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Corona krize nám znemožnila 
uspořádat pietní akt „Anzac 
Day“ dne 25.04. 2020. Česká 
atlantická komise zvolila tedy 
náhradní termín na 20.06. 2020. 
Ono rozhodnutí se ukázalo jako 
naprosto optimální a úspěšné 
řešení. 

Mimo tuzemských osobností 
se do Tábora dostavily též del-
egace z Německa, Rakouska, 
Ukrajiny a USA. Atmosféra byla 
velkolepá. Další „Anzac Day“ 
je plánován v Táboře, barok-
ní zámek Měšice, Chýnovská 
1/67, příští rok 2021, na pondělí, 

dne 26.04. 2021 od 11:00 hod.  
s pozvánkou i na reprezenta-
tivní oběd.                                                                      

Foto: Zdenka Pustayová

NÁHRADNÍ TERMÍN PRO „ANZAC DAY“
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SLOVO PŘEDSEDY
Milí přátelé,

i v čase přetrvávající korona-
virové pandemie Česká atlantic-
ká komise (dále jen ČAKO) uspo-
řádala důstojnou a následně 
velmi pozitivně reflektovanou 
slavnostní pietu Anzac Day, a to 
v sobotu 20. 6. 2020 u námi vy-
budovaného memoriálu v are-
álu zámku Tábor - Měšice. Přes 
nepřízeň počasí se tohoto histo-
rického aktu zúčastnily desítky 
českých i zahraničních význam-
ných hostů z politického, bez-
pečnostního a společenského 
života. Podrobně čtěte v tomto 
čísle CZAF.

V sobotu 11. 7. 2020 proběhl 
Summer Summit ČAKO – gri-
lování u bývalého příslušníka 
Bundeswehru Heinze Waffen-
schmidta na Benešovsku. Setká-
ní se zúčastnili vybraní členové 
ČAKO za osobní účasti předsedy. 
Proběhla cenná diskuse na aktu-
ální bezpečnostní témata. Tato 
tradice bude pokračovat i v ná-
sledujících letech.

Následně v sobotu 27. 6. 2020 
ČAKO uctilo památku obětem 
druhé světové války a osvoboze-
ní Tábora druhým ukrajinským 
frontem Rudé armády (gen. Mo-
skalenko), a to za účasti duchov-
ního pravoslavné církve Ukraji-
ny, Mgr. Jurije Naumenka, včetně 
položení věnce ke hrobu padlé-
ho ukrajinského staršiny Petra 
Ivanoviče Fomina na hřbitově 
Nový Kostelec u Tábora.

Pokračují přípravy na účast 
vrcholné delegace ČAKO na tra-
dičním pietním shromáždění 
NATO Memorial Federation ve 
francouzském Fréthunu. Pracov-
ní cesta se uskuteční ve dnech 
10.–13. 9. 2020. S vedením této 
prestižní organizace byla na-
vázána partnerská spolupráce 
a v roce 2021 bude naší Komisí 
odhalen památník českým pad-
lým v misích NATO.

Dne 8. 8. 2020 se v jižních Če-
chách uskutečnila již tradiční 
mezinárodní střelecká soutěž. 
Vítězným týmem se stala sice ně-
mecká výprava vedená kpt. Cars-
tenem Schanzem, ale nejlepším 
střelcem byl seržant ČAKO, Eu-
gen Berwid.

V příštím čísle CZAF bude 
publikována expertní analytic-

ká bezpečnostní stať předsedy 
a generála ČAKO o současných 
bezpečnostních výzvách a o ev-
ropské kolektivní bezpečnosti 
v proměnách času. Taktéž budou 
čtenáři a odborná veřejnost in-
formováni o přípravách ČAKO 
na uspořádání mezinárodní bez-
pečnostní konference „Česká 
bezpečnostní komunita v mezi-
národním kontextu“.

Všem přeji brzké odeznění 
pandemických omezení a osob-
ně i pracovně úspěšný podzim 
2020!

Váš Doc. Pavel Bílek

KONEC SLAVNÉ ZBROJOVKY

ZPRAVODAJSTVÍ ZE SVĚTA

Foto: Iveta Hrbková

Před pár týdny, bez valného 
zájmu medií, oznámila společ-
nost Sig Sauer konec provozu 
v Evropě. Zbrojovka s kořeny ve 
Švýcarsku a Německu neustála 
tlak evropských zákonodárců.

