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Pomníky padlým vojákům v zahraničních misích NATO: vlevo SRN, uprostřed ČR,  australský po-
mník vpravo je věnován uhynulým zvířatům v zahraničních misích NATO.

10. výročí  památníku NATO MEMORIÁL (2012–2022) ve Fréthunu, Pas de Calais, severní Francie 
– u českého památníku: vlevo duchovní pastýř ČAKO, Ondřej SOBĚSLAVSKÝ, uprostřed viceprezi-
dent ČAKO Jan BERWID-BUQUOY, vpravo předseda Vojenské a  bezpečnostní sekce ČAKO, Miroslav 
TLAMICHA.
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Vážení a milí přátelé, od dru‑
hé poloviny února letošního roku 
jsme svědky a současně nepří‑
mými účastníky bezprecedent‑
ní ruské invaze na Ukrajinu. Ani 
v nastávajícím zimním období 
konflikt – válečná vřava neustává, 
ba naopak její ničivé dopady ze‑
jména na civilním obyvatelstvu se 
násobí (zima, devastovaná ener‑
getická infrastruktura, těžké život‑
ní podmínky, oběti na životech).

Jako kruciální se tak jeví za‑
chování jednoty internacionál‑
ního společenství.Vynaložme 
veškeré myslitelné mezinárodní 
úsilí k ukončení trvajícího utr‑
pení, ke sjednání příměří a po‑
sléze míru a následné rekon‑
strukci napadané země.

SLOVO PREZIDENTA

SOCIETAS SINE CONSTITUTIO EST AVIS SINE ALIS (BÍLEK)

Dne 6. 10. se v Praze 1 na Újez‑
dě uskutečnilo Slavnostní svato‑
václavské shromáždění ČAKO za 
účasti předních osobností české 
bezpečnostní komunity, z nichž 
některým byla udělena vysoká 
ocenění ČAKO. Zazněly zásadní 
referáty renomovaných bezpeč‑
nostních expertů, a to včetně 
odborné diskuse v rámci spole‑
čenského setkání.

Podrobně čtěte v tomto čísle 
CZAF.

Dne 2. 12. proběhlo v Praze na 
Karlově již čtvrté Křeslo pro hos‑
ta – Setkání s osobností bezpeč‑
nostní komunity ČAKO (tento‑
kráte s ředitelem Muzea Policie 
ČR plk. Mgr. Radkem Galašem, 
čerstvým nositelem Čestného 

uznání ČAKO), Pietní akt ČAKO 
k uctění památky příslušníků 
českých bezpečnostních sborů, 
Policie ČR a HZS ČR a společen‑
ské předvánoční setkání členů 
a příznivců ČAKO.

Celá akce se ze strany účastní‑
ků dočkala mimořádného zájmu 
a ohlasu.

Detailně v příštím čísle CZAF.
Při lednové volbě prezidenta 

republiky přeji všem pronikavou 
mysl a pevnou ruku!

Radostné a pohodové VÁNO‑
CE, šťastný a zdravý rok 2023!

NEMINEM LAEDERE
V úctě

Váš Doc. Pavel Bílek
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ZPRAVODAJSTVÍ ZE SVĚTA
FOTODOKUMENTACE – RETROSPEKTIVA
10. VÝROČÍ PAMÁTNÍKU NATO, FRÉTHUN, PAS DE CALAIS

Na zahájení oslav přeletěla nad Fréthunem letka stíhaček „Rafael“  z perutě 11 F „Patrouille de France“.

Francouzský prezident, Emmanuel Macron, vyslal do Fréthunu vládní gardu dragounů.
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Viceprezident ČAKO, Jan Berwid-Buquoy, mezi dvěma velikány: vlevo Winston Churchill, vpravo Charles de Gaulle. 
Botanická oaza – Richelieu Park v Pas de Calais.
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Královská britská legie (Royal British Legion) podřízená 
přímo Karlovi III.

Poláci rozdávali letáky s upozorněním na “Varšavské po-
vstání” v roce 1944.

Prezident NATO Památníku, Willy Breton, v době, kdy 
sloužil jako duchovní ve francouzské armádě v Africe… Balónky v barvách solidarity s Ukrajinou…

Oblast Pas de Calais, severní Francie
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Vážení přátelé,
stojíme zde, před památní‑

kem padlých vojáků v zahranič‑
ních misích, kteří položili své 
životy za demokracii a svobodu 
nás všech.

Pamatovat je pojem, který 
zaznívá poměrně často a zře-
telně ve společenství svědků zva‑
ném bible.

Pamatovat musíme my lidé – 
na své nejrůznější úkoly a povin‑
nosti, protože jejich nesplnění 
může znepříjemnit život. A tak 
máme nejrůznější pomůcky, kte‑
ré nám to pamatování usnad‑
ňují – kalendáře a poznámkové 
bloky, kde je zaneseno, že je tře‑
ba objednat opraváře či zaplatit 
nejrůznější poplatky a jdeme–li 
s dobou, pak nám na tyto povin‑
nosti hlasitě připomenou nej‑
různější technická zařízení.

Pamatovat je ovšem třeba 
i na jiné – na narozeniny našich 
rodičů, díky jimž jsme na tomto 
světě a od kterých jsme se nepo‑
chybně nejedno dobré naučili, 
na narozeniny našich dětí, se 
kterými patříme do toho základ‑

ního, pro člověka tolik zname‑
najícího společenství, totiž do 
rodiny. Pamatujeme také na ty, 
se kterými jsme se setkali a toto 
setkání bylo podle našeho míně‑
ní přínosem.

Jenže to vše je jen svým způ‑
sobem jakýsi neúplný výběr, 
který nám podléhá a je jenom na 
nás závislý. Je zde však celá řada 
dějů, událostí, na které nevzpo-
mínáme rádi – těžká nemoc, na 
některé raději vůbec ne –neštěs-
tí. A do této skupiny patří osoby, 
které za přínos nepokládáme 
a jimž se pokud je to možné, vy‑
hýbáme, obejdeme se bez nich.

