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Pplk. v.v. Ing. Miroslav Tlamicha pokládá věnec ke katafalku British War Cemetery v Berlíně-Charlottenburgu, kde jsou 
pochováni i čs. letci
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Vážení a milí,

předkládám zásadní výčet je-
dinečných, rozmanitých a čet-
ných počinů ČAKO od červ-
na 2021:

1) Slavnostní pietní akt ČAKO 
(ANZAC DAY, Den vítězství) spo-
jený s předáním ocenění ČAKO, 
zámecký areál Tábor – Měšice, 
6. 6. 2021.

Tato celodenní náročná akce 
za účasti významných hostů byla 
následně velmi příznivě hodno-
cena.

2) Konání Členské schůze 
ČAKO (schválení zprávy o čin-
nosti a zprávy o hospodaření, 
schválení nové podoby Stanov 
ČAKO a určení členského pří-
spěvku), Praha 1 – Revoluční,  
5. a 19. 8. 2021.

3) Výjezd delegace ČAKO 
do SRN (pietní akt na Britském 
válečném hřbitově, Berlín, 
9. 9. 2021) a do Francie (historic-
ká inaugurace ČAKO Památníku 
českým obětem misí NATO na 
Slavnostní pietě NATO Memorial 
Federation, Fréthun, 11. 9. 2021 
a účast na další francouzské pi-

etě v Gravelines, 12. 9. 2021), 
8.–13. 9. 2021.

Naši zahraniční partneři 
vysoce ocenili profesionální 
spolupráci s ČAKO a vyjádřili 
plnou připravenost k dalším 
formám součinnosti.

4) Slavnostní svatováclavské 
shromáždění ČAKO (interní, od-
borná a oficiální část, ceremonie 
předání ocenění ČAKO osobnos-
tem české bezpečnostní komu-
nity, kulturní program, recepce), 
Praha 1 – Újezd, 30. 9. 2021.

Tato významná akce proběh-
la za účasti elitních hostů a byla 
následně velmi příznivě reflek-
tována.

5) Inaugurace Cyklu ČAKO 
Setkání s osobností české bez-
pečnostní komunity – Setkání 
s gen. Vl. Husákem (Policie ČR) 
v klubu Muzea Policie ČR, Praha 
2 - Karlov, 25. 10. 2021.

Uskutečněno ve formátu 
Křesla pro hosta, setkání vedl 
doc. P. Bílek.

Uzavřená členská akce s příz-
nivými odezvami.

6) Plánované Setkání ČAKO 
s gen. J. Zůnou (GŠ AČR) a s gen.  
Z. Kročovou (rektorka – velitelka 

UO ČR) na listopad 2021 budou 
z důvodu aktuálně velmi nepříz-
nivé epidemické situace realizo-
vána v pozdějším termínu.

7) S nástupem nové vlády 
bude s vedením resortů obra-
ny, zahraničních věcí a vnitra 
navázán produktivní kontakt 
za účelem dalšího prohloubení 
odborné spolupráce s ČAKO.

8) Plánuje se Společenské se-
tkání členů a příznivců ČAKO 
u příležitosti 105. narozenin na-
šeho čestného člena Eduarda 
Hroznýše Marka a padesátých 
narozenin prezidenta ČAKO Pav-
la Bílka (začátkem března 2022). 
Místo, čas a formát akce budou 
upřesněny.

Covidová pandemie opět roz-
píná svá temná křídla a stát opa-
kovaně zavádí zásadní restrikce 
do života české společnosti.

Neúzkostněme, buďme pev-
né vůle, zdrávi a užijme za všech 
okolností požehnané Vánoce 
se svými blízkými. Těšme se na 
plodný a radostný rok 2022!

Srdečně zdraví

Váš doc. Pavel Bílek

Foto: Iveta Hrbková

SLOVO PREZIDENTA
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ZPRAVODAJSTVÍ ZE SVĚTA

Předseda ČAKO pobočka Berlín, kapitán Carsten Schanz (vlevo) a poručík Lo-
thar Kurzius (vpravo) při příležitosti „Rememberance Sunday“, dne 14. 11. 
2021 položili na British War Cemetery v Berlíně-Charlottenburgu věnec k ná-
hrobku nadporučíka Oldřicha Bláhy, českého pilota RAF

Prezident NATO Memoriálu, Willy Breton (vlevo) a jeho tajemnice, Michele 
Toursel, si podává ruku s francouzským prezidentem Emmanuelem Macro-
nem. Česká delegace ČAKO se nalézá v pozadí...

Pietní pomník padlým českým vojákům v 
misích NATO se mezitím stal součástí ob-
čanské výchovy základní obecné školy ve 
Fréthunu, Pas de Calais, severní Francie. 
Žačka IV. třídy položila k pomníku zažeh-
nutou svíci...

Náš zástupce ČAKO, v západní části Ně-
mecka (Nordrhein-Westfalen) v Erkrathu, 
Miloš Tureček, byl prezidentem ČAKO, 
docentem JUDr. Pavlem Bílkem, vyzname-
nán a jmenován seržantem ČAKO za vyni-
kající organizační práci
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FEMINIZACE PLANETY NA POSTUPU

JAK SE VYVÍJELA OBRANA EVROPY V RÁMCI NATO (1949–1960)
EVROPSKÁ OBRANA – EVROPSKÉ OBRANNÉ SPOLEČENSTVÍ 
(CED) A JEHO NEÚSPĚCH

„My to zvládneme!“ Americký válečný plakát  
z 2. svět. války

Mgr. Jana Šimková, D.E.S.S., M.B.A. 
ředitelka Evropského Institutu Renai-
ssance

Jako ženu roku 2021 (Person of the year) zvolil 
US Magazín TIME německou kancléřku Angelu 
Merkelovou

Americký magazín TIME 
(11. října 2021) zveřejnil glosu 
pod titulem „Votes for women“ 
(Hlasy pro ženy), kde uvádí počty 
dámských poslanců v některých 
parlamentech tohoto světa. Zde 
jsou pozoruhodné výsledky:

RWANDA – Je prvním státem 
světa, kde ve volbách 2008 v par-
lamentě získaly většinu křesel 
ženy.