Křížová výprava, zahájená po-
litiky EU proti legálním držite-
lům zbraní, nabírá na obrátkách. 
Každý rozumný člověk by asi po-
chopil, že po vzestupu terorismu 
na Starém kontinentě navrhují 
unijní elity rázná opatření, která 
pomohou těmto útokům zabrá-

nit. Proti takových návrhům by 
pravděpodobně žádný legální 
vlastník střelné zbraně neprotes-
toval. Jenže ony podniknuté kro-
ky v podobě “evropské zbraňové 
směrnice” lze sice považovat za 
razantní, v žádném případě však 
za rozumné. A zcela jistě je nelze 
považovat za kroky vedoucí k 
větší bezpečnosti Evropy.

Naši němečtí sousedé došli 
v restrikcích tak daleko, že jejich 
vlastní skvost na trhu se zbraně-
mi neunesl neustále se zvyšující 

tlak a byl nucen továrnu uzavřít. 
Zbraně od společnosti Sig Sauer 
si našly místo v mnoha bezpeč-
nostních složkách a armádách 
po celém světě, které, světě div 
se, bojují proti terorismu. V tom-
to případě bych tedy požádal ko-
hokoliv o vysvětlení, jak prospí-
váme většímu bezpečí…

Jaroslav Nedobitý (zkrá-
ceně převzato z i DNES. cz, 
03. 07. 2020).
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ZALOŽILI BERLÍN ČECHOVÉ ?

Světoznámá zbrojovka „Sig Sauer GmbH & Co. KG“  v Eckenförde (SRN) končí. 125 zaměstnanců na „dlažbě“...

Zakožil „praotec Čech“ nej-
dříve Berlín a potom se vydal te-
prve přes Lužici až k Řípu?

Některé záchytné body by 
tomu odpovídaly…Victoriae ve-
ritatis!

Osvěta a zpravodajství České 
atlantické komise se nachází 
naprosto „všude“ a neopomene 
zásadně nic, coby mohlo prospět 
zviditelnění a popularizaci Čes-
ké republiky všude v zahraničí. 
Naše pracovní heslo zní „Slouží-
me vlasti – Sloužíme Evropě“.

Tentokrát jsme se zaměřili na 
účast Čechů na založení a rozvoj 
Berlína, hlavního města Spolko-
vé republiky Německo.

Podle legendy založil Ber-
lín kníže Albrecht Bär (v češti-
ně „Medvěd“), který žil v letech 
1100–1170. Prý podle něho ob-

drželo město erbovou symboliku 
„medvěda“. Ovšem tato legenda 
má podobnou hodnotu historic-
kého důkazu jako u nás „výstup 
praotce Čecha na horu Říp“.

Jméno Berlín je slovanského 
původu a dokonce bych si dovolil 
tvrdit, že je původu českého. 
Odvozuje se z tehdejší češtiny 
od slova „berle“, což znamenalo 
„opěra“, „opevnění“ nebo „tvrz“. 
Ano slované (pravděpodob-
ně Češi) na tomto místě založili 
opevnění a nazvali ho „Berlín“. 
Koncovka „-ín“ je typicky českou 
nikoli však slovanskou: Kolín, Mi-
letín, Brandlín, Tužín…a desítky 
další míst na území naší vlasti.

Ještě některé nynější berlínské 
obvody, připomínají českou 
minulost krajiny: Kladow (pů-
vodně „Kládov“ = klády, patrně 