Pamatujeme nejenom my 
lidé, ale také či vlastně přede-
vším Ten, který ve své lásce po-
volal k životu tento svět, jehož 
sklonění tento svět nese a díky 
němuž smí být svět prostorem, 
kde život smí mít dobrý obsah, 
smysluplný cíl. A tato možnost 
tu není jenom pro některé, ale je 
nabízena všem bez rozdílu.

A k tomuto pamatování pat-
ří i otázka, jak jsi naložil s tou-
to darovanou možností, čím si 

ji naplnil. A Bůh se neptá jako 
zvědavec, který potřebuje něco 
odhalit, pokud možno senzač‑
ního, ale jako ten, který se ujímá 
těch, kteří usilují o něco vnitřně 
hodnotného, o to, co se připoju‑
je k projektům jeho lásky. Proto 
takové úsilí není nikdy marné 
a zbytečné.

Na tomto místě se nelze vy-
hnout otázce po náplni života 
padlých vojáků, které si připo-
mínáme. Věřím, že v jejich ži-
votech šlo o dobré hodnoty, ve 
kterých nešlo jen o ně samotné, 
nýbrž byly přínosem i pro nás 
pro všechny. Troufám si pově‑
dět, že v této souvislosti je mož-
né a nutné, mluvit o památce 
spravedlivé.

Děkuji za pozornost!

Ondřej Soběslavský

ZPRAVODAJSTVÍ Z DOMOVA
ARM. GEN. ING. KAREL PEZL - LAUDATIO IN MEMORIAM

Generál Pezl byl vzácnou 
osobností po stránce lidské 
i profesní. Byl klíčovou figurou 
československé ‑české armády 
v přelomovém období po r. 1989, 
zásadním způsobem se osobně 
a funkčně podílel na transfor‑
maci naší armády a na nabytí 
prestiže českého vojáka, českého 
důstojníka a celého vojska – ar‑
mády jakožto skutečného, sil‑
ného a přitom demokratického 
ochránce vnější bezpečnosti ČR, 
české společnosti a každého čes‑
kého občana.

Generál Pezl ve své nobles‑
nosti a současně dostatečné 
rozhodnosti brzo rozpoznal (na 
rozdíl od části politické repre‑
zentace) potřebu dalšího bez‑
pečnostního směřování ČR a její 
armády, aktivně, velmi vstříc‑
ně a partnersky spolupracoval 
s naší komisí na společném díle 

profesionalizované, pevně ukot‑
vené a respektované armády.

Stručný životopis generála 
Pezla:

Domažlický rodák Karel Pezl 
se stal vojákem z povolání v roce 
1948, později působil v různých 
štábních funkcích. V roce 1971 
jej z armády z politických důvo‑
dů propustili. Po sametové revo‑
luci se stal poradcem a posléze 
i náměstkem ministra obrany.

V hodnosti generálporučí‑
ka nastoupil 1. května 1991 do 
funkce náčelníka Generálního 
štábu Československé armády, 
kterým byl až do rozdělení fe‑
derace na konci roku 1992. Od 
ledna do června 1993 působil 
jako první náčelník Generální‑
ho štábu Armády České repub‑
liky, v únoru 1993 byl povýšen 
do hodnosti generálplukovníka. 
Od července 1993 byl porad‑

cem prezidenta Václava Havla, 
který jej v září 1993 povýšil do 
hodnosti armádního generála. 
V roce 2002 převzal cenu Jaro‑
slava Jandy za významný přínos 
k české bezpečnostní politice. 
V roce 2017 mu prezident Mi‑
loš Zeman propůjčil Řád bílého 
lva. V roce 2019 se stal čestným 
členem České atlantické komi‑
se a laureátem jejího Čestné‑
ho uznání za vynikající zásluhy 
o bezpečnost ČR.

Děkujeme, pane generále!

(Ač zemřeli, stále mluví. VY‑
ŠEHRADSKÝ SLAVÍN)

Doc. Pavel Bílek
Prezident a generál ČAKO

 

SLOVO DUCHOVNÍHO K 10. VÝROČÍ NATO MEMORIÁLU
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Evropské politické společen‑
ství bylo navrženo v první po‑
lovině 50. let s cílem integrovat 
existující Evropské společenství 
uhlí a oceli (ESUO) a navržené 
Evropské obranné společenství 
(EOS). Vedle toho mělo přinést 
nové integrační prvky, přede‑
vším společný trh a koordinaci 
zahraniční politiky. Pokud by 
spolu s EOS vzniklo, připomí‑
nalo by v mnohém dnešní Ev‑
ropskou unii, avšak v některých 
ohledech i více integrovanou či 
supranacionální.

Návrh smlouvy o Evropském 
politickém společenství byl vy‑
pracován v letech 1952–1953 
tzv. ‚Ad hoc shromážděním‘ slo‑
ženým ze zástupců Shromáždění 
ESUO (nynější Evropský parla‑
ment) a devíti zástupců Porad‑
ního shromáždění Rady Evro‑
py. Návrh počítal s evropským 
dvoukomorovým parlamentem 
s přímo volenou dolní komo‑
rou (Sněmovna národů) a Se‑
nátem jmenovaným národními 
parlamenty a supranacionální 
exekutivou odpovědnou obě‑
ma komorám tohoto parlamen‑
tu. Vedle toho měl vzniknout 
i Soudní dvůr a poradní Ekono‑
mická a sociální rada.

