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SLOVO PŘEDSEDY

Vážení přátelé,

zdá se, že konečně a zásadně od-
chází koronavirová pandemie do 
dějin. Aktivita mnohých ožívá, 
četné subjekty procitají ze stavu 
ztrnulosti či hibernace a horeč-
ně začínají chrlit kdeco. Připo-
mínám, že tento stav náhlé a vy-
chýlené hyperaktivity se netýká 
ČAKO, neboť i v době nejhorších 
vládních restrikcí (dnes ruše-
ných soudy jako nezákonných) 
i nadále vyvíjela originální akti-
vity domácích a zahraničních.

Čtěte zajímavé informativ-
ní a analytické články k letošní 
Mnichovské bezpečnostní kon-
ferenci a k současné bezpeč-
nostní situaci panující v Evropě 
a celém euroatlantickém prosto-
ru.

Pozdější uzávěrka a vydání 
tohoto čísla časopisu umožňuje 
reflektovat uskutečněný slav-
nostní pietní akt ANZAC DAY 
dne 6. 6. 2021 v táborském zá-
meckém areálu. Tato pieta, jež 
byla provedena tentokráte i ku 
cti obětí druhé světové války a ku 
cti obětí nedávno vrcholící koro-
navirové pandemie, byla násled-

ně jejími hosty velmi pozitivně 
hodnocena. Z pochopitelných 
důvodů epidemických se ne-
mohly fyzicky zúčastnit zahra-
niční delegace, přičemž jménem 
nejvýznamnějších zahraničních 
hostů jsem na jejich přání pro-
slovil přátelské zdravice. K mé 
radosti se jí zúčastnili opravdu 
významní hosté – představitelé 
české bezpečnostní komunity, 
k mé lítosti se jí však nezúčastni-
li četní členové ČAKO, což je jis-
tě škoda. Obsáhlé zpravodajství 
textové i obrazové naleznete na 
stránkách tohoto čísla.

V současné době vrcholí pří-
prava na zásadní účast delegace 
ČAKO na slavnostním vzpomín-
kovém setkání Federace Me-
moriálu NATO ve francouzském 
Fréthunu, které se uskuteční 
v září tohoto roku. Na uvedené 
vrcholné akci bude inaugurován 
a odhalen český Monument - pa-
mátník padlým českým vojákům 
v misích NATO. Zároveň budou 
vedena diplomatická a expert-
ní jednání na nejvyšší úrovni 
(s prezidentem ATA, s preziden-
tem Federace Memoriálu NATO, 
s generály NATO, s vládními či-

niteli, s vedením města a s další-
mi partnerskými subjekty).

Intenzivně se pracuje na 
novém Cyklu ČAKO Setkává-
ní s osobnostmi české i zahra-
niční bezpečnostní komunity. 
Začínáme setkáním a besedou 
s náměstkem ministra obra-
ny, pokračujeme na podzim 
2021 s prvním zástupcem náčel-
níka Generálního štábu Armády 
ČR, s rektorkou -velitelkou Uni-
verzity obrany v Brně, s exprezi-
dentem Policie ČR a s dalšími.

Ke svátku české státnosti, tedy 
svátku svatého Václava, kníže-
te a patrona zemí českých, bude 
uspořádáno slavnostní setkání 
ČAKO s významnými hosty. Při 
této příležitosti budou předána 
významná externí i interní vy-
znamenání a ocenění. Provede-
na bude i revize hodnostního za-
řazení členů ČAKO.

Přeji Vám všem příjemné 
a plodné léto, děkuji ze srdce za 
Vaši přízeň naší komisi.

Váš Doc. Pavel Bílek

Foto: Iveta Hrbková
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AMERICKÝ PREZIDENT UZNAL VYVRAŽĎOVÁNÍ ARMÉNŮ 
ZA GENOCIDU

ZPRAVODAJSTVÍ ZE SVĚTA

Podle amerického magazínu 
TIME z května 2021, prezident 
USA, Joe Biden formálně uznal za 
genocidu systematické zabíjení 
a deportace stovek tisíc Arménů, 
páchané vojáky Osmanské říše 
během první světové války, pře-
devším v roce 1915.

Joe Biden telefonoval s tu-
reckým prezidentem Recepem 
Tayyipem Erdoganem, aby mu 
sdělil své rozhodutí. Turecká 
reakce byla naprosto zamítavá. 
Erdogan vyhrožoval zostřením 
vztahů mezi jednotlivými státy 
NATO. Podle tureckého ministra 
zahraničí Mevlüta Çavuşoglua 
Turecko uznání masakrů vůči 
Arménům za genocidu v roce 
1915 zcela odmítá.

„Americký lid ctí všechny Ar‑
mény, kteří přišli o život v geno‑

cidě, která začala na den přesně 
před 106 lety,“ uvádí se v Bide-
nově prohlášení, které zveřejnil 
Bílý dům. USA podle prezidenta 
cítí závazek zabránit opakování 
podobných zvěrstev. S postojem 
amerického prezidenta naopak 
souhlasila Arménie. „Arménský 
národ a všichni Arméni světa při‑
jali vaše poselství s velkým nadše‑
ním,“ prohlásil ve svém souhlasu 
arménský předseda vlády Nikol 
Pašinjan. Podle něho jde o „mo‑
hutný krok na cestě pravdy a his‑
torické spravedlnosti“ a „nedo‑
cenitelnou podporu pro potomky 
obětí genocidy“.

Počet obětí genocidy se od-
haduje až na 1,5 milionu. Turec-
ko jako nástupce Osmanské říše 
argumenty o genocidě odmítá 
a prohlašuje, že údaje o počtu 

zavražděných jsou nadsazené 
a že mrtví byli oběťmi občanské 
války, nikoli genocidy.

Podle magazínu TIME je cí-
lem prezidentova uznání masa-
krů Arménů za genocidu je uctít 
oběti a ne dávat někomu vinu. 
Washington, podle TIME pova-
žuje Ankaru i nadále za důležité-
ho spojence v NATO.

Za genocidu tehdejší zloči-
ny označil v loňském usnesení 
i český Senát v ve stejném duchu 
se již několikrát vyjádřil i prezi-
dent České republiky Miloš Ze-
man.

Jan Berwid -Buquoy

Turci zavraždili cca. 1,5 milionů Armé‑
nů

Arménští křesťané byli věšeni na kříže

Památník arménské genocidy v Jereva‑
nu

Americký deník „THE DAILY NEWS“,
jako první, referoval o arménské geno‑
cidě již počátkem 20 let minulého sto‑
letí
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PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ (ČÁST 3)

Pozor na podvody! Na inter-
netu lze nalézt různá osobní 
sdělení vyhlížející jako nabídky 
praní „špinavých peněz“, ale ve 
skutečnosti se jedná o klasic-
ký podvod. Nikdy nereagujte na 
nabídky, kde vás adresát žádá 
o vaše jméno a číslo bankovního 
účtu. Jde o zcela jasný pokus vás 
okrást…

Skuteční „práči špinavých pe-
něz“ tímto způsobem vůbec ne-
postupují, nýbrž svého „bílého 
koně“ mají sami již vyhlédnuté-
ho a důkladně prostudovaného. 
Dnes to není žádný problém, ne-
boť významné osobnosti, které 
by připadaly pro funkci „bílého 
koně“ v úvahu, lze snadno v in-
ternetu vyhledat. Jsou to pře-
devším majitelé rekreačních 
objektů, majitelé historických 
staveb, kde jsou nutné opravy 
a rekonstrukce. Vhodnou kli-
entelou jsou rovněž spisovatelé 
a výtvarní umělci, žijící převáž-
ně ze státních dotací.