lesnatá oblast). Gatow (původně 
„Gatov“ = Gatě, dnes Hatě, v pů-
vodním významu se jedná o kon-
strukci z proutí na zpevnění 
cesty v zablácené cestě nebo pře-
chody v oblasti močálů). Rudow 
(původně „Rudov“ = Dnes ruda. 
Patrně těžiště kovů na zhotovo-
vání kovových nástrojů a zbra-
ní). Buckow (původně „Bukov“ 
= bukový lestnatý les. Ještě dnes 
je buk typickým stromem pro 
Berlín). Karow (původně „Ká-
rov) = s největší pravděpodob-
ností se zde vyráběly zemědělské 
povozy – káry). Malchow (pů-
vodně „Malchov“ = ve staročeš-
tina „malcha“ - kožená nádoba 
na transportování pitné vody). 
Spree (původně české „Zprieva“. 
Berlín je ve skutečnosti ostro-
vem řeky Spreevy. Český název 
„Zpriewa“ se udržel až do 13. sto-
letí. Poslední záznam je z roku 
1230). Treptow (původně „Trep-
tov“. Trepty, alias „trepky“ jsou 
ve staročeštině dřeváky. Osada se 
patrně zabývala výrobky ze dře-
va). A nakonec to nejdůležitější 
- Pankow (ve staročeštině „pan-
kovat“ = poklonkovat, oslovovat 
pane, klanět se panovníkovi).

Na tomto místě asi stávala tvrz 
/opevnění/ českého panovníka. 
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Snad by se dalo i říci, že náš 
smyšlený „praotec Čech“ prá-
vě pocházel z Berlína – z města, 
které on a jeho družina založili.

Nacisté se domnívali, že výše 
uvedené názvy pocházejí z pol-
štiny a po válce je chtěly vygu-
movat z mapy světa tím, že Ber-
lín (též slovanského původu) 
přejmenují na „Germania“. Ov-
šem koncovky na „-in“ a „-ov“ 
jsou prokazatelně staročeského 
původu.

Hitler neměl nejmenší poně-
tí. Jeho neexistující „Germanii“ 
založil náš neexistující „praotec 

Čech“, neboť jméno skutečného 
českého zakladatele hlavního 
města Spolkové republiky Ber-
lín, bohužel neznáme a asi se ho 
už nikdy nedozvíme…

 
Jan Berwid -Buquoy

Serie „Praní špinavých peněz 
- Akutní nebezpečí pro NATO  
a EU“ začne od příštího čísla 
CZAFO, 4 / 2020

ZPRAVODAJSTVÍ Z DOMOVA

Zkratka „Anzac Day“ je akro-
nymem pro „Australian and New 
Zeland Army Corps“ (Australský 
a novozélandský armádní sbor). 
Dne 25. dubna 1915 v 06:00 ráno 
se na pobřeží Turecka u Gallipoli 
spolu s britskými a francouzský-
mi vojáky vylodili rovněž Aus-
tralané a Novozélanďané.

U Gallipoli byla svedena vý-
znamná bitva, ve které invaz-
ní jednotky utrpěly obrovské 
ztráty. Nasazení a neohroženost 
Australanů a Novozélanďanů, je-
jich vysoké ztráty a zásluha o ko-
nečné vítězství v 1. světové válce 
daly vzniknout pietnímu obřa-
du, který se stal po první světo-
vé válce tradicí v Austrálii a na 
Novém Zélandu. Postupem času 
se přidala i Velká Británie (1916) 
a Kanada.

Po druhé světové válce začaly 
ctít pietu „Anzac Day“ další státy. 
Celkový počet zemí v současnos-
ti je celkem 29 oficiálních účast-
níků (ČAKO je oficiální účastník, 
reprezentující nepřítomnost ČR).

Abecední pořadí zúčastně-
ných států: Austrálie, Belgie, 

CO TO JE, KDYŽ SE ŘEKNE „ANZAC DAY“
Egypt, Francie, Indie, Izrael, Ir-
sko, Hong Kong, Jižní Sudán, 
Kanada, Kypr, Malajsie, Malta, 
Německo, Nový Zéland, Polsko, 
Singapur, Thajsko, Turecko, Vel-
ká Británie a USA.

Národy a ostrovy Tichého 
oceánu: Cookovy ostrovy, Fran-
couzská Polynézie, Jižní Fora-
wa, Niue, Nová Guinea, Papua, 
Pitcairnovy ostrovy, Samoa 
a Tonga. Česká republika se na 
žádném oficiálním seznamu 
nevyskytuje.

(Převzato ze zpravodaje České 
atlantické komise, CZAFO, číslo 2 
/ 2019)

(Lest we forget  = Nelze zapomenout !)