Projekt Evropského politic‑
kého společenství selhal v roce 
1954, kdy bylo jasné, že Smlou‑
va o EOS nebude ratifikována ve 
francouzském Národním shro‑
máždění, které se obávalo, že by 
projekt znamenal nepřijatelnou 
ztrátu národní suverenity. Od 
plánu na Evropské politické spo‑
lečenství bylo tedy upuštěno.

Nyní se k němu tedy vrátil 
francouzský prezident Emanu‑
el Macron, který návrh na vznik 
tohoto fóra přednesl na Den 
Evropy dne 9. května 2022 v Ev‑
ropském parlamentu při pří‑
ležitosti zakončení Konferen‑
ce o budoucnosti Evropy. Dne 
18. května 2022 na něj s obdob‑
nou vizí navázal předseda Ev‑
ropské rady Charles Michel při 

proslovu v Evropském hospo‑
dářském a sociálním výboru.

Současné Evropské politické 
společenství představuje plat‑
formu pro politickou koordinaci 
evropských zemí napříč konti‑
nentem. Jeho cílem je podporo‑
vat politický dialog a spolupráci 
při řešení otázek společného zá‑
jmu, aby se posílila bezpečnost, 
stabilita a prosperita evropského 
kontinentu.

Evropské politické společen‑
ství však především navázalo na 
diskuzi z červnové Evropské rady, 
kde panovala shoda zemí EU27, 
že je v zájmu EU rozšířit diskuzi 
o aktuálních strategických otáz‑
kách (mj. bezpečnost, energeti‑
ka, migrace, mládež, etc.) na další 
evropské partnery, jelikož pro‑
blémy, kterým aktuálně čelíme, 
nejsou omezeny pouze na člen‑
ské země EU, ale řešení je třeba 
hledat napříč kontinentem.

Důležité je zmínit, že tento 
nový formát nenahrazuje stáva‑
jící organizace, struktury nebo 
procesy a v této fázi si ani ne‑
klade za cíl vytvářet nové. Ne‑
předpokládá se, že by na konci 
prvního zasedání Evropského 
politického společenství bylo 
vydáno formální prohlášení 
nebo formální závěry. Na jedná‑
ní se naopak čeká co nejotevře‑
nější výměna názorů lídrů.

Organizace prvního jedná‑
ní Zasedání Evropského poli‑
tického společenství proběhla 
6. října 2022 v Praze na pro nás 
symbolickém místě Pražského 
hradu.

Hlavní body zasedání Evrop‑
ského politického společenství 
jsou:

• podporovat politický 
dialog a spolupráci se za‑
měřením na řešení otázek 
společného zájmu

• posílit bezpečnost, stabi-
litu a prosperitu evrop‑
ského kontinentu

„V době, kdy je stabilita a bez‑
pečnost Evropy ohrožena, potře‑

bujeme více, nikoli méně, dialo‑
gu, naslouchání a vzájemného 
porozumění. A toho jsme dosáh‑
li při prvním setkání Evropského 
politického společenství“, uvedl 
předseda Evropské rady

Charles Michel, 6. října 2022

Diskusím vedoucích předsta‑
vitelů dominovaly dvě otázky:

• mír a bezpečnost, zejmé‑
na v kontextu války Ruska 
na Ukrajině

• energetická krize
Na první zasedání Evropské‑

ho politického společenství byli 
pozváni tito účastníci: Albánie 
Arménie Ázerbájdžán Bosna 
a Hercegovina Gruzie Island Ko‑
sovo Lichtenštejnsko Moldavsko 
Černá Hora Severní Makedonie 
Norsko Srbsko Švýcarsko Turec‑
ko Ukrajina Spojené království 
předsedkyně Evropské komise 
a předseda Evropské rady.

Příští zasedání
Příští zasedání Evropského 

politického společenství se bu‑
dou konat v Moldavsku, ve Špa-
nělsku a Spojeném království.

V rámci jednání proběhlo 
také setkání s prezidentem Ázer‑
bájdžánu a premiérem Arménie

V rámci zasedání Evropské‑
ho politického společenství se 
předseda Evropské rady Char‑
les Michel a francouzský prezi‑
dent Emmanuel Macron setkali 
s ázerbájdžánským preziden-
tem Ilhamem Alijevem a ar-
ménským premiérem Nikolem 
Pašinjanem.

Arménie vyjádřila souhlas 
s tím, že podpoří civilní misi EU 
podél hranice s Ázerbájdžánem. 
Ázerbájdžán souhlasil s tím, že 
bude s touto misí spolupracovat 
v záležitostech, které se ho tý‑
kají. Mise bude zahájena v říjnu, 
a to na dobu nejvýše dvou měsí‑
ců.

Ze strany EU, bych zde chtě-
la při této příležitosti infor-
movat, že dne 15. 10. proběhlo 

OD EVROPSKÉHO POLITICKÉHO SPOLEČENSTVÍ 
V ROCE 1952 K MACRONOVĚ INICIATIVĚ EVROPSKÉHO 
POLITICKÉHO SPOLEČENSTVÍ REALIZOVANOU
NA PRAŽSKÉM HRADĚ
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v Praze setkání s bývalým ve-
doucím Zastoupení EU v Římě, 
bývalým generálním sekretá-
řem Mezinárodního evropské-
ho hnutí v Bruselu, asistentem 
bývalého významného poslan-
ce Evropského parlamentu 
Altiera Spinneliho, Dottorem 
Piervirgiliem Dastolim, který 

nastolil otázku naplnění úkolů 
Evropského politického spole‑
čenství o prvek participativní 
demokracie a zastoupení Ev‑
ropanů a neziskového sektoru. 
V této souvislosti se připravuje 
21. března 2023 na Den svatého 
Benedikta, patrona Evropy se‑
tkání za účasti bývalého před‑

sedy Evropské komise Romana 
Prodiho v Praze.

Těšíme se na aktivní zapoje-
ní evropských občanů do napl-
ňování výzev Evropského poli-
tického společenství.