Vyhlédnutá oběť musí skýtat 
záruky, že umí zacházet s penězi, 
je spolehlivá pro dlouhodobou 
spolupráci a má schopnost in-
formace utajovat. Je to důležité 
z toho důvodu, neboť pachate-
lé nejsou pouze jedinci, nýbrž 
i celé gangy a dokonce státy.

Tak např. italské úřady vy-
šetřují vatikánskou banku pro 
podezření z „praní špinavých 
peněz“. K „praní špinavých pe-
něz“ se přiznala největší evrop-
ská banka HSBC. Ve zločineckém 

světě se na „praní špinavých pe-
něz“ specializují celé gangy. Mezi 
nejvíce známé patří nigerijské 
podsvětí v Lagosu, japonská Ja-
kuza, čínské gangy v oblasti La-
osu, Barmy a Thajska (tzv. Zlatý 
trojúhelník) a ruská mafie.

Podezřelá z „praní špinavých 
peněz“ jsou i sdružení vedoucí 
politický boj, např. Irská repub-
likánská armáda, baskická ETA či 
Organizace pro osvobození Pa-
lestiny.

Zde jsou některé příklady 
z internetu:

Pozdravy,
Jsem pan Ying Wong, zaměst‑

nanec renomované finanční in‑
stituce v Malajsii. Rád bych inves‑
toval své peníze ve vaší zemi do 
dobrého podnikání, prosím, po‑
třebuji vaši radu a důvěru právě 
teď, ozvěte se

mi v mé kanceláři E ‑mail: (do‑
naldpete@zoho.com) a řekněte 
mi, co mám dělat dále, abych vám 
může předat další podrobnosti.

Pozdravy,
Pane Ying Wong

Zde se patrně jedná opravdu 
o „praní špinavých peněz“. Na-
vrhovatel žádá osobní kontakt.

Ahoj,
muj dobrý príteli, jsem barris‑

ter Collins, který vás kontaktoval 
nekdy zacátkem minulého roku 
(2019) za úcelem prevodu pro‑

stredku na váš úcet v Ceské re‑
publice. S potešením vám ozna‑
muji svuj úspech v prevod techto 
prostredku ve spolupráci s novým 
partnerem z Paraguaye. V soucas‑
né dobe jsem ve Vietnamu, abych 
provedl investice projekty s vlast‑
ním podílem fondu.

Nechal jsem debetní kartu ATM 
ve vazbe mého sekretáre a cást‑
ka (750 000 €) vám byla zaslána. 
Kontaktujte ji prostrednictvím 
tohoto e ‑mailu (billvinson0001@
gmail.com) a pošlete jí následující 
informace, aby vám mohla poslat 
kartu.

Vaše celé jméno, aktuální ad‑
resy, aktuální telefonní císlo, vek 
a povolání. Nezapomente na 
její e ‑mailovou adresu (billvin‑
son0001@gmail.com).

Pozdravy,
Barr. Collinss

Tady jde jednoznačně o pod-
vod. Navrhovatel vyžaduje osob-
ní data, protože je nezná. Ne-
mohl tedy převézt na můj účet 
750.000,– EUR. Od nějakého 
Barr. Colinsse jsem nikdy nedo-
stal ani korunu.

Potřebujete finanční pomoc? 
Jste v nějaké finanční krizi nebo 
potřebujete finanční prostředky 
pro zahájení vlastního podnikání?

Potřebujete finanční prostřed‑
ky na úhradu svého dluhu nebo na 
splacení svých účtů nebo na zahá‑
jení dobrého podnikání? Máte níz‑
ké kreditní skóre a je pro vás ob‑
tížné získat kapitálové služby od 
místních bank a jiných finančních 
institucí? Zde je vaše šance získat 
finanční služby od naší společnos‑
ti. Jednotlivcům nabízíme násle‑
dující finance‑

* Komerční finance
* Osobní finance
* Obchodní finance
* Stavební financování
* Obchodní finance a mnoho 

dalších: a mnoho dalších za 2% 
úrokovou sazbu, pokud ano, vy‑
plňte formulář půjčky.

ÚVĚR ŽÁDOSTI
************************
Vaše celé jméno:
Země / stát:
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NESTYDATÁ AROGANCE NĚMECKÉ JUSTICE

Částka půjčky:
Doba trvání
Telefon:
Měsíční příjem:
Obsazení:

Čeká na vaši rychlou reakci.
Paní maria james

Zde se jedná opět o zcela jasný 
transparetní podvod. Oné „Ma-
rie Jamesové“ se jedná pouze o to 
získat vaše bankovní data.

Ahoj, jak se dnes máš? Jmenuji 
se Marco Alessandro Giuseppe. Je 
mi líto, že vás kontaktuji přímo na 
váš e ‑mail, mám velmi opravdo‑
vou a lukrativní příležitost, která 
vás nebude odvádět z vašeho den‑
ního plánu. Během studia na in‑

ternetu jsem narazil na váš profil 
a rád bych s vámi mluvil o něčem 
velmi důležitém.

Potvrďte můj e ‑mail, abych 
vám mohl poskytnout informace.

Čekám na vaši odpověď.
S pozdravem, Advokát Marco Ale‑
ssandro Giuseppe

V tomto případě se patrně 
opravdu jedná o „praní špina-
vých peněz“, neboť navrhovatel 
si obstaral veškerá data klienta 
na provedení transakce a navr-
huje osobní kontakt.

Pakliže máte důvodné pode-
zření z podvodu nebo aktivní na-
bídky „praní špinavých peněz“ 
Okamžitě hlaste případ Bezpeč-
nostní informační službě (BIS).

Kontakt pro veřejnost

Telefon: +420 235 521 400
Fax: +420 235 521 715
E -mail: info@bis.cz

Jan Berwid -Buquoy

Obvodní soud Berlín‑Špandava

„Naděje je stav ducha, který 
dává smysl našemu životu. Na-
děje není přesvědčení, že něco 
dopadne dobře, nýbrž jistota, že 
něco má smysl – bez ohledu na 
to, jak to dopadne. “

Václav Havel

Poté, co se rozhodl předseda 
České atlantické komise (ČAKO) 
docent JUDr. Mgr. Pavel Bílek, 
PhD, Dr h.c. zřídit v Berlíně-
-Kladow Mission of the Czech 
Atlantic Commission, která má 
zastupovat naše zájmy na úze-
mí Berlína a Spolkové republi-
ky Německo, začal jsem s úkli-
dem pozemku, aby odpovídal 

reprezetativním účelům mise. 
K tomu patřilo i vyčištění za-
hradního jezírka cca, 20 qm, 
které bylo zarostlé rákosím. Po-
věřil jsem prací zahradnickou 
firmu „Die Teichprofis“ a s ma-
jitelem Dennisem Froesem jsem 
se dohodl na částce 1.570,– Eur 
(cca 39.250 Kč).

