-
dou dne 13. 08. 1961 a přečkala 
plných 28 let až  do   9. 11. 1989.
Měřila celkem 160 km a stá-
la tehdejší vládu NDR celkem 
400.000.000,- Marek (přepočteno 
na dnešní měnu cca 14 miliard Kč).

 „Berlínskou zdí“ byla prakticky 
hermeticky uzavřena poslední 
enkláva, kterou mohli potenciál-
ní uprchlíci (a to i z ČSR, viz bra-
tři Mašínové), opustit komunis-
tické země. Při pokusu překonat 
„Berlínskou zeď“ bylo pohraniční 
stráží NDR zastřeleno celkem 136 
obětí. Při pokusu překročit hra-
nici  zabezpečenou „Berlínskou 
zdí“ mezi Východním a Západním 
Berlínem bylo zatčeno přes 70.000 
osob, z toho též několik desítek ob-
čanů  z ČSSR, Polska a  Maďarska.

   Tak jako v roce 2018 jsme ani ten-
tokrát nevynechali položení věnce 
v Památníku „Plötzensee“ (bývalý
 

   V původním reprezentativním formátu            
s výběrem zásadních aktivit roku 2019 a od-
bornou bezpečnostní statí časopis vyjde jako 
ročenka opět na počátku roku 2020. Průběž-
ně se budeme každé 3 měsíce setkávat v této 
podobě plně zabezpečované Sekcí osvěty         
a zpravodajství. 
   Čekají nás skutečně mimořádné aktivity – 
zejména dvoudenní náročný program v rámci 
Mezinárodních měšických slavností ve dnech 
1. - 2. června 2019 na zámku Tábor-Měšice 
v Jižních Čechách a dále více jak týdenní za-
hraniční cesta ČAKO nazvaná pracovně jako 
„Normandie“. 
   V říjnu či listopadu 2019 by ČAKO ráda uspo-
řádala konferenci „Bezpečnostní komunita“    
v Praze, jednání v této věci teprve budou pro-
bíhat a Vy budete včas informováni. 
   V mezinárodní oblasti půjdeme cestou pro-
hlubování vztahů s Atlantic Treaty Associa-
tion a s jednotlivými zahraničními subjekty 
– partnery. Stále větší důkaz bude kladen na 
spolupráci diplomatickou.
   Čtěte, vybírejte a účastněte se našich akcí, 
jste vítáni.
   Naší snahou a cílem je pořádat jedinečné      
a originální akce v oblastech, kterým se dosud 
státní i nestátní autority a subjekty nevěno-
valy, ačkoli je považujeme za zásadní a pod-
statné. Nepřidáváme se a lacině nevezeme se        
s ostatními, kreativně se zamýšlíme, tvoříme 
a realizujeme. Je to náročné, ale tento přístup 
považujeme za nezbytný a smysluplný. 
   Zároveň mi dovolte vyslovit velký dík skupi-
ně úžasných lidí kolem mě, kteří obětavě, ne-
zištně a vysoce kvalifikovaně vytváří a usku-
tečňují tyto úžasné počiny.

Váš Doc. Pavel Bílek
předseda ČAKO

Milí čtenáři,

z prvního čísla 
Czech Atlantic 
Forum jste se 
dozvěděli mno-
hé ze života ob-
rozené České at-
lantické komise. 

Hlavní katafalk British War Cemetery, Anzac Day, Berlín 25. 04. 2019.                     Pi-
etní hold vzdávají Ivan Lamprecht a Jan Berwid-Buquoy. Věnec ČAKO je vlevo dole.         
                                                                        Foto: Zdenka Pustayová (SDaP Armády České republiky).
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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 

   ZPRAVODAJ ČESKÉ ATLANTICKÉ KOMISE         ročník 2019 / číslo 3

   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
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SLOVO PŘEDSEDY

   ČTVRTLETNÍK ČESKÉ ATLANTICKÉ KOMISE        ročník 2019 / číslo 4

   Vážení kolegové a přátelé ČAKO,
   ve dnech 7. – 15. 9. 2019 se uskutečnila 
historická výprava delegace ČAKO pod 
názvem „NORMANDIE 2019“. O této 
události čtěte podrobné zpravodajství. 

8.-10.11. 2019  se uskutečnil výjezd 
delegace ČAKO do Berlína  u příle-
žitosti 30. výročí pádu Berlínské zdi a  
na pietní akt Remembrance Day - více 
v příštím čísle CZAF. 
   V roce 2019 slavíme 30. výročí „SAME-
TOVÉ REVOLUCE“, 20. výročí vstupu do 
NATO (plus 70. výročí založení NATO) 
a 15. výročí vstupu do Evropské unie. Při 
těchto příležitostech je dobré si připomínat, 
jak nesamozřejmé je žít a tvořit ve svobod-
né společnosti, která je pevně hodnotově a 
institucionálně ukotvena v mezinárodních 
demokratických strukturách.
   Od příštího čísla bude součástí Czech Atlantic 
Forum i sloupek duchovního, který Vás bude 
pravidelně občerstvovat i v budoucnu.
   Započínají přípravné práce na konferenci s 
pracovním názvem „Bezpečnostní komuni-
ta ČR“, která je plánována na 1. pololetí příš-
tího roku v Praze.
   Věnujte, prosím, pozornost zásadnímu 
materiálu „DOKTRINÁLNÍ ÚSTAVA 
ČAKO“, který jsem vypracoval, a tímto jej 
oficiálně předkládám.
   Příjemný konec letošního roku a příznivý 
rok 2020.
   Váš                             Doc. Pavel Bílek

DOKTRINÁLNÍ ÚSTAVA
  České atlantické komise (ČAKO)

I.
ČAKO je jedinečnou entitou, která je založena na tradičních euroatlantických 
hodnotách a stojí na exkluzivním členství významných osobností a právnic-
kých osob české společnosti.