Mgr. Jana Šimková

SLAVNOSTNÍ SVATOVÁCLAVSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ ČAKO

DOKONČENÍ HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNIE PŘES VYTVÁ-
ŘENÍ STRATEGICKÉ AUTONOMIE V KLÍČOVÝCH ODVĚTVÍCH 
A INVESTICE DO INFRASTRUKTURNÍCH SÍTÍ

Tato tradiční a reprezentativní 
akce ČAKO se uskutečnila dne 6. 
10. 2022 v Praze na Újezdě. Se zá‑
sadními bezpečnostními projevy 
vystoupili doc. JUDr. et Mgr. Pa‑
vel Bílek, Ph.D., O.C.M., R.E.O.T., 
Dr. h. c., prezident a generál 
ČAKO (Úvod, Úvaha nad evrop‑
skou bezpečnostní resiliencí, 
závěr), genmjr. Mgr. Vladislav 
Husák, emeritní prezident Poli‑
cie ČR (K současné bezpečnostní 
situaci, fenomén migrace) a Ing. 
Jaroslav Vítek, MBA, zmocněnec 
Úřadu vlády ČR, šéfporadce pre‑
zidenta ČAKO a plukovník ČAKO 
(Budoucnost bezpečnostní ar‑
chitektury, aktuální výzvy).

Připomenuta byla osobnost a 
odkaz britské královny Alžběty 
II. v oblasti hodnotové a bezpeč‑

nostní pro široké mezinárodní 
společenství.

Prestižní ocenění ČAKO ob-
držely následující významné 
osobnosti ČR:

1) brig. gen. Ing. Andor Šándor,
emeritní velitel Vojenského 
zpravodajství ČR a bezpečnostní 
poradce
– Skleněný artefakt o bezpečnost 
ČR

2) Mgr. Petra Vitoušová,
prezidentka‑zakladatelka Bílého 
kruhu bezpečí
– Čestné uznání ČAKO za vynika‑
jící přínos v oblasti vnitřní bez‑
pečnosti ČR

3) Doc. MUDr. Bohuslav Svobo-
da, CSc.,
emeritní primátor hl.m. Prahy, 
přednosta kliniky Ústřední vo‑
jenské nemocnice v Praze
– Čestné uznání ČAKO za vynika‑
jící přínos v oblasti bezpečnosti, 
zdravotnictví a politické kultury

4) Ing. Ludvík František Šlan-
car, CSc. , O.E.V.E., Col. h. c.,
prokonzul senior Ordo Equestris 
Vini Europae
– Čestné uznání ČAKO za vynika‑
jící přínos v oblasti dlouhodobé 
odborné spolupráce
a reprezentace ČAKO.

Slavnostní program byl pro‑
vázen Svatováclavským cho‑
rálem, Pochodem maršála Ra‑
deckého, fanfárami, předehrou 
Libuše a českou státní hymnou 
ve ztvárnění živé trubky.

Po ukončení formální části 
následovalo neformální setkání 
účastníků shromáždění s disku‑
semi nad aktuálními tématy bez‑
pečnostní komunity, a to u kva‑
litního občerstvení.

Srdečně děkuji všem hostům 
a členům ČAKO, kteří přijali naše 
pozvání k aktivní osobní účasti 
na této události!

Doc. Pavel Bílek,
prezident a generál ČAKO

Naše společná konkurence‑
schopnost a srovnávání efekti‑
vity různých ekonomik uvnitř 
Evropské unie, resp. evropské‑

ho hospodářského prostoru 
a Švýcarska je komplexní pro‑
blém. Harmonizace daňového 
základu nebyla dosažena do‑

dnes. Švédsko, Česko, Maďar‑
sko a Polsko jsou zdrženlivé 
k přijetí jednotné měny – euro. 
Navíc jsme v posledních dvou 
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desetiletích svědky růstu Čín‑
ské lidové republiky do rozmě‑
ru hospodářské supervelmoci 
a zároveň poklesu autority Svě‑
tové obchodní organizace. Tak‑
že se bez koncentrace a lepší 
koordinace rozhodování v klí‑
čových oblastech hospodářské‑
ho a sociálního života Evropské 
unie jednotlivé členské státy 
mohou stát pomyslnou loďkou 
na rozbouřeném moři světo‑
vého obchodu, jehož trendy 
budou diktovány velmocemi, 
disponujícími nejen ekonomic‑
kou, ale i vojenskou a diploma‑
tickou 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 konkrét‑
ně uvedených návrhů dokládá 
touhu zefektivnit práci Evropské 
unie, což nejde provést bez spo‑
lupráce a iniciativy občanských 
skupin a politiků členských zemí, 
či přímo politických stran nebo 
jejich uskupení napříč Evropou.

Ing. Ivo Kaplán

Dne 11. 11. jsme si připo‑
mněli a oslavili mezinárodní 
Den válečných veteránů.Tento 
den je oficiálním datem ukon‑
čení 1. světové války, chová tedy 
v sobě zásadní symboliku.Vzpo‑
meňme všech našich veteránů 
velkých i „menších“ válečných 
vřav, vzdejme jim úctu a buďme 

hrdí na jejich činy! Nezapomí‑
nejme na naše národní bojové 
tradice! ČAKO se věnuje odkazu 
válečných veteránů průběžně 
svojí vlastní cestou. Připomíná 
je u příležitosti ANZAC DAY, Dne 
vítězství i Dne české státnosti, 
zřídilo čestný statut „Veterán XX. 
století“ a vybudovalo Památník 

českým vojákům padlým v mi‑
sích Severoatlantické aliance 
v rámci NATO MEMORIAL Fede‑
ration.

Čest jejich památce!