Pět let po skončení druhé 
světové války, Evropa je dale-

MEXIKO – Při posledních 
volbách v Mexiku získaly ženy 
v mexickém parlamentu celkem 
49.2 % mandátů.

KUBA – Kubánský parlament 
má po volbách z roku 2018 cel-
kem 52% poslankyň. Je to poprvé 
v dějinách světového komuniz-
mu, kdy ženy ovládly vlastní ma-
joritou parlament.

ka vystoupit ze svého poniče-
ní, ve kterém se nacházela roku 
1945. V euforii vítězství, západ-
ní vítězové a zejména Evropa-
né demobilizovali rychle své 
jednotky, aby dali své snahy ve 
prospěch budování ekonomik 
toliko dotčených válkou. Během 
této doby, Sovětský svaz, znovu 
neposlal své vojáky demontovat 
jednotky německé produkce, 
místa a země, kudy prošla Rudá 
armáda ve vítězné ofenzivě a od 
roku 1947 byla ve studené válce 

Také v oblastech policie a ar-
mády počet ženských příslušnic 
rapidně stoupá. Některé armády 
tohoto světa čítají až 35% žen-
ského personálu. V popředí jsou 
ozbrojené vojenské síly Izraele 
a Tajvanu.

Jan Berwid -Buquoy

se Západními zeměmi. Po vzniku, 
1. listopadu 1949 vojenských sil 
demokratického Německa, kan-
cléř Adenauer deklaruje 3. pro-
since, že je připraven participo-
vat s německým kontingentem 
na Evropské armádě. Válka v Ko-
rei (červen 1950) ukazuje vojen-
skou prázdnost Evropy a směřuje 
Americkou vládu v září 1950 na-
vrhnout oficiálně znovuvyzbro-
jení Německa v rámci Severoat-
lantické aliance, podepsaném 
4. dubna 1949 ve Washingtonu. 
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DOKONČENÍ HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNIE PŘES 
VYTVÁŘENÍ STRATEGICKÉ AUTONOMIE V KLÍČOVÝCH 
ODVĚTVÍCH A INVESTICE DO INFRASTRUKTURNÍCH SÍTÍ

Francouzská vláda, znepokojena 
riskovat, co by znamenala zo-
sobnění pro bezpečnost v Evro-
pě nové vyzbrojování a nekon-
trolované vyzbrojování našich 
sousedů, navrhuje 24. října 1950 
vytvoření Evropské armády, na 
které by Německo participovalo. 
Během čtyř let, tato francouzská 
iniciativa vytvoření evropského 
obranného společenství dodá 
Evropě a zejména Francii na síle. 
Zřídka kdy by takováto myšlenka 
vyvolala tolik vášní, jak na poli 
politickém, tak na poli vojen-
ském. Vskutku, během, této pe-
riody, nikdy žádná francouzská 
vláda nebyla v takové pozici síly 
vyjednávat a vnutit svůj pohled. 
Nic nehrálo ve prospěch Fran-
cie: demografie je slabá, eko-
nomika není nastartována do-
statečně rychle jako ta sousedů, 
přesto je Francie vítěz, americká 
pomoc není tak významná, jak 
bychom si přáli, pozemní armá-
da nicméně disponuje 450.000 
muži a je roztříštěna po územích 
okupovaných dávných nepřá-
tel, obrana půdy národa a zemí 

francouzské Unie a válka, kterou 
vede v Indočíně s personálem, 
k tomu určeným ve své celko-
vé dispozici. Špatně vyzbrojena, 
špatně obklopena, odříznuta od 
národa, který se stal od konce 
války antimilitaristickým, tato 
armáda nerepresentuje již více 
signifikantní sílu - dnes 5 divizí, 
z nichž 2 jsou silně vzdáleny vál-
ce, tedy, jak zdůrazňuje Generál 
Goislard de Monsabert. Dnes se 
představujeme okolo stolů se 
zelenými koberci se svou Obra-
nou a jako hra a národní armáda 
jako zbraň. Po mnoha dodateč-
ných protokolech a následně, 
ratifikace Evropského obran-
ného společenství je odmítnu-
ta ve francouzském Národním 
shromáždění, 30. srpna 1954 
a činí konec prvnímu pokusu 
o Evropskou Obranu společné 
obrany západní části evropského 
kontinentu, ale umožní znovu 
konstituování německé armá-
dy 12. listopadu 1955. 30. srpna 
rozhodnutím, které Francie uči-
nila, její Národní shromáždění 
akceptuje vstup Německa do Se-

veroatlantické aliance jako vý-
chodisko za změnu v Evropském 
obranném společenství. 4 roky 
před tím, francouzská vláda ote-
vřela myšlenku Evropské armády 
jako východisko za vstup Němec-
ka do Severoatlantické aliance. 
Tato prohra nachází z velké části 
svoji vinu ve slabosti francouzské 
armády a zejména jejich prohře 
7. dubna 1954 v Dien Bein Phu. 
Přes pomoc poskytnutou Ameri-
čany, Francie nemohla dát k dis-
pozici víc než 14 divizí (místo 20 
předpovídanými), z nichž 7 jsou 
schopny se angažovat bezpro-
středně proti 70 divisím, které 
jsou na západním břehu Elbe. Je 
to tady, kdy evoluce francouzské-
ho pozemního vojska měla vliv 
na evropskou obranu. Jednotky, 
které se navrací z Blízkého Vý-
chodu, poraženy, s hořkostí, ale 
vytrénovány nemají tedy jinou 
perspektivu než participovat 
na obraně kontinentu v rámci 
NATO, pod amerických vedením.