Jaké však bylo moje překvapení, 
když firma ukončila všechny prá-
ce Froese na mně vyžadoval něco 
přes 4.000,– Eur (cca 100.000 Kč). 
Po dlouhém tahání sem a tam, 
snížil majitel firmy vyžadovanou 
částku na 2.989,– Eur (cca 74.725.- 
Kč). Vyplatil jsem mu původně 
dohodnutých 1.570,– Eur a pova-
žoval jsem věc za ukončenou.

S tím se Froese nespokojil, 
podal žalobu a tak jsem dostal 
obsílku k soudu. Soudce Obvod‑
ního soudu Berlín ‑Špandava, 
Andreas Böhle, mne odsoudil, že 
musím vyžadovanou částku fir-
mě „Teichprofis“ zaplatit aniž by 
rozsudek jakkoli právně zdůvod-
nil (číslo jednací: 70 AR 174/20 
AbI).

Podal jsem odvolání kvůli za-
ujatosti a vyžadoval jiného soud-
ce. Odvolání dostala do ruky 
soudkyně Obvodního soudu 
Špandava, Petra Olsen(ová) a žá-
dost zamítla.

Rozhodl jsem se tedy podat 
odvolání na vyšší soudní in-
stanci – Zemský soud Berlín. 
Zaangažoval jsem na to dva ad-
vokáty s tvrzením, že se jedná 
patrně o zaujatost vůči České 
republice, neboť funguji již více 
než 40 let jako místopřísežný 
tlumočník a překladatel u ber-
línské judikativy a s tímto feno-
menem jsem se setkával u sou-
dů, prokuratury a advokacie 
často.

Oba advokáti před proble-
matikou kapitulovali a když se 
seznámili s obsahem rozsudku, 
akutně mne vyzývali, abych žád-
né odvolání ve prospěch České 
republiky k Zemskému soudu 
Berlín nepodával. Přičemž oba 
advokáti vydávali tuto zbabělou 
kapitulaci za „odbornou pora-
du“.
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„Hoffnung ist ein Geistes-
zustand, der unserem Leben den 
Sinn gibt. Hoffnung ist nicht die 
Überzeugung, dass etwas gut 
ausgeht, sondern die Gewissheit, 
dass etwas Sinn macht, egal wie 
es ausgeht.“

Václav Havel

Nachdem sich der Präsi-
dent der Tschechischen Atlan‑
tischen Kommission (TSCHA-
KO) Dr. Mgr. Pavel Bílek, MA, 
Dr. h.c., Dozent rer. jur. dazu 
entschlossen hatte, in Berlin-
-Kladow eine Mission of the 
Czech Atlantic Commission 
zu errichten, die unsere In-
teressen auf dem Boden Ber-
lins und der Bundesrepublik 
Deutschland vertreten sollte, 
begann ich mit dem Kultivie-
ren des Grundstücks, damit es 
dem repräsentativen Zweck ei-
ner diplomatischen Vertretung 
entsprechen konnte. 

Dazu gehörte auch die Reini-
gung des Gartenteiches, ca. 20 
qm, der vom Schilf überwuchert 
war. Mit den Arbeiten beauftra-
gte ich die Gartenfirma „Die  
Teichprofis“ und vereinbarte mit 
dem Geschäftsführer, Dennis 

Froese, einen Preis in Höhe von 
1.570,- Euro .

Eine tolle Überraschung ent-
stand, sobald die Firma sämtli-
che Arbeiten beendet hatte. Herr 
Froese verlangte von mir etwas 
mehr als 4.000,- Euro. Es begann 
ein heftiger Meinungsaustausch. 
Immerhin, der Geschäftsführer 
minderte den gewünschten Be-
trag und hatte nun 2.989,- Euro 
verlangt. Ich dagegen zahlte ihm 
die ursprünglich vereinbarte Su-
mme von 1.570,- Euro aus, und 
betrachtete die ganze Angele-
genheit für erledigt. 

Damit war Herr Froese nicht 
einverstanden und reichte eine 
Klage beim Amtsgericht ein. 
Der Richter des Amtsgerichtes 
Berlin‑Spandau, Herr Andreas 
Böhle, hat mich verurteilt, dass 
ich die verlangte Summe der Fir-
ma „Die Teichprofis“ begleichen 
muss, ohne das Urteil juristisch 
genau zu begründen (Az.: 70 AR 
174/20 AbI).

Ich habe wegen Befangenheit 
eine Berufung eingelegt und ver-
langte einen anderen Richter. 
Die Berufung kam in die Hände 
der Richterin des Amtsgerichtes 
Berlin-Spandau, Frau Petra Ol-
sen, die sie abgelehnt hat.

Demnach habe ich mich ent-
schlossen eine Berufung bei der 
höheren Gerichtsinstanz – Lan-
desgericht Berlin, einzulegen.

 In diesem Zusammenhang 
engagierte ich zwei Recht-
sanwälte, mit der Vermutung, 
dass es sich vermutlich um eine 
Voreingenommenheit gegenü‑
ber der Tschechischen Repu‑
blik handele, denn ich funk-
tionierte mehr als 40 Jahre als 
beeidigter Gerichtsdolmetscher 
und Übersetzer bei der Berliner 
Gerichtsbarkeit und mit dieser 
Problematik war ich auch bei 
der Berliner Staatsanwaltschaft 
sowie der Exekutive des Öfteren 
konfrontiert.

Beide Rechtsanwälte haben 
vor der Problematik kapituliert 
und sobald sie sich mit dem In-
halt des Gerichtsurteils vertraut 
gemacht haben, akuterweise an 
mich appellierten, keine Beru-
fung zu Gunsten der Tschechis-
chen Republik einzulegen und  
die verlangte  Geldsumme sofort 
an den Kläger auszuzahlen. Jene 
feige Kapitulation haben sie als 
„Fachberatung“ ausgegeben.

Der Rechtsanwalt Heiko Fill-
brandt berechnete seine Leis-
tung mit dem Betrag von 115,- 
Euro und der Rechtsanwalt 
Martin Warlies sogar mit dem 
Betrag von 450,- Euro.

Ich bin davon felsenfest 
überzeugt, dass solche schmut‑
zige Praktiken der Verständi‑
gung zwischen den beiden Völ‑
kern auf keinen Fall nützlich 
sein können.  

Dr. et Dr. Jan Berwid-Buquoy,

Vizepräsident TSCHAKO, Autor 
von 14 populärwissenschaftli-
chen Büchern. Träger von ca. 40 
internationalen Auszeichnun-
gen sowie Ehrenurkunden für 
Literatur, europäische Integrati-
on und Militärwesen.