Doc. Pavel Bílek
prezident a generál ČAKO

DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

Příliv západní módy a kultu‑
ry, zásluhou tehdejšího ministra 
školství a kultury Čestmíra Cí‑
saře, našel velice úrodnou půdu 
v řadách mládeže, především 
studentstva…

Již začátkem 60 let se začaly 
zakládat tzv. „big beatové“ hu‑
dební skupiny hrající rock ‚n‘ roll 
a twist podle anglo ‑amerických 
hvězd typu Elvis Presley, Cliff Ri‑
chard, Chubby Checker, Bill Ha‑
ley, Wanda Jackson atd.

Přílivem westernových filmů 
typu „V pravé poledne“ (High 
Noon), „Velká země“ (The Big 
Country) a „Sedm statečných“ 
(The Magnificent Seven) se do‑
slova roztrhl pytel se zakládá‑
ním trampských osad, což bylo 
ve východním bloku absolut‑
ní novotou a pouze Jugoslávie 
s námi mohla držet krok. KSČ 
z tohoto vývoje dostala strach, 
neboť si Moskva počala stěžo‑
vat, že „americká braková kultu-
ra ovládla ČSSR“. Nebyla to sice 
pravda, ale Čestmír Císař musel 

ze scény. Prezident Antonín No‑
votný ho 1965 odvolal a „odkli‑
dil ho do Rumunska“, kde se stal 
velvyslancem ČSSR v Bukurešti,

Já sám jsem v roce 1966 za‑
ložil trampskou skupinu „Gol-
den Bull“ (Zlatý Býk). Její členo‑
vé byly, moje maličkost, brattr 
Georg, Martin Pippich, Petr 
Burda, Miloš Tureček, Pavel We‑
ger a Radim Čechura. Protože se 
Martin Pippich (hrál poměrně 
slušně na kytaru) dobře znal se 
„smutným mužem“ Jaroslavem‑
Válkem, jezdil i tento s námi též 
na „čundr“, pakliže se právě zdr‑
žoval v Praze.

Protože já, coby zakladatel 
trampské skupiny „Golden Bull“, 
jsem se stal jejím vedoucím „she-
riffem“, určoval jsem pravidla 
trampské organizace! Zásadně 
jsme vycházeli z publikace E.T. 
Setona „Handbook of Woodcraft, 
Scouting „ (Příručka amerického 
skautinku), USA 1911. Podle Se‑
tona, Roberta Badena ‑Powella 
a Daniela

Bearda je tramping založen na 
přátelství resp. kamarádství, úctě 
a ke svobodě každého člověka. To 
byly všechno zásady, které jsme 
v totalitně komunistickém Čes‑
koslovensku žalostně postráda‑
li. Tyto pravidla jsou nadčasová 
a prakticky platí dodnes.

U táborového ohně vždy ně‑
kdo z nás předčítal z románů 
„Divokého západu“, Jacka Londo‑
na, Karla Maye nebo R.L. Steven‑
sona…

Při opékání buřtů každý z nás 
přednášel své vlastní antikomu‑
nistické výtvory. Tak např. Mar‑
tin Pippich hrál na kytaru a na 
melodii Billa Haleyho „Rock 
around the Clock“, přičemž zpí‑
val: „V Americe u vody stojí socha 
svobody a z té sochy svobody ská-
čou lidi do vody. A v zatáčce jako 
ďas vyřítil se děda Mráz. Děda 
Mráz ten není náš, je to ruskej 
šmelinář…“

„Smutný muž“ Jaroslav Válek, 
dával k dobru satirický příběh: 

MŮJ PROTIKOMUNISTICKÝ ODBOJ
(Část 8: Domácí odboj zvaný tramping a „čundráctví“)                   
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„Myji bratrovy končetiny. Náh-
le pravím, řka: ‚Bratře tobě, ale 
smrdí končetiny.‘ I bratr odvětil, 
řka: ,Tak mi najdi někoho komu 
končetiny nesmrdí!‘ I pravil jsem, 
řka ‚Lehká pomoc bratře, postav 
se v Praze na Václavské náměstí 
do kulturního střediska Sovětské 
knihy, tam ani noha nepáchne‘…“

Petr Burda spíš satirizoval 
„Divoký západ“ jednoduchými 
básničkami, které rozhodně so‑
cialistickou poezií nebyly: „Jeden 
kovboj divokej šestiraňák našel 
a než stačil stisknout spoušť na 
tuberu zašel…“ Dále: „Selka vzala 
cukroví a schovala se do křoví. Še-
rif z koně seskočil a do křoví se vy-
močil…“. Zde rovněž westernový 
případ Karla Maye: „Prší, prší jen 
se leje, Vinetou se tomu směje. Old 
Shaterhand ve vaně dělá to tam 
Ribaně…“. Toto spíš připomíná 
„Knihu džunglí“ podle Petra Bur‑
dy: „Papoušek měl touhu skrytou, 
svádět krajtu tygrovitou. A ta, 
když mu nedala, tak znásilnil par-
dála…“

Já jsem pravidelně přednášel 
své aforizmy o které nejevila žád‑

ná komunistická redakce zájem: 
„Se Sovětským svazem na věčné 
časy, ale ani o den déle!“ Útěky 
na Západ: „Absolutní opatrnost 
je, když někdo prchá do Rakouska 
a od Budějovic se začne plížit…“ 
Úspěchy socialistického hos‑
podářství: „Další mohutná rána 
americkým imperialistům – do-
šla nám šlehačka!“ A nebo: „Díky 
pětiletce víme, co bude za pět let. 
Ovšem nikdo z nás neví, co bude 
zítra…“. Plánované hospodářství: 
„Když už něco není k dostání, dá 
se to alespoň naplánovat!“ Fronty 
před obchody: „Hodinové fronty 
před obchody jsou socialistickým 
důkazem, že zboží je. Kdyby neby-
lo, nikdo by hodinu ve frontě ne-
stál…“

Tramping v komunistickém 
Československu nebyl ani povo‑
len, ani zakázán. Byl prostě KSČ 
trpěn. Bezpečnostní složkou 
proti klasické opozici byla StB. 
Pro tramping byla kompetentní 
Veřejná bezpečnost (VB).