Jana Šimková

Ing. Ivo Kaplán. předseda správní rady 
Evropského Institutu Renaissance

Naše společná konkurence-
schopnost a srovnávání efekti-
vity různých ekonomik uvnitř 
Evropské unie, resp. evropského 
hospodářského prostoru a Švý-
carska je komplexní problém. 
Harmonizace daňového základu 
nebyla dosažena dodnes. Švéd-
sko, Česko, Maďarsko a Polsko 
jsou zdrženlivé k přijetí jednotné 
měny – euro. Navíc jsme v po-

sledních dvou desetiletích svědky 
růstu Čínské lidové republiky do 
rozměru hospodářské supervel-
moci a zároveň poklesu autority 
Světové obchodní organizace. 
Takže se bez koncentrace a lepší 
koordinace rozhodování v klíčo-
vých oblastech hospodářského 
a sociálního života Evropské unie 
jednotlivé členské státy mohou 
stát pomyslnou loďkou na roz-
bouřeném moři světového ob-
chodu, jehož trendy budou dik-
továny velmocemi, disponujícími 
nejen ekonomickou, ale i vojen-
skou a diplomatickou silou.

A tak, navrhujeme tímto Ev-
ropské komisi připravit soubor 
opatření k dokončení Hospodář-
ské a měnové unie v této dekádě, 
včetně rozpracování strategické 
autonomie ve všech klíčových 
oborech hospodářství a jejího 
plného dosažení s dokončením 
zelené a digitální transformace, 
stejně jako bezpečnostní a ob-
ranné unie jako sjednoceného 

pilíře NATO v příštím desetile-
tí. Energetické a dopravní sítě 
Sever -Jih by se měly vybudo-
vat k těm existujícím ve směru 
Západ -Východ jako opravdové 
a systematické znamení budová-
ní supervelmoci na našem konti-
nentu. Zařazení Fiskálního kom-
paktu a Evropského semestru do 
primárního – ústavního – práva 
EU by se pak mohlo stát zlatým 
hřebíčkem celého procesu.

Myslím si, že těchto 6 kon-
krétně uvedených návrhů do-
kládá touhu zefektivnit práci 
Evropské unie, což nejde provést 
bez spolupráce a iniciativy ob-
čanských skupin a politiků člen-
ských zemí, či přímo politických 
stran nebo jejich uskupení na-
příč Evropou.

Ivo Kaplán

(koordinátor skupiny pro 
obranu a bezpečnost Debaty o EU 
vedené mezi představiteli občan-
ských organizací)
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ÚLOHA MISE ČESKÉ ATLANTICKÉ KOMISE V SRN (BERLÍN)

Činnost České atlantické ko-
mise (ČAKO) nabyla globálních 
rozměrů světové popularity 
a proto je nutné její zahraniční 
zastoupení, hlavně v SRN. Z to-
hoto důvodu jsme se, já a můj 
manžel rozhodli, k tomuto úče-
lu poskytnout náš rodinný do-
mek v Berlíně -Kladow (bývalý 
Záp. Berlin). Zde má své sídlo od 
října 2021 tzv. „Mission of the 
Czech Atlantic Commission“. Její 
úlohou je neoficiální zastoupení 
ČR a zviditelnění České repub-
liky v oblastech, které jsou od 
roku 1990 permanentně českou 
diplomacií zanedbávány. Jedná 
se hlavně o tyto subjekty:

1) ANZAC DAY (každý rok 
25. dubna, britský válečný hřbi-
tov Berlín- Charlottenburg, glo-
bální oběti státního násilí). Per-
manentní česká nepřítomnost.

2) Rememberance Sunday 
(pietní akt obětem 1. a 2. světové 

války, každá druhá neděle v lis-
topadu, britský válečný hřbitov 
Berlín -Charlottenburg). Českou 
diplomacií od roku 1990 napros-
to ignorováno.

3) Gedenkstätte Plötzensee, 
Berlín – poprava 112 českých 
důstojníků 1939–1945. Pietní akt 
kdykoliv ke státním svátkům ČR.

4) Bývalá „Československá 
vojenská mise“ v Záp. Berlíně. 
Pietní akt k výročí ukončení  
2. světové války, neboť Česko-
slovenská republika, Polsko a Ju-
goslávie byly v Evropě jednou 
z vítězných mocností. Z tohoto 
důvodu měly v Berlíně své vojen-
ské mise. Českou diplomacií od 
roku 1990 naprosto ignorováno.

5) Setkávání veteránů NATO. 
Každý rok v září. Koná se v pro-
storách bývalého britského vo-
jenského letiště Berlin -Gatow. 
Českou diplomacií od roku 1990 
naprosto ignorováno.

6) Zahájení 2. světové vál-
ky, 1. září 1939. Pietní akt je 
organizován diplomatickým 
zastoupením polského velvy-
slanectví. Koná se na britském 
válečným hřbitově v Berlíně-
-Charlottenburgu. Českoslo-
venská vojenská emigrace pod 
vedením pplk. Ludvíka Svobo-
dy pomáhala Polákům odolávat 
agresorovi. Poté ústup do SSSR 
nebo útěk přes Rumunsko do 
Francie. ČAKO dostává pozván-
ky. Česká diplomacie neprojevu-
je vůbec žádný zájem.