Advokát Heiko Fillbrandt si na-
účtoval 115,– Eur (cca 2.875 Kč) 
a advokát Martin Warlies dokon-
ce 450,– Eur (cca 11.250 Kč).

Jsem skálopevně přesvědčen 
o tom, že takovéto špinavé prak‑

tiky k vzájemnému porozumění 
obou národů v žádném případě 
nepřispívají…

Dr. et Dr. Jan Berwid -Buquoy,

1. místopředseda ČAKO, autor 
14 knih literatury faktu a nositel 
cca 40 mezinárodních vyzname-
nání tak jako čestných uznání za 
literaturu, integraci Evropy a vo-
jenství.

SCHAMLOSE ARROGANZ DER DEUTSCHEN JUSTIZ

Amtsgericht Spandau
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ZPRAVODAJSTVÍ Z DOMOVA

MÍSTO ZÁKAZŮ HLEDAT ALTERNATIVY !

ANTIKORONA MANIFEST

Vážený předsedo vlády, váže-
ný ministře zdravotnictví, veške-
rá opatření, která byla podnik-
nuta vládami tohoto světa proti 
krizi Covidu-19 se míjí účinkem. 
Dovoluji si zde předložit návod 
jak tuto celosvětovou krizi účin-
ně vyřešit. Dosavadní opatření 
směřují pouze k tomu omezo-
vat práva občanů, která jsou jim 
zaručena ústavou, tak jako k li-
kvidaci malých a středních pod-
nikatelských tříd. Na eliminaci 
Covidu-19 se vůbec nic nezmě-
nilo. Naopak jeho říšení se ještě 
navíc zintenzivnělo. Veškerá do-
savadní opatření bych definoval 
pojmem „tonoucí se i stébla chy‑
tá“. Nepochybuji o tom, že vlády 
tohoto světa na řešení pande-
mie tvrdě pracují, chybí jim však 
nutná představivost, neboť člen 
vlády je politickým činitelem 
a nikoli kompetentním analyti-
kem. V zájmu příštích voleb pra-
cuje pro zájmy vlastní politické 
strany a nikoli pro národ. Umí 
výborně sbírat volební hlasy, ale 
pandemii korona krize řešit ne-
umí, protože na to nebyl ani při-
praven, ani školen. Dochází tedy 
k následujícím paradoxům:

1) Nošení roušek v nákupních 
střediscích a veřejné dopra-
vě je povinné, ale na ulici, kde 
se nachází většina obyvatelstva 
daného státu, to povinné není. 
Jde o naprosto neúčinnou ab-
surditu. Je to asi tak, jako by se 
nařídilo následující opatření: Ke 

vstupu do plaveckého bazénu 
musí mít každý plavky. Avšak na 
mořské pláži se mohou koupat 
všichni nazí. Čeho se tím hodlá 
dosáhnout?

Účinná ochrana platí pou-
ze tehdy, když každý i na ulici 
bude nosit fungující ochranou 
roušku a to kvality FFP 2 nebo 
dokonce FFP 3.

2) Zavírání hotelů a restaura-
cí, podniků služeb a zábavy, tak 
jako škol atd. je naprosto iraci-
onalním a krajně neúčinným 
opatřením, které mimo likvida-
ce středních a malých podnika-
telských tříd vůbec nic neřeší. 
Je to asi tak, jako by se uzavřely 
všechny veřejné záchody, tvrze-
ním, že tam nelze zaručit odstup 
2 metry a národy této Země-
koule by byly nuceni si namočit 
a nakálet do kalhot. Hotely a re-
staurace jsou zavřeny – není, kde 
přespat, není, kde se najíst, není 
kam jít na záchod. Tím se má 
vymýtit pandemie Covid–19? 
Větší absurditu si ani nedovedu 
představit.

Respirátory FFP 2 chrání no-
sitele s odstupem 1 metr a FFP 
3 dokonce i několik centimetrů 
od obličeje. Tak oč běží? V těchto 
případech je tedy nakažení Covi-
dem–19 ad hoc naprosto vylou-
čené.

3) Kontroly na hranicích 
jsou doposud tou největší do-
savadní absurditou v dějinách 
pandemie Covid–19.

Cestující (často celé rodiny 
a řidiči kamiónů) sedí kolikrát 
10 až 20 hodin v uzavřených 
prostorech svých vozidel, než se 
dostanou k místu hraniční kon-
troly, naprosto vyčerpáni, psy-
chicky i fyzicky na konci svých 
sil, aby se dozvěděly, že jim vů-
bec nic neschází, jsou naprosto 
zdraví a mohou pokračovat v jíz-
dě dál. Není, kde přespat, není, 
kde se najíst a přesto, že nezřídka 
hrozí v zimě i mráz –15 stupňů 
celsia, je každý nucen, z posled-
ních sil, pokračovat v jízdě. Tím-
to opatřením se má zlikvidovat 
pandemie Covid–19?

Zde totálně chybí předsta-
vivost vládních činitelů a jde 
o ztrátu schopnosti reálného 
myšlení. Je to asi tak, jako byste 
nutily želvu, aby vylezla na strom 
a podle toho chtěly zjistit, zdali 
je schopna nahradit koně při do-
stihových závodech.

Covid–19 je možné vyhladit 
pouze celoplošným globálním 
očkováním. Jiná cesta neexistu-
je. Veškerá dosavadní opatření 
nejenže se míjí účinkem, nýbrž 
jsou i naprosto kontraproduk-
tivní a současnou pandemii ještě 
více zhoršují než, aby jí pozasta-
vily (viz k tomu statistická čísla).

Zprovoznění všech atrakcí 
a podniků – cesta ke globální 
normalizaci národního hospo-
dářství
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ROZHODNUTÍ PŘEDSEDY ČAKO – SVÁTEK ČAKO

Každému občanu, který pro-
dělal očkování je nutné vystavit 
OČKOVACÍ PRŮKAZ, vyhotove-
ný v úředním jazyce dané země 
a v angličtině.

Lidé vlastnící tento doklad, 
předloží jej v hotelových recep-
cích, při vstupu do restaurace, 
do divadla, kina, na výstavy atd. 
Dále předloží tam fungující kon-
trole, že jsou nositeli roušky FFP 
2 (potom musí sedět s odstupem 
1 metr) nebo roušky FFP 3, kde 
mohou sedět vedle sebe v neo-
mezeném množství. Roušky je 
možné sundat pouze při konzu-
maci. Těm kteří OČKOVACÍ PRŮ-
KAZ nemají, přístup nesmí být 
umožněn.

Problematické může být toto 
opatření pouze v případě maso-
vých akcích jako jsou fotbalové, 
hokejové a podobné stadióny, 

tak jako hudební koncerty, kde 
se soustředí stovky, resp. tisíce 
diváků. V těchto případech by 
mohly být kontroly OČKOVA-
CÍCH PRŮKAZŮ podstatně ztíže-
ny.

Školní docházka musí být 
s použitím roušky FFP 3 na-
prosto neomezena.