Předseda České atlantické komise – Německo (TSCHAKO -  Deutschland), kapitán 
Carsten Schanz (vlevo), s posledním vrchním velitelem britských ozbrojených sil 
v Západním Berlíně, generálem Sirem Robertem Corbettem.
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PROJEV PŘEDSEDY ČAKO – NĚMECKO, CARSTENA SCHANZE, 
DNE 20. JUNI 2020 PŘI PŘÍLEŽITOSTI NÁHRADNÍHO 
TERMÍNU ANZAC DAY 2020

Velice vážený pane předsedo 
Dr. Bílku, milý Pavle. Velice vá-
žený pane podplukovníku Tla-
micho, milý Mirku. Excelence, 
dámy a pánové!

Nyní jsme se shromáždili 
zde u tohoto skvostného mo-
numentu, pamětního balvanu, 
který je věnován padlým vojá-
kům ANZAC DAY v dubnu 1915 
a všichni víme, že je to více než 
vzpomínka, neboť se jedná o dě-
jinnou zodpovědnost a současně 
o mandát do naší budoucnosti.

Proč vlastně?
Protože lidé, jako jsme my, se 

shromáždili za určitým cílem 
a jsou organizačně na sebe vázá-
ni úkolem zachovávat památku 
dějin a tyto dějiny dále předávat 
novým generacím.

Jeden velký Evropan kdysi 
prohlásil: „Kdo nezná své dě-
jiny, nemůže rozumět součas-
nosti a tím není schopen vytvá-
řet budoucnost.“ To byly slova 
německého kancléře Helmuta 
Kohla v červnu 1995, tedy před 
25 lety.

A když už se rozhodla Česká 
atlantická komise (ČAKO) pře-
vzít hodnoty NATO, které ostatně 
stmelují přátelské vztahy mezi 
Němci a Čechy za své, tak se jed-
ná o úctyhodné a velice důležité 
závazky.

Co se týká dějinné důležitosti, 
dovolte mně, abych upozornil na 
datum, kde v Berlíně sice padla 
zmínka, ale dál to tisk nijak ne-
rozebíral.

Přesně na den, před 25 roky, 
uzavřely Praha a Berlín nové 
městské partnerství a při této 
příležitosti odhalili, pražský 
primátor a berlínský starosta 
v Berlíně -Rixdorfu, Komenského 
sady (Comenius -Garten).

Sady jsou pojmenovány po 
českém učiteli a teologovi Janu 
Ámosu Komenském a jsou sym-
bolem německo -českého, resp. 
česko -německého přátelství 
v Berlíně.

Starý Rixdorf má svůj původ 
v roce 1737, coby česká obec, též 
zvaná „Česká vesnice“ a je ještě 

dnes součástí městské části Ber-
lín- Neukölln.

Potomci tehdejších českých 
protestanských emigrantů pr-
chající do Německa před přís-
nou rekatolizací Českých zemí, 
již v 11. generaci udržují pořád 
obyčeje své bývalé vlasti. Ano, 
oni to jsou, kteří do budoucna 
usilují, aby byla založena Nada-
ce Komenského sady (Stiftung 
Comenius -Garten). Tento pří-
klad sám o sobě potvrzuje jak 
důležitá je historická osvěta.

Dámy a pánové, milý hosté, 
můj kolega Lothar Kurzius a já, 
jsme k vám dnes přišli jako přá-
telé, abychom vám dokázali, že 
my za touto historickou osvětou 
plně stojíme. Z tohoto důvodu 
máme s hrdostí oblečeny naše 
bývalé berlínské vojenské uni-
formy (USA a Velká Británie – po-
známka překladatele), abychom 
tím demonstrovali, že ČAKO má 
v Berlíně své trvalé přátele.

Náš britský berlínský projekt 
„GSU HISTORY“, coby historická 
dokumentace, přesně korespon-
duje s vašimi zájmy zastoupení 
ve Spolkové republice Německo. 
Všichni se společně zasazujeme 
o jednu a tu samou věc a to i jmé-
nem našich zesnulých kamará-
dů a hrdinů, kteří s námi u vás 
již dnes nemohou být. Vašemu 
rozhodnutí pořádat ANZAC DAY 
v Táboře, patří obrovský dík a ni-
čím neomezený velkolepý re-
spekt!