Zvláštním úkazem „čundrác‑
tví“ byly tzv. „potlachy“. Jedna‑
lo se o setkání několika skupin 

trampských osad někde v příro‑
dě mimo Prahu, Ty byly trnem 
v oku orgánům VB. Fokusem je‑
jich zájmu bylo především smí‑
chovské nádraží. Tam docházelo 
k drastickým scénám násilí, za‑
týkání a věznění…

Aby se tomu „Golden Bull“ vy‑
hnul organizoval jsem „potlach“ 
s osadou „Camballa“ se kterou 
jezdil na „čunder“ i pražský kaba‑
retista Jarda Štercl a především 
jsme preferovali nádraží Praha‑
‑střed (dnešní Masarykovo), tam 
to nebylo tak drastické, i když 
i tam kontroly VB existovaly!

Naší hlavní destinací byly 
Mokrá vrata u Dobříše. Spo‑
luúčast Štercla měla hned něko‑
lik priorit: Byl nevyčerpatelnou 
studnicí politických anekdot. 
Místní VB ho znala a tolerovala. 
Tím jsme byli, v jeho přítomnos‑
ti, mimo kontrolu a směli jsme na 
palouku u lesa rozdělat táborák.

Jinak pro „Golden Bull“ bylo 
kompetentní Kutnohorsko a sice 
polesí u vesnic Rozkoš a Miletín. 
Jednoho dne přišla skupina VB 
z obce Jindice vedená jakýmsi 
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KOLUMNA MĚŠICKÉ SAMOSPRÁVY, PARTNERA ČAKO
TÁBOR/MĚŠICE – V sobotu 

17. září dopoledne slavnostně 
zasadili před měšickým zámkem 
novou lípu slovinsko ‑českého 
přátelství. Stalo se tak u příle‑
žitosti Táborských setkání a ná‑
vštěvy představitelů partner‑
ského města Škofja Loka. Jak 
prozradili Jan Jelšík, dlouholetý 
neúnavný propagátor slovinsko‑
‑českého přátelství a držitel stát‑
ního vyznamenání Slovinské re‑
publiky, které obdržel přímo od 
prezidenta, je tato lípa druhou 
v Táboře a šestašedesátou v Čes‑
ké republice.

K slavnostnímu okamžiku 
zahrála čtyřicetičlenná slovin‑

ská kapela, poté se chopili lopat 
starosta Tábora Štěpán Pavlík 
a zástupkyně slovinského velvy‑
slanectví ‑ starosta Tine Radinja 
se kvůli kovidu omluvil, a popřá‑
li zasazené lípě hodně dlouhý 
a zdravý život. Mimochodem, je 
to už druhá lípa na tomto místě 
před zámkem. Původní, téměř 
tři sta let starý strom, zde staletí 
hrdě dominoval, než v loňském 
roce padl. Dochovalo se, že ten‑
to Památný strom Táborska lípu 
velkolistou zasadil v roce 1745 
francouzský generál hrabě Joye‑
us jako výraz obdivu k českému 
národu. Zazněla přání, aby se 
i nově zasazená lipka přátelství 

se dočkala stejně úctyhodného 
věku. Následovalo otevření vý‑
stavy slovinských fotografií v bu‑
dově Špejcharu, poté vystoupení 
dětí z místní základní a mateřské 
školy pod vedením učitelky Re‑
naty Stradové. Pak už se slovin‑
ští přátelé i jejich velký orchestr 
těšili na vystoupení na Žižkově 
náměstí.

Vít Řezáč,
bývalý šéfredaktor

táborského týdeníku „Palcát“.

kapitánem Střihavkou. Dostali 
jsme pokutu za nepovolené roz‑
dělávání ohně, ačkoli nám to ta‑
mější předseda JZD povolil.

Já jsem přišel o svůj finský 
lovecký nůž, který Střihavka de‑
klaroval jako „vojenskou dýku“.

Dále mi byl zabaven kanad‑
ský širák. Koupil jsem ho při ná‑
vštěvě Belfastu v Severním Irsku. 
Protože jsem na klobouk neměl 
stvrzenku, obvinil mě Střihavka, 
že prý je předmět „ukraden v di-
vadelní půjčovně“.

Pippich přišel o svojí kytaru, 
bez jakéhokoliv zdůvodnění…

Zcizené předměty příslušníky 
VB Jindice u Uhlířských Janovic 
v létě 1967, jsme již nikdy ne‑
spatřily... 



– 12 –

HRADEC KRÁLOVÉ OŽIL, KONFERENCE INTERNET VE 
STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ JE ZPÁTKY VE SVÉM 
TRADIČNÍM JARNÍM TERMÍNU 

V Hradci Králové odstartoval 
čtyřiadvacátý ročník konferen‑
ce ISSS. Slavnostní zahájení ISSS 
2022 proběhlo jako obvykle v za‑
plněném Velkém sále Kongre‑
sového centra Aldis. Významné 
hosty přivítal moderátor Jan Po‑
korný a postupně jim předával 
slovo a diskutoval s nimi o té‑
matech spojených s vizemi nové 
vlády o digitalizaci české spo‑
lečnosti napříč všemi IT sektory. 
První zdravici přednesl primátor 
Statutárního města Hradec Krá‑
lové Alexandr Hrabálek, který 
přivítal všechny hosty v pořada‑
telském městě a popřál jim, aby 
během konference navázali jak 
osobní, tak obchodní kontakty. 
Hejtmana Královéhradeckého 
kraje Martina Červíčka s krátkou 
zdravicí zastoupil 1. náměstek 