7) Britský vojenský hřbitov 
Reichswald, západní část SRN 
(Nordrhein /Westfahlen). Jsou 
zde pohřbeni českoslovenští let-
ci ve službách britské RAF.

Bärbel Berwidová -Buquoyová 
(překlad z němčiny Jan Seidel)

Mag. Bärbel Berwidová-Buquoyová, 1. tajemnice Obvodního soudu Berlín-Wedding (Záp. Berlín) v.v.
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ZPRAVODAJSTVÍ Z DOMOVA
MŮJ PROTIKOMUNISTICKÝ ODBOJ 
(ČÁST 5: ZÁKLADNÍ VÝCVIK U BRITSKÉ ARMÁDY - GSU)
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BERLIN

Západoberlínská Britská pěší brigáda. GSU – 248 German Security Uni - RMP (Německá 
bezpečnostní jednotka při Royal Military Police (Královská vojenská policie)

 Emblém Britské vojenské RMP s heraldickým pozadím

Západoberlínská RMP – Výcvik v terénu
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SLAVNOSTNÍ SVATOVÁCLAVSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ ČAKO

Na této slavnostní a repre-
zentativní akci ČAKO, která 
se uskutečnila dne 30. 9. 2021 
v Praze na Újezdě, vystoupi-
li se zásadními bezpečnostní-
mi projevy doc. JUDr. Pavel Bí-
lek, Ph.D., Dr. h. c., prezident 
a generál ČAKO (Úvod, Euroat-
lantická civilizace v promě-
nách času a právo na bezpeč-
nost) a Ing. Jaroslav Vítek, MBA, 

zmocněnec Úřadu vlády ČR, 
šéfporadce prezidenta ČAKO 
a plukovník ČAKO (Evropská ko-
lektivní bezpečnost – současné 
hrozby a výzvy). V závěru bylo 
uvedenými řečníky zformulo-
váno Bezpečnostní poselství 
ČAKO.

Prestižní ocenění ČAKO při 
této příležitosti obdržely násle-
dující významné osobnosti ČR:

1) genmjr. Mgr. Vladislav 
Husák, emeritní prezident Policie 
ČR - Skleněný artefakt ČAKO za 
vynikající přínos bezpečnosti ČR.

2) genpor. Mgr. Ing. Jaromír 
Zůna, Ph.D., MBA, 1. zástupce 
náčelníka Gen. štábu Armády ČR 
- Skleněný artefakt ČAKO za vy-
nikající přínos bezpečnosti ČR.

3) prof. PhDr. Ing. Jan 
Royt, Ph.D., DSc., prorektor 

Vše začalo velice nenápad-
ně…

Již léta jsem byl spolupracov-
níkem redakce Ost -West -Journal 
v rozhlasovém vysílači SFB, který 
byl součástí britské okupační čás-
ti Západního Berlína.

Britská zpravodajská služba 
BIC (British Inteligence Corps) 
moje antikomunistické glosy 
o Československu velice dobře 
znala a bedlivě je sledovala. A tak 
jednoho dne u mne zazvonil te-
lefon. Na druhém konci se ozval 
někdo mluvící německy se sil-
ným anglickým akcentem. Do-
tyčná osoba se představila jako 
Lawrence (krycí jméno) s odvo-
láním na zpravodajskou službu 
British Intelligence Corps (BIC). 
Dal si se mnou schůzku v luxus-
ní pizzerii „Mobby Dick“ (dnes již 
neexistující).

Když jsem vstoupil do „Mobby 
Dicka“ spatřil jsem u stolu sedět 
dva britské důstojníky ve vojen-
ských svetrech. Jeden se před-
stavil jako Lawrence a druhý jako 
Davis. Byli o mně značně dobře 
informováni a tak probíhal dialog 
ve velice zasvěcené atmosféře. Na 
jejich dotaz, zdali bych byl ocho-
ten pro spolupráci s BIC ve for-
mě NOC (Non Official Confident) 
jsem dal bez váhání souhlas.

Při dalším rozhovoru jsem 
zjistil, že mezi zpravodajskou 
službou USA (CIA) a britskou BIC 
jsou podstatné rozdíly. Berlínská 
CIA se řídila heslem „It doesn’t 
matter what they say, but who 
says it.“ (Není důležité, co se říká, 
nýbrž, kdo to říká). Britská BIC, 
naproti tomu, se zajímala doslo-
va o každý „žvást“. Přinesli sebou 
několik stránek citátů z mých 
vysílaných relací a chtěli více 
detailů k určitým empirickým 

faktům, které jsem já osobně po-
važoval za naprosto nedůležité.

Dokonce mě ohromili přá-
ním, kolik má JZD Onomyšl 
(okres Kutná Hora) členů a zda-
li bych mohl něco zjistit o jeho 
předsedovi. Nakonec se mi to 
podařilo, ale dalo to strašnou 
práci…Československá masmé-
dia je sice zajímala, ale přede-
vším se soustředili na regionální 
tisk. Tak pro britskou BIC bylo 
daleko důležitější, zdali Brněn-
ská zbrojovka splnila roční plán, 
než, co zrovna vykládá prezident 
Gustáv Husák…

Normální řadový občan si 
myslí, že vyzvědači prodělávají 
nějaký zvláštní výcvik a stanou se 
z nich profesionálové, podobně 
tomu jako je to u „Jamese Bon-
da“. To všechno jsou pohádky 
pro dospělé…Vyzvědač je člověk, 
který pracuje na tzv. „Invisible 
front“ (Neviditelné frontě) a čím 
méně lidí o tom ví (i v řadách ar-
mády a policie), tím lépe. Vyzvě-
dač musí zůstávat nepoznán.