Tento turecký balvan s Galli-
poli, symbol dnešní ceremo-
nie a vaše organizační zásluhy 
ČAKO, to vše je správné a ne-
smírně důležité. Sleduje to 
představy a úsilí naších velkých 
evropských osobností jako byl 
Charles de Gaulle a Konrad Ade-
nauer. Oni to byly, kteří pro nás 
vystavěly náš společný evropský 
dům a doufejme, že v něm ješ-
tě hodně dlouho a v naprostém 
míru budeme moci žít.

Ostatně jiný evropský velikán 
kdysi prohlásil: „Naděje není pře-
svědčení, že něco dobře dopadne, 
nýbrž jistota, že něco má smysl – 

bez ohledu na to jak to dopadne.“ 
Tato osobnost se jmenuje Václav 
Havel.

Děkuji vám za pozornost!

Carsten Schanz
248 GSU, 2nd Regiment Royal 

Military Police v.v.
Britský vojenský sektor, Zá-

padní Berlín.
Šéfredaktor berlínského ča-

sopisu „Blickpunkt TS“

(Překlad z němčiny 
Dr. et Dr. Jan Berwid -Buquoy)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rede von Carsten Schanz am 
20. Juni 2020 in Tábor aus An-
lass des nachgeholten ANZAC 
DAY 2020

Sehr geehrter Herr Präsident 
Dr. Bílek, lieber Pavel, sehr gee-
hrter Herr Oberstleutnant Tla-
micha, lieber Miroslav, Exzellen-
zen, meine Damen und Herren!

Nun stehen wir heute an die-
sem prächtigen Monument, ei-
nem Gedenkstein, der den Ge-
fallenen des ANZAC Day im April 
1915 gewidmet ist und wir wi-
ssen: Es ist mehr als eine Ehre, 
es ist eine Verantwortung und 
zugleich ein Auftrag.

Warum?
Weil sich Menschen wie wir 

zu einem ganz konkreten Anlass 
versammelt und als Organisation 
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vereint haben. Weil wir uns es 
zur Aufgabe gemacht haben, Ge-
schichte zu erhalten. Geschichte 
nachfolgenden Generationen zu 
vermitteln.

Ein großer Europäer hat ein-
mal gesagt: „Wer die Vergangen-
heit nicht kennt, kann die Gegen-
wart nicht verstehen und die 
Zukunft nicht gestalten“ Das wa-
ren die Worte Helmut Kohls im 
Juni 1995, also vor genau 25 Jah-
ren.

Und wenn sich die TSCHAKO 
zu Eigen gemacht hat, die Werte 
der NATO, die übrigens insbeson-
dere Tschechen und Deutsche 
hat partnerschaftlich zusam-
menrücken lassen, zu erhalten 
und zu transportieren, dann sind 
das ehrwürdige und wichtige 
Aufgaben.

Was die Wichtigkeit des Ge-
schichtserhalts betrifft, so lassen 
Sie mich auf ein Datum verwei-
sen, dass man in Berlin zwar er-
wähnt – aber kaum beachtet hat. 
Kaum beachtet, weil es nur weni-
ge gibt, die daran erinnert haben. 
Fast auf den Tag genau vor eben-
falls 25 Jahren, haben Prag und 
Berlin ihre Städtepartnerschaft 
neu begründet.

Damals weihten der Prager 
Primátor und der Regierende 
Bürgermeister von Berlin den 
Comenius -Garten in Rixdorf 
ein. Seitdem hat sich der Gar-
ten, Namensgeber ist übrigens 
der tschechische Pädagoge und 

Theologe Johann Amos Come-
nius, zu einem Herzstück der 
deutsch -tschechischen oder 
tschechisch -deutschen Zusam-
menarbeit in Berlin entwickelt.

Das alte Rixdorf hat seinen 
Ursprung nämlich in der 1737 
begründeten tschechischen Ge-
meinde, dem sogenannten Böh-
mischen Dorf, das sich später 
zum noch heute bestehenden 
Berliner Verwaltungsbezirk Neu-
kölln entwickelte.