Pavel Bulíček. Dále pokračoval 
předseda Senátu Parlamentu ČR 
Miloš Vystrčil, který vyzdvihl 
možnost opětovného osobní‑
ho setkávání bez proticovido‑
vých pravidel a také zdůraznil, 
že je i nadále potřeba pokračovat 
v podpoře Ukrajiny proti ruské 
agresi. Věra Kovářová, 1. místo‑
předsedkyně Poslanecké sně‑
movny, zhodnotila, jak se digi‑
talizace během posledních 24 let 
od roku 1998, kdy se poprvé ko‑
nala konference ISSS, posunula 
vpřed. Místopředsedkyně Evrop‑
ské komise a evropská komisař‑
ka pro hodnoty a transparent‑
nost Věra Jourová ve své zdravici 
akcentovala to, že pro Evropskou 
unii je digitalizace jednou z pri‑
orit. Mluvila například i o čes‑
kém předsednictví v EU, o celo‑

evropském 5G pokrytí do roku 
2030, konkurenceschopnosti EU 
v oblasti digitalizace a rozvoji 
eHealthu, který se po pandemii 
Covid19. Ivan Bartoš, místopřed‑
seda vlády a ministr pro místní 
rozvoj, vystoupil s proslovem 
o tom, jak je důležité umět agil‑
ně reagovat na rychle se měnící 
svět, jak je důležité mít dobré di‑
gitální zázemí a proti kyberúto‑
kům odolné systémy. Druhým 
proslovem pokračoval Lukáš 
Kolářík, náměstek ministra vnit‑
ra, který hovořil o tom, že český 
eGovernment udělal v posled‑
ních deseti letech velký pokrok – 
vznikly datové schránky, vznikl 
Portál občana a došlo k rozvoji 
elektronické identity, ve které 
jsme v rámci EU mezi premianty. 
„Konference ISSS přišla ve vhod‑

Čtyřiceti členná slovinská kapela před zámkem v Měšicích.
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nou dobu, jelikož jsme se z krize 
koronavirové přesunuli do další 
celospolečenské krize. Korona‑
virus bohužel vystřídala ruská 
agrese na Ukrajině. Slovo krize 
je odvozeno od řeckého slova 
„Krisis“ – a znamená rozhodnu‑
tí. Ve slovníku se dočteme, že jde 
o bod obratu, zásadní moment 
či situace, ve kterých nastává 
rozhodující změna. V čínštině 
se pro slovo krize používá dvou 
znaků – první znamená „nebez‑
pečí“ a druhý „příležitost“. Čili 
krizi můžeme vnímat jako příle‑
žitost, v případě krize koronavi‑
rové a krize ukrajinské můžeme 
příležitost vidět v modernizaci 
ICT a zlepšení kyberbezpečnosti. 
Myslím, že čtyřiadvacátý ročník 
konference ISSS přinesl všem 
zúčastněným stranám – vrchol‑
ným politikům, úředníkům, sa‑
mosprávě, a především pak bu‑
sinessu skvělou příležitost, jak se 
znovu osobně setkat, vyměnit si 
zkušenosti a v neposlední řadě 
navázat obchodní partnerství,“ 
uvedl na slavnostním zahájení 
výkonný ředitel konference ISSS 
Tomáš Renčín.

V předvečer zahájení dvacá‑
tého čtvrtého ročníku konferen‑
ce ISSS byly v královéhradeckém 
Kongresovém centru Aldis vy‑
hlášeny výsledky soutěže Český 
zavináč 2022. Za faktickou i me‑
todickou pomoc při zabezpeče‑
ní kybernetické bezpečnosti or‑
gánů veřejné moci obdržel cenu 
Český zavináč Národní úřad pro 
kybernetickou a informační 
bezpečnost (NÚKIB). Ocenění 
předali řediteli NÚKIB generálovi 
Karlu Řehkovi zástupce generál‑

ního partnera České spořitelny 
Milan Hašek, ředitel Veřejného 
sektoru a realitních obchodů 
České spořitelny, místopředseda 
vlády pro digitalizaci a minis‑
tr pro místní rozvoj Ivan Bartoš 
a předseda spolku Český zavináč 
Tomáš Renčín. Během slavnost‑
ního večera dostalo čestné uzná‑
ní i Ministerstvo dopravy ČR za 
Elektronické podání žádosti o ři‑
dičský průkaz. Vyhlášení se zú‑
častnila celá řada významných 
hostů včetně předsedy Senátu 
Parlamentu ČR Miloše Vystrčila, 
několika dalších špičkových po‑
litiků a zástupců partnerů kon‑
ference. Do moderované diskuse 
se zapojili 1. místopředseda vlá‑
dy a ministr vnitra Vít Rakušan, 
Ivan Bartoš, prezident ICT Unie 
Zdeněk Zajíček a výkonná ředi‑
telka Česko. Digital Eva Pavlíko‑
vá.

Soutěž Český zavináč jednou 
ročně odměňuje nejlepší projek‑
ty nebo činy, které v uplynulém 
roce významně přispěly k roz‑
voji digitalizace ve státní správě 
a místní samosprávě. Výsledky 
jsou tradičně vyhlašovány na 
konferenci ISSS v Hradci Králo‑
vé.

Ministr vnitra Vít Rakušan 
udělil tradiční Cenu minist‑
ra vnitra za dlouhodobý přínos 
v oblasti digitalizace. Ocenění 
letos získal Petr Pavlinec, který 
se jako vedoucí odboru informa‑
tiky Kraje Vysočina mimo jiné 
podílel na vybudování národní‑
ho kontaktního místa pro eHeal‑
th. Spolupracoval také na rozvoji 
Portálu občana, konkrétně na 

projektu zpřístupnění zdravot‑
nické dokumentace prostřed‑
nictvím tohoto portálu.