Když jsem viděl filmová díla 
jako „James Bond“, „Kdo jste 
Dr. Sorge?“ nebo „Mata Hari“, 
žasnul jsem nad tím, jak režiséři 
těchto filmů málo vědí o skuteč-
né práci na „neviditelné frontě “.

Zásadně nelze vyzvědače 
„vyrobit“. Tím člověk je a nebo 
se jím stane. Předpokladem 
k tomu je jeho dosavadní práce 
o kterou projevila dotyčná zpra-
vodajská služba zájem. Ve všech 
západních parlamentních de-
mokraciích jsou to především 
novináři, spisovatelé, herci, vy-
sokoškolský personál a lékaři 
coby součást misí vyskytujících 
se v krizových oblastech.

Když jsem pracoval pro brit-
skou BIC, byl jsem nesmírně 

překvapen zjištěním, že nejpo-
pulárnější a nejznámější britští 
spisovatelé, takřka bez výjim-
ky, spolupracovali s výzvědnou 
službou MI-6.

K základnímu výcviku jsem 
nastoupil v anglických kasár-
nách „Smuts Barraks“ v Berlíně-
-Špandavě dne 20. 07. 1981 
a ukončil jsem ho „předčasně“ 
29. 08. 1981. Tzv. „předčasné 
ukončení“ byla jakási forma kry-
tí, kdyby se data dostala do rukou 
komunistické rozvědky východ-
ní Evropy, aby to vypadalo na to, 
že dotyčná osoba byla „propuš-
těna“.

Výcvik byl prováděn britskou 
vojenskou policií 248 GSU – RMP. 
Nyní budu muset příznivce špio-
nážní romantiky opět zklamat. 
Žádné rafinované tajné zbraně 
alá „James Bond“ se v mých ru-
kách nenacházely a dokonce 
vůbec neexistovaly. Cvičení se 
prováděly pouze britskou útoč-
nou poloautomatickou puškou 
(40 výstřelů za minutu) typu 
L1A1 Rifle 7.62 mm a poloauto-
matickou pistolí FN Brovning HP 
(HI Power). Obě zbraně sloužily 
pouze k obraně držitele a ni-
koli k napadení komunistické-
ho nepřítele. A to navíc pouze 
v pásmu Západního Berlína.

Jakýkoli vývoz do SRN a nebo 
dokonce do zahraničí, byl přís-
ně zakázán. Veškerý agenti zá-
padních zpravodajských služeb 
zatčených ve východní Evropě 
(včetně mého zatčení v listopa-
du 1982 v Praze) buďto žádné 
zbraně neměli a nebo je u sebe 
nosili bez povolení. „James 
Bond“ by zaplakal!

Jan Berwid -Buquoy
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Univerzity Karlovy v Praze - 
Skleněný artefakt ČAKO za vy-
nikající přínos ke kultivaci české 
společnosti.

4) brig. gen. JUDr. Libor 
Lochman, ředitel URNA Policie 
ČR - Čestné uznání ČAKO za zá-
sluhy o bezpečnost ČR.

5) plk. v. v. Prof. PhDr. Jiří 
Strauss, DrSc., vedoucí kated-
ry kriminalistiky VŠFS - Čestné 
uznání ČAKO za zásluhy o bez-
pečnost ČR.

6) Ing. Karel Charanza, eko-

nomický diplomat MZV ČR - Dě-
kovný list ČAKO za významný 
přínos k bezpečnosti ČR.

7) plk. v. v. prim. MUDr. Lu-
bomír Šindelář, primář Ústavu 
leteckého zdravotnictví - Děkov-
ný list ČAKO za významný přínos 
k bezpečnosti ČR

Slavnostní program byl pod-
tržen Svatováclavským chorá-
lem živá trubka, Pochodem mar-
šála Radeckého a Státní hymnou 
ČR, vše ztvárněno živými hudeb-
ními vstupy trubky.

Součástí slavnosti byl tak-
též kulturní program v podo-
bě chvilky poezie a pěveckého 
operního vystoupení. Po skon-
čení formální části následova-
lo neformální setkání a debaty 
u kvalitního pohoštění.

Svatováclavské shromáždění 
ČAKO se následně dočkalo velmi 
příznivých odezev ze strany hos-
tů i členů ČAKO.

Pavel Bílek

Vyznamenaný účastník Eda Marek (vpravo) 104 letý, skautské jmé-
no „Hroznýš“, neohrožený bojovník proti nacizmu a komunizmu

Účastníci Svatováclavského shromáždění ke dni svatého Václava, dne 30. 09. 2021 v Praze na Újezdě

Prezident ČAKO, Doc. JUDr. Pavel Bílek 
Vyznamenává emeritního prezidenta po-
licie ČR, genmjr. Mgr. Vladislava Husáka
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PAVEL BÍLEK: NA SKLONKU ROKU...

Vážení členové a blízcí příznivci 
ČAKO, 
covidová pandemie snad opět od-
chází a čas vánoční jistě opět při-
chází. A tak přeji všemu euroatlan-
tickému lidu dobré vůle a zvláště 
lidu ČAKO dobré vůle požehnané 
„nejen“ sváteční chvíle, niterné 
prožitky v naději a ve zdraví.