Die heutigen Gemeindemit-
glieder sind Nachkommen der 
damaligen Glaubensflüchtlinge 
und nehmen ihre Rolle bereits 
in der 11. Generation ein. Und ja: 
Es gibt sie noch. Und sie sind es, 
die dort Geschichte erhalten und 
z.B. dafür sorgten, dass es dem-
nächst eine Stiftung Comenius-
-Garten geben wird. Das Beispiel 
macht deutlich, wie wichtig der 
Geschichtserhalt ist. Wie wichtig 
das Erinnern ist.

Meine Damen und Herren, lie-
be Freunde, Mein Kollege Lothar 
Kurzius und ich sind heute als 
Freunde zu Ihnen gekommen, um 
zu zeigen, dass auch wir für den 
Geschichtserhalt und für die Sa-
che stehen. Auch deshalb tragen 
wir stolz unsere Veteranenuni-
form, die unterstreichen soll, dass 
die TSCHAKO Freunde in Berlin 
hat, die es zu schätzen wissen, was 
Sie als Kommission leisten.

Für mich ist es besonders 
wichtig, weil ich Ihnen dem-

nächst von dieser Stelle aus er-
läutern werde, wie GSU HISTO-
RY, das Zeitzeugenprojekt, als die 
ständige Vertretung der TSCHA-
KO in Deutschland, unsere ge-
meinsamen Interessen wahr-
nehmen wird. Gemeinsam. Für 
eine Sache. Für die Geschichte, 
für alle jene Kameraden und Hel-
den, die nicht mehr da sind. Auch 
deswegen gebührt Ihnen – aus 
Anlass des ANZAC Day – großer 
Dank und Respekt. Dieser Stein.

Die heutige Zeremonie. Ihr 
Einsatz und Ihre Präsenz als 
TSCHAKO. Das alles ist richtig 
und vor allem wichtig. Ganz im 
Geiste von großen Europäern 
wie Charles des Gaulle und Kon-
rad Adenauer. Sie haben uns das 
europäische Haus gebaut. Lasst 
uns hoffen, dass wir lange und in 
Frieden gemeinsam darin woh-
nen können.

Übrigens: Ein anderer gro-
ßer Europäer hat einmal gesagt: 
„Hoffnung ist nicht die Überzeu-
gung, dass etwas gut ausgeht, son-
dern die Gewissheit, dass etwas 
Sinn hat - egal, wie es ausgeht“. 
Václav Havel

Ich danke Ihnen.
Carsten Schanz
248 GSU, 2nd Regiment Royal 

Military Police a.D.
Britscher Verwaltungssektor, 

Berlin -West.
Chefredakteur der Zeitschrift 

„Blickpunkt TS“

Na panství barokního zámku 
Tábor -Měšice se nachází památ-
ník padlých účastníků 1 světové 
války a současně obětí nacizmu 
v letech 1939–1945.

Památník nechal v roce 1923 
původně zhotovit prastrýc ny-
nějšího majitele zámku Dr. et 
Dr. Jan Berwida -Buquoye, ba-
ron Oskar Nádherný z Borutína. 
Oběti nacistické totality byly 
připsány v době po 2. světové 
válce.

Tábor fakticky osvobodila 
08. května 1945 „Rudá armáda“, 
ale konkrétně se jednalo o ukra-
jinské vojáky 2. Ukrajinského 
frontu pod velením maršála Ki-
rila Semjonoviče Moskalenka 
(1902–1985).

PIETNÍ AKT – 75 LET OD UKONČENÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
V zámeckém parku barok-

ního zámku Měšice měli stany 
ukrajinští kozáci (Záporoží + 
Kubáň) a uvnitř zámku bydleli 
atamani a ukrajinští důstojní-
ci.

Město Tábor bylo obsaze-
no „Rudou armádou“ prakticky 
s nulovým odporem, neboť zdej-
ší německé branné síly uprchly, 
bez boje, do amerického zajetí 
v Plzni a Rokycanech.