Aby se zjistilo ve školách, ve 
veřejně úředních prostorách, 
ale i v průmyslových závodech 
zdali tam hrozí ohrožení koro-
na virem, je nutné zde provádět 
zdravotnická vyšetřování a její 
výsledky předávat přímo vlád-
ním činitelům, aby měli přehled 
o faktických číslech a nikoli 
o tom, co jim předávají nemoc-
nice a pojišťovny, které jsou ko-
merčně zainteresovány.

Zde je manipulace s čísly 
nakažených pacientů naprosto 

nekontrolovatelná a zveřejňova-
ná statistická čísla patrně silně 
zmanipulovaná. „Otec němec-
kého hospodářského zázraku“ 
kancléř Ludwig Erhard: „Nikdy 
nevěř statistikám, které si sám ne‑
zfalšoval…“

Dr. et Dr. Jan Berwid -Buquoy, 
docent rer. pol.
Viceprezident České atlantické 
komise, tak jako předseda Sekce 
Osvěty a zpravodajství

P.S.
Přeloženo do angličtiny, 

francouzštiny a němčiny. Poté 
zasláno předsedům vlády a mi-
nistrům zdravotnictví Velké Bri-
tánie, USA, Kanady, Austrálie, 
Francie, Belgie, SRN, Rakouska 
a Švýcarska.

28. září je svátkem svaté-
ho Václava, knížete a patrona 
zemí českých.Je respektovaným 
Dnem české státnosti.Hodno-
tově jde o hlavní státní svátek, 
který souzní s posláním ČAKO. 
Zakládám tímto novou tradici 
v dosavadní historii ČAKO.U pří-
ležitosti tohoto významného dne 
bude ČAKO pravidelně konat 
slavnostní setkání, na kterém-
budou udíleny její vyznamenání 
osobnostem, které se významně 

zasloužily o bezpečnost České-
republiky nebo o Českou atlan-
tickou komisi. Formy vyzname-
nání: Děkovný list ČAKO, Čestné 
uznání ČAKO,Záslužná medaile 
ČAKO jako nejvyšší forma vy-
znamenání.Uvedené formy vy-
znamenání jsou součástí pře-
pracovaných stanov ČAKO, které 
budou v nejbližší době členům 
a členské schůzi předloženy ke 
schválení.V rámci slavnostního 
ceremoniálu budou vyhláše-
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SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ

COVIDU PODLEHL ŘEDITEL ODBORU PRO VÁLEČNÉ 
VETERÁNY MO

Z HISTORIE ČESKÉ ATLANTICKÉ KOMISE

na i případná povýšení v rámci 
vojenskýchhodností členů Uni-
formovaného sboru ČAKO.Při-
pomínám, že bezprostředním 
předchůdcem ČAKO byl Česko-
slovenský atlantický klub založe-
nýv roce 1992. ČAKO jako takové 

vzniklo dne 28. 6. 1993 v přímé 
návaznosti na jmenovaný klub. 
Ztoho plyne, že v příštím roce si 
připomeneme tzv. menší 30. vý-
ročí a v červnu 2023 pak vlastní-
kulaté 30. výročí ustavení ČAKO.

V Praze dne 5. 5. 2021

Pavel Bílek předseda a generál 
ČAKO

V Ústřední vojenské nemoc-
nici v Praze dne 30. 3. 2021 pod-
lehl nemoci Covid-19 ve věku 
padesáti let ředitel odboru pro 
válečné veterány MO plukovník 
Karel Vávra.

Plukovník Vávra byl vojákem 
z povolání od roku 1990. Vystu-
doval obor ekonomika armády 
na Vysoké vojenské škole pozem-
ního vojska ve Vyškově a dvou-
semestrální specializovaný kurz 
na Právnické fakultě Univerzity 
Karlovy se zaměřením na sociál-
ní politiku. Následně absolvoval 

doktorské studium v oboru eko-
nomika obrany státu na Univer-
zitě obrany v Brně.

Během své profesní kariéry 
prošel všemi stupni velení. V le-
tech 2002 až 2007 pracoval na 
Generálním štábu Armády Čes-
ké republiky a později působil na 
civilní části Ministerstva obrany 
jako vedoucí referátu podpory 
vojenského vzdělávání. Od roku 
2015 do loňského roku byl zá-
stupcem ředitele Agentury pro-
fesního rozvoje a podpory aktivit.

Plukovník Vávra je válečným 
veteránem, v letech 1999 až 2000 
se účastnil zahraniční mise SFOR 
v Bosně a Hercegovině.

1. dubna 2020 se na základě 
výběrového řízení stal ředitelem 
odboru pro válečné veterány MO. 
Práci odboru dlouhodobě sledo-
val a jako prvořadý úkol si stanovil 
naplňování koncepce péče o vá-
lečné veterány a další spolupráci 
s novodobými válečnými veterá-
ny, kteří již resort obrany opustili.

Závěrem připojujeme osob-
ní vzpomínku hlavního kaplana 
Armády ČR Jaroslava Knichala 
na Karla Vávru.

„Karla znám jako vojáka a vě-
řícího člověka. A vyvstanou mi 
na něj dvě myšlenky, které mi jej 
charakterizují: blízkost a vnitřní 
zdroj života.

Ta první se váže ke slovům 
z Bible o zákonu lásky k Bohu 
a k bližnímu. Neptej se, kdo je 
tvůj bližní, nýbrž ty sám se učiň 
bližním. Starej se o to, abys ty byl 
blízko každému, zvláště tomu, 
kdo to potřebuje. A ta druhá, když 
evangelista Jan hovoří o tryska-
jícím prameni, který dává vodu 
věčnému životu. Jsem -li ve styku 
s tímto vnitřním pramenem, cí-
tím se osvěžen. Už se nebojím, že 
mě práce vyčerpá.

Lidé, kteří vydávají síly při 
práci a v nasazení pro druhé, ne-
ustále potřebují pramen, z něhož 
by mohli načerpat občerstvení.“

Jana Zechmeisterová

Poznámka redakce CZAFO:
Plukovník VÁVRA byl vůči 

ČAKO velice vstřícným člově-
kem a vždy nám pomáhal radou 
i činem. Čest jeho památce!

Česká atlantická komise 
(ČAKO) pokračuje v činnosti 
Československého atlantické-
ho klubu, neformální občanské 
platformy založené počátkem 
roku 1992, která byla zaměřena 
především na získávání a šíření 
informací o cílech a aktivitách 
NATO.

Po rozdělení československé 
federace byla dne 28. 6. 1993 
ustanovena Česká atlantická 
komise jako nevládní a nadstra-

nická organizace, která sdružuje 
občany zajímající se o otázky ev-
ropské bezpečnosti a o principy 
a činnost NATO.