Končící rok hodnotím jako 
náročný a úspěšný. Mé primár-
ní poděkování patří těm členům 
a příznivcům ČAKO, kteří přilo-
žili aktivní a odbornou ruku ke 

společnému dílu.
Nejinak tomu bude v nad-

cházejícím roce v němž nás čeká 
originální paleta výzev a projek-
tů. Již v prvním čtvrtletí by měly 
v rámci Cyklu Setkání s osobnos-
tí usednout do křesla pro hosta 
gen. Zůna (GŠ AČR) a gen. Kročo-
vá (UNOB ČR). Zvláště milým se 
nepochybně stane Společenské 
setkání s legendárním Eduar-
dem Hroznýšem Markem u pří-
ležitosti jeho 105. narozenin, 
kam budou pozváni krom čle-

nů ČAKO i vybraní hosté! Vedle 
standardní členské schůze si též 
připomeneme 30. výročí od po-
čátku občansky organizované-
ho euroatlantického hnutí u nás 
(zrod Československého atlan-
tického klubu v roce 1992).

NEMO EST SUPRA LEGES.

Příznivý konec roku 2021!
Pavel Bílek

INAUGURACE CYKLU ČAKO SETKÁNÍ S OSOBNOSTÍ
Inaugurace Cyklu ČAKO Setká-

ní s osobností české bezpečnost-
ní komunity – Setkání s genm-
jr. Mgr. Vladislavem Husákem, 
emeritním prezidentem a vyso-
kým služebním funkcionářem 
Policie ČR v posledních třiceti le-
tech, se uskutečnilo v klubu Mu-
zea Policie ČR, Praha 2 – Karlov 
dne 25. 10. 2021 ve formátu Křes-
la pro hosta. Účastníky přivítal 
s hostem rozmlouval doc. Pavel 
Bílek. Setkání se zúčastnilo 15 zá-
jemců z řad ČAKO. Prezident Bí-
lek vedl s prezidentem Husákem 
debatu na téma vnitřní bezpeč-
nosti ČR a na téma poslání a sta-
vu české policie v minulosti, sou-
časnosti a budoucím výhledu, 

a to cca po dobu 90 minut. Ná-
sledujících zhruba 30 minut bylo 
věnováno dotazům, námětům 
a vzájemné diskusi členů ČAKO 
s prezidentem Husákem.

Přibližně po dvou hodinách 
byla formální část ukončena 
a následovala neformální inter-
aktivní část u připraveného kva-
litního občerstvení.

Celé setkání bylo naším hos-
tem hodnoceno jako velmi pří-
nosné a panuje jednoznačná 
shoda v další vzájemné odborné 
spolupráci mezi ním jakožto mi-
mořádnou policejní osobností 
ČR a vedením ČAKO.

Příští Setkání ČAKO je při-
praveno s genpor. Ing. Mgr. Ja-

romírem Zůnou, Ph.D., MBA, 
1. zástupcem náčelníka Ge-
nerálního štábu Armády ČR 
a s brig. gen. Prof. RNDr. Zuzanou 
Kročovou, Ph.D., rektorkou – ve-
litelkou Univerzity obrany. Se-
tkání se uskuteční v závislosti na 
vývoji pandemické situace.

V budoucnu jsou plánována 
také Setkání ČAKO se zahranič-
ními osobnostmi – představiteli 
bezpečnostní komunity. Vše závi-
sí na aktuálních cestovatelských 
možnostech.

Pavel Bílek

Prezident ĆAKO, Doc. JUDr. Pavel Bílek, v rozhovoru s emeritním prezidentem policie ČR, genmjr. Mgr. Vladislavem 
Husákem
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HLEDEJTE HRDINY – S GEOCACHINGEM 
Fenomén tzv. geocachingu 

(geokešinku), hledání „pokladů“ 
v terénu pomocí GPS, se ukázal 
jako velmi zajímavý a přitažlivý 
způsob, jak seznamovat veřej-
nost, především tu mladší, i s na-
šimi dějinami a jejich hrdiny.

Princip této celosvětové hry, 
která oslovila „hravé“ Čechy 
možná nejvíce ze všech (soudě 
podle počtu „skrýší“ a počtu ak-
tivních hráčů) je velmi jednodu-
chý. Majitel přístroje GPS si na 
stránkách věnovaných geoca-
chingu (www.geocaching.com, 
www.geocaching.cz) poté, co se 
na nich jednoduchým způso-
bem zaregistruje, najde infor-
mace o „schránce“, odborně na-
zývané „keš“ či „keška“ (z angl. 
cache), kterou hodlá hledat, 
především její souřadnice. Dále 
si na této internetové stránce 
přečte tzv. listing, tj. popis mís-
ta, děje, události anebo důvodu 
proč právě zde byla keška zalo-
žena, protože hráči této hry jsou 
nejen hraví, ale i zvídaví. V kešce 
samotné potom může být ukry-
tý „poklad“ sestávající z drob-
ných upomínkových předmětů, 
z nichž je možné si nějaký vybrat 
a naopak do kešky uložit něco na 
oplátku.

Hrdinům naší novodobé his-
torie je v současné době věno-
vána již celá řada kešek. Jedna 

taková tímto tématem typická 
nás dovede k památníku letců 
RAF, rodáků z Plzně – Karlova. 
Je věnován Oldřichu Hořejšímu 
a Vilém Soukupovi, pilotům 311. 
československé bombardovací 
perutě RAF, Stanislavu Perout-
kouvi a Miloslav Petrovi, pilo-
tům 310. československé stíhací 
perutě RAF, Karlu Poštovi a Jin-
dřichu Zářeckému, pilotům 312. 
československé stíhací perutě 
a Jiřímu Schwarzovi, žákovi pi-
lotního výcviku v 56. operačně 
výcvikové jednotky.