II.
ČAKO hraje zásadní roli na poli bezpečnostní politiky, a to informačně, osvě-
tově, expertně a akademicky. Činí tak ve spojení se strategickými i aktuálními 
potřebami české bezpečnostní komunity a oficiální politiky státu.

III.
ČAKO má pilíř vojenský (zřizuje a udržuje vlastní uniformovaný Bezpečnost-
ní sbor) a civilní (osvětová a diplomatická činnost). Jest hierarchizovanou 
organizací s jasně stanovenou strukturou a funkčními interními předpisy. 
Vnitřní kultura klade vysoké nároky na morální integritu, odbornost a kulti-
vovanost představitelů i všech členů ČAKO.

IV.
Podstata aktivit ČAKO spočívá v originálním analytickém a kritickém pů-
sobení vnitrostátním, mezinárodním a komunitárním. Reflektuje podstatné 
akademické a praktické otázky bezpečnostní politiky NATO, EU a ČR. Ak-
tivně ovlivňuje a kultivuje českou bezpečnostní komunitu (konference, kula-
té stoly). Ctí a připomíná bojové a vojenské tradice a hrdiny českého národa. 
Zabývá se současnou a budoucí podobou české a evropské kolektivní bezpeč-
nosti. 

V.
ČAKO vydává čtvrtletník „Czech Atlantic Forum“ v tištěné a elektronické po-
době. Tento časopis představuje informační, osvětovou a expertní platformu 
ozřejmující činnost ČAKO a současně diskutující podstatné české a meziná-
rodní bezpečnostní otázky.

VI.
ČAKO partnersky spolupracuje s orgány veřejné správy, zejména s Minister-
stvem zahraničních věcí ČR (včetně ambasád cizích států), s Ministerstvem 
obrany ČR (včetně Armády ČR) a s Ministerstvem vnitra ČR (včetně Policie 
ČR). Kooperuje s vysokými školami (zejména s Univerzitou Karlovou v Praze) 
a s obdobně zaměřenými českými a zahraničními subjekty. ČAKO se vztahuje 
primárně k NATO a ATA, k OSN, EU a OBSE.

VII.
ČAKO je politicky nezávislou, hodnotově orientovanou společností plně re-
spektující rámec českého konstitucionalismu a principy demokratického 
právního státu včetně internacionálního a komunitárního kontextu. ČAKO 
plní své poslání s diplomatickým přesahem.                                  Pavel Bílek

předseda ČAKO

1

ISSN 2571-3779
Od roku 2019 vydává Česká atlantická komise pra-
videlný čtvrtletník CZECH ATLANTIC FORUM  
registrovaný Ministerstvem kultury pod číslem E 
23470, ISSN 25713779 v nákladu 1.000 kusů výtisků, 
distribuovaný do všech krajských knihoven a na mi-
nisterstva České republiky.
Autoři čísla 4:  Evžen Berwid, Jan Berwid-Buquoy, 
Pavel Bílek, Jitka Lenková, Richard Pexa, Jaroslav 
Prošek, Jitka Samcová, Jaroslav Sejpka a Miroslav 
Tlamicha. 

ISSN 2571-3779
Od roku 2019 vydává Česká atlantická komise pra-
videlný čtvrtletník CZECH ATLANTIC FORUM  
registrovaný Ministerstvem kultury pod číslem E 
23470, ISSN 25713779 v nákladu 1.000 kusů výtisků, 
distribuovaný do všech krajských knihoven a na mi-
nisterstva České republiky.
Autoři čísla 1/2020:  Evžen Berwid, Jan Berwid-Bu-
quoy, Pavel Bílek, Jiří Dintar, Jitka Lenková, Ri-
chard Pexa, Jaroslav Prošek, Jitka Samcová a Ond-
řej Soběslavský.



NAPSALI  O  NÁS  JINÍ

 Na zámku v Měšicích odhalili pomník obětem diktatur
 

Zleva doprava: Zbyněk Passer předseda „Spolku přátel Izraele“, Ing. 
Miroslav Tlamicha (místopředseda ČAKO) a Docent JUDr. Pavel Bílek 
(předseda ČAKO).

V sobotu se v parku barokního zámku v Táboře-Měšicích sešly desítky 
členů a příznivců České atlantické komise při příležitosti slavnostního 
odhalení pomníku k uctění památky všech obětí státního násilí fašismu, 
nacismu, komunismu a dalších forem totalitních diktatur.
Pomník je zhotoven z balvanu lávového tufu dovezeného přímo z Gal-
lipoli v Turecku, kde se v roce 1915 odehrávaly tuhé boje mezi britskou 
armádou a tureckými ozbrojenými silami. Anzac Day se slaví 25. dubna 
především v anglicky hovořících zemích. Po druhé světové válce se však 
rozšířil i po evropském kontinentu. Slaví se například v Polsku.

Zdroj: „Táborský deník“, 27.11. 2019, autor: Jiří Dintar
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