Hlavním cílem ČAKO do roku 
1999 bylo informovat širokou 
veřejnost o vztahu České repub-
liky k NATO, o důvodech usilová-
ní o přijetí ČR do Aliance a jeho 
výhodách, o právech a povin-
nostech z členství plynoucích. 
ČAKO přispívala k překonávání 
nevyhraněných názorů

na bezpečnost státu a jeho ar-
mády, které v části české veřej-
nosti ještě stále převládaly. Šlo 
o překlady a rozšiřování mate-
riálů NATO, vydávání vlastních 
informačních publikací a perio-
dik, pořádání setkání a předná-
šek na různých úrovních včetně 
velkých mezinárodních konfe-
rencích, seznamovací návštěvy 
českých občanů v NATO.

Specifickou pozornost ČAKO 
věnovalo mládeži. Ta se účastnila 
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MŮJ PROTIKOMUNISTICKÝ ODBOJ 
(ČÁST 3: NEDŮVĚRA NA VŠECH STRANÁCH)

její činnosti především prostřed-
nictvím Sekce mladých ČAKO.

Pro první léta byla význam-
ná spolupráce s Nizozemskou 
atlantickou komisí, která v roce 
1992 a 1994 iniciovala konání 
a zajistila financování velkých 
mezinárodních konferencí v ČR. 
Dalšími důležitými partnery 
byly Dánsko, Norsko, Francie, 
USA a dále Belgie, Portugalsko, 
ale též Rakousko a Švédsko.

Od samého počátku se ČAKO 
zapojilo do aktivit Asociace At-
lantické smlouvy (ATA), vrchol-
né organizace zastřešující ná-
rodní atlantická hnutí. Velkým 
přínosem ČAKO se stal zásadní 
podíl Sekce mladých ČAKO na 
založení mezinárodní Youth At-
lantic Treaty Association. Zámě-
rem bylo navázat užší spolupráci 
se Slovenskem, Polskem, Maďar-
skem a Slovinskem.

ČAKO iniciovalo vznik a me-
todicky řídilo Středisko pro at-

lantickou spolupráci v Českém 
Krumlově. ČAKO navázalo kva-
litní spolupráci v rámci atlantic-
kých aktivit se Senátem Parla-
mentu ČR.

ČAKO úzce spolupracovalo 
s Výcvikovou základnou míro-
vých sil OSN v Českém Krumlově 
a se Střední policejní školou MV 
ČR v Praze. Spolupráce byla na-
vázaná také se Střední vojenskou 
školou ve Vyškově.

ČAKO prohlubovalo součin-
nost s Ministerstvem zahranič-
ních věcí ČR, které podporovalo 
finančně její aktivity v oblasti 
vytváření podmínek pro přijetí 
ČR do NATO. Ve stejném směru se 
rozvíjela i spolupráce s Armádou 
ČR a Ministerstvem obrany ČR.

ČAKO se zaměřovalo na uči-
tele a studenty středních škol, 
pořádalo pro ně obranné se-
mináře a rozšiřovalo příslušné 
učební texty do škol. První kolo 
kursů zahrnulo cca 250 učitelů, 
z nichž část se s bezpečnostní 
problematikou seznámila přímo 
v NATO.

Na širší veřejnost byly zamě-
řeny „Dny NATO“. Jednalo se 
o setkání s občany mnoha čes-
kých regionech i důležitých cen-
trech ČR.

Blíže o pořádaných konferen-
cích a seminářích příště.

 
Pavel Bílek

DĚJINY POZDRAVU „NAZDAR!“

Společenský pozdrav patří 
k základům civilizace. Navzájem 
si pozdravem projevujeme úctu.

Ryze český pozdrav je užívám 
již 170 let. A původem souvi-
sí s Národním divadlem. Dne 
14. dubna 1851 byla vyhlášená 
sbírka na vybudování Národní-
ho divadla a po Praze a dalších 

českých městech začali chodit 
výběrčí s pokladničkami a ná-
pisem „Na zdar Národního diva-
dla“

Po vzniku pražského Sokola 
byl současně s praporem s hes-
lem „Tužme se“ schválen i po-
zdrav „Nazdar!“. Později se tento 
pozdrav proslavil v první světové 
válce zejména díky rotě českých 
dobrovolníků (tehdy pojmeno-
vané NA ZDAR), která tvořila zá-
klad československých legií ve 
Francii a slavně zvítězila v bitvě 
u Arrasu 9. května 1915.

Pozdrav se ujal také jako po-
zdrav českých skautů.

Pozdrav nazdar používají také 
Ozbrojené síly České republiky. 
Nejvyšší nadřízený, státní ná-
vštěva zdraví nastoupenou jed-
notku přicházející hlava státu 
„Vojáci, nazdar!“, nastoupená 
jednotka odpovídá „Zdar!“.

Ze slova Nazdar se také od-
vozuje zdravice, která se dodnes 
užívá jako přípitek“Na zdraví!“

Všem přeji zdraví a pohodu

Jaroslav Vítek

Základní devizou všech zpravo-
dajských služeb je logická a opráv-
něná nedůvěra ke svým agentům. 
Je to podmíněno historickými 

zkušenostmi. Agent pracuje samo-
statně a bez přímé kontroly styč-
ného důstojníka. Stávalo se ne-
zřídka, že zpravodajec, v případě 

nezdaru získat potřebné informa-
ce, si začal vymýšlet vlastní legen-
du, aby neztratil svoji dobře place-
nou prestiž a tím životní existenci.
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Dalším nebezpečím zůstává, 
že agent byl nepřítelem zadržen 
a naverbován. V tomto případě 
se stává tzv. „doublerem“ nebo 
„podvalem“. Doubler je subjek-
tem pracujícím pro obě strany. 
Podval naproti tomu dostává od 
kompetentních míst nepřítele 
zpravodajský materiál, který je 
zfalšovaný a určený k chybným 
krokům nepřítele. Každopádně, 
dlouhodobé úspěchy agenta vy-
volávají u styčních důstojníků 
a kompetentních míst daného 
státu oprávněnou nedůvěru.

Tak se jednoho krásného dne 
stalo, že mě zavolal můj styčný 
důstojník „Fischer“ a dojedna-
li jsme si schůzku v exkluzivní 
pizzerii na Nollendorf Platzu 
(bývalý Záp. Berlín). „Fischer“ si 
přivedl sebou I svého pobočníka 
„Holmese“.

Západoněmecké zpravodajské 
službě byly podezřelé moje dlo-
hodobé úspěchy. Podle tehdejší 
statistiky, agent vysílaný na vý-
chod, v průměru tří měsíců byl 
zatčen a odhalen, ale já jsem 
pracoval celé dlouhé roky bez 
zádrhelu. To vyvolávalo opráv-
něné podezření ze spolupráce 
s nepřítelem.