Existují ale i náročnější pro-
jekty. Čs. obec sokolská přišla 
v rámci oslav 100. výročí za-
ložení samostatného čs. státu 
s projektem „100 sokolských 
keší republice“, jejíž součástí je 
série kešek věnovaných hrdi-

nům heydrichiády. Čs. obec le-
gionářská začala s propagací své 
tradice a činnosti pomocí kešek 
dokonce již v roce 2010, z nichž 
některé jsou umístěny i v zahra-
ničí, např. v Belgii, anebo vy-
baveny putovním předmětem, 
tzv. travel bugem (cestujícím 
broukem), který má za pomoci 
hledačů kešek absolvovat urči-
tou trasu.

Možná i vy máte nápad, jak 
by založení nové keše na urči-
tém mohlo připomenout něco 
důležitého z naší historie, anebo 
přispět k uctění památky našich 
hrdinů. Není to nic složitého 
a podrobný návod naleznete zde 
na wiki.geocaching.cz. Pustíte se 
do toho?

Jitka Lenková
 Geocaching 
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SLOVO „DUCHOVNÍHO OTCE“ - MOC JAKO SLUŽBA

Otázka moci a užití síly patří 
mezi ty základní, která se objeví 
v každé společnosti a se kterou 
se musí dříve nebo později vypo-
řádat, vyrovnat. A stačí se jenom 
rozhlédnout a zjistíme, že najít 
uspokojivou, lidem prospívají-
cí odpověď není vůbec snadné 
a jednoduché. Je zde sdosta-
tek varovných příkladů jak 
z minulosti, tak i ze součas-
nosti – tzv. husitské války tak 
i onak vykládané, dvě tzv. svě-
tové války, to nejhorší, co se 
v dějinách lidstva odehrálo, 
hrůzy, k nimž došlo nedávno 
v ne příliš vzdálené tzv. Jugoslá-
vii, stále probíhající či doutnají-
cí konflikty na Blízkém či Střed-
ním Východě /Syrie, Afganistan 

atd/, při kterých ztrácejí domov 
a přicházejí život tisíce těch, 
kteří o tato střetnutí nestojí, ni-
jak se na něm vědomě nepodílí.

Otázka moci a síly se „ řeší 
„i v bibli, ve sbírce textů, kte-
ré zaujímají důležité, význam-
né místo v životě společenství 
označovaných jako církev. Bi-
ble ovšem sílu a moc hodnotí 
podle toho k čemu je užita, jaký 
má cíl. A staví se jednoznač-
ně na stranu takového pojetí, 
užití moci a síly, ve kterém jde 
především o pomoc a službu. 
A tím se nepřehlédnutelně liší od 
pojetí, ve kterém jde především 
o nadvládu a tvrdé a bezohled-
né podrobení těch kolem, jak je 
představují a po důležitosti a vý-

znamu dychtící starověcí „siláci“ 
Egypt, Syrie a Řím.

Cestu k tomu, aby moc byla 
prospěšně a k dobrému užívána, 
vidí bible v „ péči o srdce člověka 
”. V jednom z úvodních vyprá-
vění bible našeptává pokušitel 
mající podobu hada Evě - „bu-
dete jako Bůh“ - tedy tou rozho-
dující a ničím neomezovanou 
silou /první kniha Mojžíšova, 
3. kapitola, 5, verš /. - A s podob-
nou nabídkou se setkává i Ježíš, 
když slyší „budeš – li se mi klanět 
/tj. Uznávat mě a podrobovat se 
mi /, dám ti moc a slávu všech 
království země“ /evangelium 
podle Lukáše, 4. kapitola, verš 
7/. Ano být nej a moci si dovolit 
všechno, co si umanu, je skuteč-
ně lákavé, těžko se takové nabíd-
ce odolává. Jenže jak se z této 
otročiny dostat? V jedné z písní, 
která zaznívá především mezi 
mladými naší církve, se říká - 
„řekni ďáblu ne“.

Otázka moci se „řeší“ 
i v tzv. vánočních vyprávěních se 
kterými přichází bible. Na jed-
né straně stojí Řím s tím, kdo se 
pokládá a vynucuje si být ozna-
čován, oslovován jako „božský“, 
tedy vládce nad kterého není, 
totiž Cesar čili císař a stejně 
tak car. A na straně druhé, kte-
rý se narodil, vstoupil do světa 
v tehdejším zapadákově Betlémě 
v podmínkách víc než skrom-
ných. A zatímco Cesar „odešel“ 
do dějin a dozvídáme se o něm 
jen z učebnic dějepisu, ten, kte-
rý se narodil v onom zapadá-
kově a řekl onomu našeptavači 
jednoznačné a rozhodné ne, je 
stále při díle. A to tak, že osvo-
bozuje lidi z tohoto otroctví 
a nabízí jim mnohem hodnot-
nější program, totiž pomoc 
a ochranu bližním. Není štast-
nějšího rozhodnutí, než se vydat 
touto cestou. Zakladatel Česko-
slovenska Tomáš G. Masaryk to 
vyjádřil takto – „ Ježíš ne Cesar „

Ondřej Soběslavský

Mgr. Ondřej Soběslavský „důchovní otec ČAKO“
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Vážený pan
Dr. et Dr. Jan Berwid -Buquoy
Česká atlantická komise.
Dovolte mi, z pověření pana 

ministra Tomáše Petříčka, Vám 
poděkovat za Váš dopis o situa-
ci na hraničním přechodu mezi 
Českou republikou a Spolkovou 
republikou Německo…Mohu Vás 
ujistit, že nadále pracujeme na 
tom, aby se náš přeshraniční re-
žim vrátil do normálu.