Jediná ztráta, která byla zazna-
menána byl ukrajinský staršina 
Petr Ivanovič Fomin (1920–1945). 
Má na hřbitově v obci Nový Kos-
telec památníček. Padl však již 
po válce v nákladním autě, neboť 
se stal obětí Banderovců, kteří se 
zmocnili jeho náklaďáku, aby se 

mohli dostat, co nejrychleji do 
amerického zajetí…

John Nádherný
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OMLUVA

Omlouváme se tímto všem 
vědeckým knihovnám a dalším 
důležitým institucím v České 
republice i v zahraničí, že včas 
neobdržely vydání našeho čtvrt-
letníku CZAFO, 1/2020. Bylo to 
zaviněno nedbalostí a lajdác-
tvím jednoho našeho spolupra-
covníka, s jehož spoluprací jsme 
se mezitím rozloučili.

Omlouváme se a děkujeme za 
pochopení!

Dr. et Dr. Jan Berwid -Buquoy
Šéfredaktor CZAFO
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Seržant ČAKO, Eugen Berwid, pokládá 
věnec k pomníčku padlého ukrajinské-
ho staršiny Petra Ivanoviče Fomina
Foto: Johann Saidl

Pietní řeč na hřbitově v Novém Kostelci, nad hrobem padlé-
ho vojáka „Rudé armády“ přednesl ukrajinský farář pravo-
slavné církve Mgr. Jurij Naumenko. 
Foto: Johann Saidl

Předseda Sekce Organizace a místopředseda ČAKO, kom-
tur rytířů „Jezerničtí Páni“, Richard Pexa, hovoří ke shro-
mážděnému publiku před pomníkem válečných obětí 
v Táboře -Měšicích k 75. výročí ukončení 2. světové války.  
Foto: Johann Saidl

Padlému ukrajinskému staršinovi Petru Ivanoviči Fominovi vzdali hold i rytíří 
spolku „Jezernických Pánů“. Bärbel Berwidová -Buquoyová, členka revizní komise 
ČAKO (v modrém svetru), položila na hrob zesnulého květiny. 
Foto: Johann Saidl
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Shromážděné účastníky ANZAC DAY 2020 přivítal v „Rytířském sále“ barokního zámku Tábor-Měšice, majitel Dr, et Dr. 
Jan Berwid-Buquoy z Ellgutu.

Shromážděné publikum v komnatě hraběte Carretta z Millesima, pozorně naslouchá tónům komorní hudby...

Anzac Day 2020 v zámeckém parku barokního zámku Tábor-Měšice, 20. 06. 2020. Počasí nám opravdu nepřálo...  
Foto: Zdenka Pustayová



– 9 –

Österreichische Delegation, Christiana Langegger und Alois 
Fröhlich, Anzac Day, Tabor 2020 (Rakouská delegace, Chris-
tiana Langegger a Alois Fröhlich) Foto: Bärbel Berwidová-
-Buquoyová

„Duchovní otec“, farář česko-bratrské církve, Ondřej 
Soběslavský, předseda Sekce pro diplomatickou spo-
lupráci České atlantické komise, přednáší pietní mod-
litbu za oběti státního násilí.

Předseda České atlantické komise, docent JUDr. Mgr. 
Pavel Bílek, PhD, dr.hc. Pokládá věnec k pomníku AN-
ZAC DAY. Počasí nám v žádném případě nepřálo.
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NAPSALI O NÁS JINÍ
i DNES.cz / BLOG

Dobrý den,
přečtěte si nový článek Vaše-

ho oblíbeného blogera.

Založili Berlín Čechové?
„Výzkum se přiklání k tomu, 

že hlavní město Německa založil 
slovanský kmen Čechů. Původní 
názvy jednotlivých německých 
obvodů tohoto velkoměsta si až 
do dnes zachovaly české názvy. 
Založil snad „praotec Čech“ nej-
dříve Berlín?“

Diskuse:
Jako, že Berwida nemám rád, 

ale tohle je paráda.
Stanislav Ševeček

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ještě, že to nečetl Adolf Hitler, 

to by se odbouchnul asi o dost 
dřív.

Daniel Frühauf

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nevím, jestli Čechové Berlín 
přímo založili (určitě to ale byli 
velmi blízcí Slovani). Každopád-
ně Čeští Bratři a další „Böhmové“ 
ho po naší protireformaci spolu-
vytvářeli. Byly tam jejich čtvrti 
Prag, Böhmisch Dorf, Böhmisch 
Rixdorf a další...Když si otevřete 
mapu Drážďan, tak jsou to samý 
Černice, Sedlice, Rakvice... atd.