Německá BND začala úsilov-
ně pátrat a zjistila, že jedním 
z mých dodavatelů zpráv, pod 
krycím jménem „Agent 007“, 
je jistý JUDr. Zdeněk Nečacký,  
1. konzul Československé vo-
jenské mise v Západním Berlíně. 
„Fischer“ mi sdělil: „Nečacký 
není normálním diplomatem, 
nýbrž vysokým důstojníkem 
Ministerstva vnitra ČSSR,“ krát-
ce se odmlčel a pokračoval dál, 
„máme vážné podezření, že 
jste podval (Maulwurf) a tím-
to ukončujeme naší spolupráci 
s Vámi a předáváme Vaší agentu-
ru Američanům.“

Byl to blesk z čirého nebe a le-
dová sprcha zároveň. Žádným 
„podvalem“ jsem nebyl. Naopak, 
StB a kontrarozvědka ČSSR 
mojí činnost na vlasním území 
považovala za protisocialistic-
kou a doslova se zoufale snažily 
mne nachytat při nějaké špio-
nážní činnosti, což se jim neu-
stále nedařilo. Jak ovšem pře-
svědčím BND? Jejich podezření 
se samozřejmě zdálo logické, ale 
přesto to celé byla naprostá pito-
most.

Nyní se ujal slova „Holmes“ 
a sdělil mi následující: „Podle zá-

kona Vám musíme sdělit, že bu-
dete sledován a Váš telefon bude 
odposloucháván.“ Připadal jsem 
si jako v nějakém špatném snu. 
Druhý den jsem se vydal do RIA-
Su, abych celou záležitost pro-
jednal s Hansem Rosenthalem. 
Chtěl jsem okamžitě vědět co si 
o tom myslí berlínská CIA.

Hans Rosenthal byl mezitím 
o celé kauze informován, tak-
že jsem mu nepotřeboval nic 
vysvětlovat. Sdělil mi pouze, že 
CIA nic závadného neshledala 
a že německá strana má pouze 
„podezření“, ale žádné důkazy. 
Protože však bydlím v britském 
okupačním sektoru, bude veške-
rý materiál předán Britům a ode 
dneška budu psát pro vysílač SFB 
v britském sektoru. Rosenthal: 
„Zde máte telefoní číslo na jisté-
ho Stanleyho Schmidta. On Vás 
představí v redakci ‘Ost -West-
-Journal’. Přeji Vám do budouc-
na hodně úspěchů!“

Stanley Schmidt byl dlouho-
letý velice úspěšný sportovní 
korespondent ve službách SFB. 
Jeho matka byla Irka, takže mlu-
vil velice dobře anglicky. Setka-
li jsme se ve studentské menze 
Freie Universität. Schmidt mne 
v redakci „Ost -West -Journal“ 
představil šéfredaktorovi Erhar-
du Albrechtovi Jakobovi. Cel-
kem rychle jsme se domluvili 
a moje první rozhlasová relace 
byla odvysílána do éteru dne 
18. 07. 1975.

Hans ROSENTHAL, redaktor Radio 
In American Sector (RIAS) v Západ‑
ním Berlíně. Vynikající osobnost a můj 
kontaktní důstojník k americké CIA

Stanley Schmidt

SLOVO „DUCHOVNÍHO OTCE“ – ANZAC DAY 2021
Je jistě na místě vzpomenout 

s úctou na všechny, kdo byli 
vztaženi do těchto politování-

hodných, nic přínosného nepři-
nášejících dějů, zvláště pak na ty, 
pro něž účast na nich znamenala 

zaplatit nedobrovolně tu cenu 
nejvyšší, konec všech jejich plá-
nů a přání.
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Protože se však takové děje 
v nejrůznějších obměnách do-
dnes stále opakují, trvají, mám 
za to, že je třeba se ptát po koře-
ni, příčinách jejich původu, ne-
hledět jenom do minulosti, ale 
zkoumat poctivě a zodpovědně 
i naši přítomnost.

Hodnota života přeci závi-
sí na něčem jiném než na tom, 
zda jsem oblíben či obdivován 
a mám náležité „ svaly „ / kte-
ré šikovně vystavuji na obdiv /. 
Obliba a obdiv mohou být také 
šidítko, které zakrývá „ šikovně 
„ vnitřní prázdnotu, nouzi které 
dříve nebo později začnou sva-
zovat, křivit. A dostane – li se 
člověk, do tohoto sevření, vlast-
ně otroctví, nedokáže být příno-
sem, obohacením, oporou pro 
své okolí. Je to svým způsobem 
politováníhodný chudák.

V našem světě se vžilo dvojí 
rozlišení válek. Útočné, té, která 
chce silou a tvrdostí něčeho do-
sáhnout / „ urvat „ / ve svůj neza-
sloužený prospěch. A obranné, 
té, která chce něco ochránit, za-
bránit zničení něčeho hodnot-
ného. Útočnou ne. Obrannou 
ano, ovšem za předpokladu, že 
byly vyčerpány všechny dosaži-

telné možnosti, jak té první za-
bránit, jak ji odvrátit, což nebývá 
nikdy jednoduché a snadné. Po-
děkování všem, kdo o tyto způ-
soby usilují.

Pane Bože laskavý, stojíme 
před Tebou a myslíme na všech-
ny, do jejichž života vstoupilo 
násilí, tvrdost a bezohlednost, 
ať poznají, že v tom nejsou sami, 
ale že při nich stojíš a že Tobě na 

nich záleží, ať se rozšiřují řady 
těch, kteří se pokoušejí o to, 
aby při tom nezůstalo, dávej jim 
k tomu vynalézavost a odva-
hu slyš nás, když k Tobě voláme 
slovy, které nás naučil Tvůj Syn 
a náš Pán Ježíš Kristus.

Ondřej Soběslavský

Evangelický farář Ondŕej Soběslavský

Účastníci pietního aktu „ANZAC DAY 2021“.
Foto Zdenka Pustayová

Slavnostní projevy“ANZAC DAY 2021“ se ode‑
hrávaly v „Rytířském sále“ barokního zámku 
Tábor‑Měšice. 
Foto Eugen Berwid

CORONA NÁS NA KOLENA NESRAZILA !
ANZAC DAY 2021 – BAROKNÍ ZÁMEK TÁBOR-MĚŠICE
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 Vedoucí účastníci vzdávající hold obětem státního násilí (z pra‑
va do leva): pplk. v.v. Ing. Miroslav Tlamicha (místopředseda ČAKO).  
doc. JUDr. Mgr. Pavel Bílek, PhD, Dr.h.c. (předseda ČAKO), náměstek 
ministra obrany PhDr. Vladimír Müller, CSc, zástupce Úřadu vlády ČR,  
Ing. Jaroslav Vítek, MBA a „duchovní otec“ ČAKO Mgr. Ondřej Soběslav‑
ský.  Foto Iveta Hrbková.

 Přítomni byli vysocí důstojníci Armády 
České republiky a policie ČR.
Ženy v uniformách: Zástupkyně Univerzi‑
ty obrany – rtm.Vendula Chlumová a rtm. 
Naďa Vojáčková. Policie ČR – Karolína 
Hájková. Uprostřed – plukovník v.v. doc. 
Ing. Stanislav Schorm.
Foto Zdenka Pustayová

 ANZAC DAY 2021 na zámku v Táboře‑
‑Měšicích poctil návštěvou i bývalý poli‑
cejní prezident České republiky, plk. Mgr 
Vladislav Husák.
foto Zdeňka Pustayová

Seržant ČAKO, MUC Eugen Berwid, pokládá věnec k po‑
mníku ANZAC DAY. Foto Iveta Hrbková

Přítomen byl 104 letý skaut „Hroznýš“ Eduard Marek, 
udatný a neúnavný bojovník proti všem diktatůrám. 
Foto Zdenka Pustayová

Druhý ročník pietního aktu 
„ANZAC DAY“ se musel uskuteč-
nit za neblahých podmínek Co-
vidu 19. Normální mezinárodní 
termín soustrasti obětem stát-
ního násilí (ANZAC DAY) je kaž-
doročný 25. duben.