S pozdravem
Jiří Šitler, ředitel odboru
Ministerstvo zahraničních 

věcí České republiky

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

Vážený pane řediteli,
Děkuji Vám za rychlou a uspo-

kojivou odpověď.
S pozdravem

J. B -B
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chtěla bych lehce poopravit 
Váš příspěvek o Kateřině Furzo-
vé, kterou jsem znala osobně.

V roce 1968 jsem v Praze stu-
dovala na ČVUT a obsazení ČSSR 
armádami Varšavské smlouvy 
21. srpna 1968 si živě pamatuji.

Furzeva příznivkyní Dub-
čeka a „Pražského jara 1968“ 
rozhodně nebyla, ale pouze ne-
souhlasila s řešením jakým bylo 
protiopatření vůči pražským 
reformistům provedeno – tedy 
okupací.

Byla toho názoru, že případ 
se dal řešit mírovou diplomatic-
kou cestou bez vojenského nási-
lí. Dále tvrdila, že vojenský zásah 
naprosto zbytečně silně poškodil 
popularitu SSSR ve světě a to na 
dlouhou dobu.

Já bych k tomu chtěla jenom 
dodat, na příkladě srpnové oku-
pace ČSSR a selhání Gorbačo-

vových reforem, tak jako zániku 
SSSR, že komunismus se refor-
movat nedal…

Irina Kryvenko, Ukrajina

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

Mgr. Jana Šimková, D.E.S.S., 
M.B.A.

Vážený pane hrabě,
jsem moc ráda, že jsem s Vámi 

měla možnost hovořit. Dovoluji 
si Vám poslat můj francouzský 
příspěvek Evropská obrana, mís-
to francouzské pozemní armády 
v Evropské obraně od roku 1949. 
Politika rovnováhy.

Je mi ctí s Vámi spolupraco-
vat…Byla bych ráda, kdybychom 
v tomto kontextu mohli na poli 
diplomatickém a vojenském 
pracovat.

Těším se na naši spolupráci,
v úctě, Mgr. Jana Šimková, 

D.E.S.S., M.B.A.
ředitelka Evropského

Institutu Renaissance.

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

Vážená paní ředitelko,
Potěšení je na naší straně! Ve-

lice rádi budeme s Vámi spolu-
pracovat.

S projevem mé úcty
J. B -B, vice prezident ČAKO

NAPSALI O NÁS JINÍ

PhDr. Jiří Šitler, ředitel Odboru států střední Evropy (OSE)

Mgr. Jana Šimková, D.E.S.S., M.B.A.
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VOJENSKÝ HUMOR A SATIRA
TENTOKRÁT NA TÉMA NACISTICKÉ NĚMECKO

I v nacistické německé armá-
dě 1940–1945 (Wehrmacht) exi-
stovaly opoziční satira a humor. 
Bylo to však spojeno s obrovským 
rizikem. Bez ohledu na to zdali se 
jednalo o vojáka nebo důstojníka 
Wehrmachtu (jednotky SS žád-
ný humor neprodukovaly) bylo 
jakékoli zesměšňování ozbroje-
ných sil III. říše trestáno smrtí.

(Vybráno z archívů SRN - 
Koblenz, Postupim a Berlín)

„Ano, Brunhildo – jsme čistá nordidská 
rasa! Já sám bych chtěl být blonďákem 
jako Hitler, silákem jak Goebells a štíhlý 
jako Göring“

„Kurte, ty jejich stíhačky útočí kolmo ze 
zhora dolů. Když se podíváš na oblohu 
a uvidíš světlá letadla tak jsou to Ame-
ričané. Když uvidíš tmavá letadla, tak 
jsou to Angličané. Když uvidíš prázd-
nou oblohu, tak je to naše Luftwaffe!“

„Jakýpak, že my krademe v Holandsku 
kočky pro potěšení svých rodin. Náš 
vůdce nám sdělil, že svět patří nám, tak 
si berem pouze to, co patří Německu.“

„Samozřejmě, že Židovky souložit ne-
smíš, ale můžeš. Hansi, mezi námi, 
v noci je každá kundička černá, tak 
proč bychom si neposloužili, když 
o tom vůdce neví!“

„Nevím jestli se my to zdá, ale jak tak 
koukám, tak vidím, že jsme prohráli 
válku!“
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„Ovšem, jako latrína je to příšerně ne-
pohodlné…“
(Z australského vojenského humoru)

„Tak tedy ještě jednou! Já jsem prapor-
čík Eckenbrecher. Jsem sice ‚matkou‘ 
jednotky, ale rozhodně nikoli matkou 
Eckenbrechovou!“ (Z německého vojenského humoru)

KRÁTKÁ ZPRAVODAJSTVÍ 
„RADIO CANADA IINTERNATI-
ONAL“

Dnes, časně ráno, překroči-
la motorizovaná armáda zápa-
doněmeckého Bundeswehru 
hranice Sovětského svazu a smě-
řuje, bez jakéhokoliv odporu 
k Moskvě. Vezou totiž brambo-
ry!

Pozor! Pozor! Vážná zpráva tý-
kající se celého severoamerické-
ho kontinentu. Japonci koupili 
Paerl Harbor!

Britská armáda, při hloube-
ní zákopů, nalezla měděný drát 
z 18. století a zjistilo se, že ve 
Spojeném království v té době 
již existovala drátová telegra-
fie. Sovětský svaz nechtěl zůstat 
pozadu a rovněž na svém území 
kopal. Nenašlo se nic! Z tohoto 
důvodu prohlásila vláda SSSR, 
že v té době byla v Rusku již bez-
drátová telegrafie!

„Jakýpak promiňte. Máte to přelézt a ne probourat!“ 
(Z amerického vojenského humoru)
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