Petr Lorenc

Tak, že Nemecko je vlastně 
Česko...

Jiři Vrabec

Blog iDnes / Nový článek od 
oblíbeného autora

Jan Berwid-Buquoy

Majitel barokního zámku Tábor-Měšice,  
Dr. et Dr. Jan Berwid-Buquoy z Ellgutu, plu-
kovník ČAKO, vítá účastníky Anzac Day 
2020 v komnatě hraběte Carretta z Mille-
sima před zahájením komorního koncertu. 
U klavíru je připraven slovenský účastník 
Marco Juráš.
Foto: Iveta Hrbková

V komnatě hraběte Carretta z Millesima se o hudební vložku komorní hudby postaral (na klavír z roku 1850, původně 
dar císaře Františka Josefa I. hraběnce Deymové), slovenský účastník ANZAC DAY 2020, Marco Juráš. V pravo stojící 
podplukovník v.v. Ing. Miroslav Tlamicha, je předsedou Sekce bezpečnosti a vojenství České atlantické komise.



– 11 –

Je pravdou, že polská lidová armáda 
omylem sestřelila civilní letoun? Ni-
koli, to pravda není. Letoun narazil 
na vysokou životní úroveň v komuni-
stickém Polsku.
(Polský vojenský humor, samizdat).

Autor výběru: Jan Berwid -Buquoy

VOJENSKÝ HUMOR A SATIRA

VOJENSKÝ HUMOR „STUDENÉ“ VÁLKY VE VÝCHODNÍM BLOKU

Letos si připomínáme 30 let 
od pádu „železné opony“ a ukon-
čení „studené války. Trvala od 
roku 1945 do roku 1990, tedy ce-
lých 45 let života občanů výcho-
doevropských států v nesvobo-
dě, pod totalitou komunistické 
diktatury. Přesto tito lidé neztrá-
cely humor a naději. Tajně se vy-
dávaly tzv. „samizdatové“ tisko-
viny, kde se nezřídka objevoval 
humor a satira. Zde jsou některé 
z nich:

Nápis na stalinském obrázku 
zní: „Vybojovali jsme štěstí našim 
dětem“.

 
Taťána oslovila svého manžela: „Aljo-
šo, když už jste se u vás v továrně roz-
hodli přejít na mírovou výrobu spo-
třebního zboží, tak donášej součástky 
nenápadně domů a zmontuj malému 
Iljovi kočárek.“
Když měl Aljoša všechny součástky 
pohromadě, začal svému synkovi 
sestavovat kočárek. Poté, co se poně-
kolikáté ozvalo z pokoje do kuchyně: 
„Do pytle, to snad není možné, Já se 
na to vykašlu!“, vykročila Taťána po-
dívat se do pokoje: „Copak Aljošo, kde 
to vázne?“ Aljoša, pln zoufalství a re-
zignace dodal: „Ale, Taťáno, už to se-
stavuji po čtvrté a místo kočárku mi 
z toho pokaždé vyjde lehký kulomet!“
(Sovětský vojenský humor, samizdat)

„Soudruzi, doporučoval bych vtrh-
nout do sousední Itálie! Podle našich 
spolehlivývh vyzvědačů, přesně víme, 
že se jedná o část Evropy, kde se ještě, 
jakž takž, výborně vaří!“
(Maďarský vojenský humor, samizdat)

Armádní generál Heinz Hoffmann 
v NDR k vojákům základní služby: 
„Soudruzi, je nutné si uvědomit, že 
u Stalingradu bojovali proti Rudé ar-
mádě pouze západní Němci. My, tedy 
ti východní, jsme tam stříleli pouze do 
vzduchu.“
(Východoněmecký vojenský humor, 
samizdat)
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Západní křídlo zámku a portál

Celkový pohled na zámek z ulice

Přední část zámku se vchodem do „Ry-
tířského sálu“ 

Panorama hlavního vchodu do zámku

Majitel zámku Dr. et Dr. Jan Berwid-Buquoy z Ellgutu na Měšicích

Zámecké nádvoří

Zařízení hlavního interiéru