Kvůli Covidu 19 jsme byli nu-
ceni improvizovat a přeložili 

jsme pietní den na 09. 05. 2021 
a spojili jsme ho s oslavením 
ukončení 2. světové války v Evro-
pě. Navíc jsme pietní akt rozšířili 
na vzpomínku všech obětí Coro-
na krize na celém světě.

Bohužel, následkem krizo-
vých podmínek celosvětové 
nákazy byli nuceni se za svo-

ji neúčast omluvit zahraniční 
účastníci z Francie, Rakouska, 
SRN, USA a Velké Británie. Avšak 
návštěva tuzemských osobností 
Armády ČR a politických činite-
lů byla velkolepá.
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NAPSALI O NÁS JINÍ
Vážený pane docente,
rektorka -velitelka Univerzity 

obrany brig. gen. prof. RNDr. Zu-
zana Kročová, Ph.D., Vám velice 
děkuje za pozvání na slavnostní 
odhalení pomníku padlým čes-
kým vojákům v zahraničních 
misích NATO, které se uskuteč-
ní dne 11. 9. 2021 ve Fréthunu. 
Vzhledem k její již dříve naplá-
nované služební aktivitě v za-
hraničí se však paní rektorka 
této slavnostní události nemůže 
zúčastnit.Vážený pane docen-
te, prosím, přijměte její omluvu 
z účasti na této významné akci. 
Paní rektorka Vám přeje hodně 
úspěchů v popularizaci hrdinství 
vojáků, kteří položili své životy 
v boji za svobodu a demokracii.

Děkuji

S pozdravem
Věra JANOŠKOVÁ

Vedoucí skupiny zabezpečení 
rektorky
Oddělení rektorky
Univerzita obrany

Vážený pane místopředsedo, 
plukovníku, milý Jendo,

děkuji za pozitivní zprávu 
a hodnocení mého textu, je mi 
ctí, že bude zveřejněn v prestiž-
ním periodiku.

V dokonalé úctě
Jarda Vítek, Praha

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

Jste jediným periodikem na 
světě, který pravidelně zveřej-
ňuje mezinárodní výběr vojen-
ského humoru a satiry. Čest vaší 
skvělé práci.

J. Kučera, Kanada

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

Jsem srandista a zánik „Diko-
brazu“ se mě hluboce dotkl. Jsem 
rád, že jsem vás objevil. Výběr 
humoru ze zahraničních prame-
nů je skvělý nápad, jinak by se 
český čtenář k tomu nedostal.

P. Vycpálek, Berlín

---------------------------------
Zúčastňuji se zahraničních 

misí ČAKO a čtu CZAFO, protože 

se tam dovím zprávy, které se ni-
kde nedočtu.

Zdenka Pustajová, Praha

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

Jak bude vypadat ten pomník, 
co bude ve Francii odhalen?

Jitka Samcová, Tábor

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

Design památníku, který bude 
odhalen dne 11. 09. 2021 ve 
Fréthunu, NATO Memorial: 

 ANZAC DAY 2021 se zúčastnili též zástupci Komerč‑
ní banky Tábor. Foto Iveta Hrbková

 O gastronomii se postaral, jako již tradičně, ČAKO 
polní kuchař David Říha, předseda Military Clubu Ko‑
lín v zařízení „Jeho veličenstva K.u K. polní kuchyně“ 
z roku 1915. Foto Zdenka Pustayová

 Nechyběl ani hudební doprovod. O muzikální vložky se 
postarali pianista Marco Juráš a trumpetista David Šev‑
čík. Foto Zdenka Pustayová
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„A na vánoce můžete jít domu.“
(Z amerického vojenského humoru)

„Německý Bundeswehr začal přezbro‑
jovat“
(Z německého vojenského humoru)

„Hlásím, že žádný extrémisty tady ne‑
máme!“
(Z německého vojenského humoru)

„Nic si z toho nedělej, Jacku, že ti man‑
želka zahybá. Až se vrátíme do kasáren, 
tak se tam v klidu oběsíš!“
(Z kanadského vojenského humoru)

„Máte pravdu pane generále, polévka 
nestála za nic, ale abych Vás rozveselil 
mohu Vám zahrát na klarinet.“
(Z francouzského vojenského humoru)

„Vypadni babičko, já tady sloužím na 
vojně!“
(Z britského vojenského humoru)

VOJENSKÝ HUMOR A SATIRA

Dnes je tomu přesně 60 let, 
co se americký prezident John 
F. Kennedy setkal se sovětským 
premiérem Nikitou Chruščovem 
ve Vídni. Jednalo se o uvolnění 
napětí a zlepšení vztahů mezi 
oběmi zeměmi. I toto setkání ne-
bylo ušetřeno kritickému humo-
ru a satiře:

Při společné snídani obou 
státníků překvapil Chruščov 
amerického prezidenta náhlým 
argumentem: „My v Sovětském 
svazu máme velice schopné lé-
kaře. Nedávno došlo k operaci 
naprosto slepého člověka a byly 
mu nasazeny skleněné oči. On 
teď vidí jako normální člověk.“

Kennedy zakýval hlavou, řka: 
„My u nás v USA máme rovněž 
schopné lékaře. Nedávno vysko-
čil z bombardéru B-52 pilot, ne-
odevřel se mu padák a na zemi se 
úplně rozdrtil. Naši lékaři ho se-
šili dohromady a teď chodí jako 
normální člověk.“

Chruščov začal nedůvěřivě 
vrtět hlavou: „To není možné! 
Tomu nevěřím! Kdo to viděl?“ 

Kennedy s úsměvem na tváři: 
„Kdo to viděl? Ten s těma skleně-
nýma očima!“

(Z tehdejšího polského sami-
zdatu)
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ním spolkem, nýbrž elitní or-
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rence České republiky a Armády 
České republiky globálně v ce-

ČAKO je připraveno spolu-
pracovat s každým, kdo uznává 
tyto etické křesťanské hodnoty: 
Lidská důstojnost a soukromý 
majetek jsou nedotknutelné. My 
jsme všichni děti jednoho Boha. 
Kdo usiluje o právo a spravedl-

lém světě. Heslem ČAKO je Slou-
žíme vlasti – sloužíme Evropě.

Primární organizace se který-
mi ČAKO spolupracuje:

nost ačkoliv ví, že mu to způsobí 
pouze potíže, tomu patří požeh-
nání Boha. Naděje není jistota, 
že se něco podaří, nýbrž, že něco 
má smysl, ať se to podaří nebo 
ne.
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