„Jako dlouholetý starosta vím, 
že digitalizace veřejné správy je 
nutnost. Také ale vím, že bez kva‑
litních a zapálených úředníků 
s elektronizací nepohneme. Kraj 
Vysočina má štěstí, že takového 
člověka v osobě Petra Pavlince 
má,“ uvedl Vít Rakušan.

Na konferenci ISSS v Králové‑
hradeckém Kongresovém centru 
Aldis byly na pondělním galave‑
čeru 16. května 2022 slavnostně 
vyhlášeny výsledky celostátní‑
ho kola Zlatého erbu. Zlatý erb 
je oblíbenou soutěží o nejlepší 
webové stránky a elektronické 
služby měst a obcí. Letos pro‑
běhl už 24. ročník, ve kterém 
v kategorii měst zvítězil Cheb. 
Za obce se jako první umístila 
obec Mnetěš z okresu Litomě‑
řice. V celostátním kole soutěže 
v kategorii nejinovativnější elek‑
tronická služba zvítězil Datový 
portál Královéhradeckého kraje 
Data KHK. Cenu místopředsedy 
vlády pro digitalizaci za nejlep‑
ší turistickou prezentaci získal 
turistický portál Pardubického 
kraje Vychodni ‑Cechy.info a tu‑
ristický portál města Mariánské 
Lázně. Celkem se soutěže le‑
tos účastnilo úctyhodných 422 
měst, obcí a dalších subjektů.

Další ročník této prestiž‑
ní konference se uskuteční ve 
dnech 15.–16. 5. 2023.

Pavel Bílek, Jaroslav Prošek

NAPSALI O NÁS JINÍ

Četl jsem všechny Vaše knihy 
vydané v češtině. Německy neu-
mím. Jste vynikající autor! Prý jste 
napsal knihu „Zpackaný aten-
tát“. Nikde jsem jí však neobjevil!

M. Mazanec, Brno

‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

Vážený čtenáři,
kniha teprve vyjde za‑

čátkem roku 2023, v nakla‑
datelství a tiskové agentu‑
ře „Karmášek“, K.Weise 2619, 

370 04 České Budějovice 
(ISBN 978‑80‑87101‑70‑4). Pub‑
likace vychází v „Osvětové řadě 
České atlantické komise“.

S pozdravem J. B ‑B

‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

Moje stanovisko k „Rozhod-
nutí“ doc. JUDr. Jan Kudrny, Ph.D. 
předsedy Etické komise Čes-
ké republiky pro ocenění 
účastníků odboje a odporu proti 
komunismu o zamítnutí mé žá‑

dosti coby účastník 3. odboje.
 

Pane řediteli,

odpověď, kterou jsem od Vás 
dostal, není nic jiného než mlácení 
prázdné slámy paragrafů.

Podle Správního zákona 
500/2004, § 4 odst. 1 jste povinen 
mně vycházet vstříc. To neděláte 
a dovoláváte se norem, které Vám 
to umožňují (ohýbání, resp.zneu-
žití práva). § 20 odst. 6, mojí žá-
dost, abyste zaslal „Rozhodnutí“ 
uvedeným advokátům, odmítáte. 
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VOJENSKÝ HUMOR A SATIRA

To s nějakou „plnou mocí“ těchto 
osob nemá nic společného, neboť 
žadatelem jsem já.

§ 339 StGB, SRN (Rechtsbeugu-
ng) - Ohýbání práva: Soudce, kte-
rý zneužije zákona, aby znemožnil 
legitimní nárok občana, bude od-
souzen až 5 letům odnětí svobody. 
§ 312 StGB, Rakousko (Amtsmi-
ssbrauch) - Zneužití úřední moci: 
Kdo zneužije úředního postavení, 
aby zabránil nárokům klienta, 
bude potrestán až 3 roky odnětím 
svobody.

§ 302 StGB, Švýcarsko (Am-
tsgewalt) - Kdo zneužije své-
ho mocenského postavení, aby 
poškodil nároky občana, bude 
odsouzen ztrátou zaměstnání. 
British Common Law, Spojené 
království (Abuse of the Law) - 
Zneužití zákona - Kdo předloží 
nezákonné nebo falešné důka-
zy, které by byly jinak v souladu 

s obyčejovým právem, aby zne-
možnil nárok třetí osoby, bude po-
trestán vězením až na 10 let.

Pane řediteli, Vaše „Rozhod-
nutí“ se zakládá pouze na nezá-
konných důkazech StB, jejichž 
faktičnost nelze ničím ověřit. 
Dopustil jste se tedy nejen ohý-
bání práva, ale i zneužití Vašeho 
postavení, abyste mne poškodil 
v mých legitimních nárocích…

Myslím, že to bude ještě něja-
kou dobu trvat, než se stane ČR 
skutečným právním státem!

Ačkoliv k tomu nemám vůbec 
žádný důvod, přesto Vám, coby 
věřící křesťan, přeji veselé vánoce 
a šťastný Nový rok 2023!

S pozdravem
Dr, et Dr. Jan Berwid-Buquoy, 

docent rer.pol.

‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

Pane docente opravdu nemáte 
nic lepšího na práci, než bořit le-
gendy, které si vytvořil národ, aby 
si vylepšil svoje dějiny?

M. Stoltová, Praha

‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑
Vážená paní čtenářko!

Alexander Solženicin napsal 
velice poučnou brožurku pod 
názvem „Nežít se lží“. V zájmu 
naší současnosti, ale ještě lépe, 
naší budoucnosti, nelze si do 
nekonečna namlouvat nějaké 
iluzorní historické báchorky. 
Tak např. při pečlivém bádání 
archivních pramenů, Julius Fu‑
čík a Milada Horáková nebyli ani 
zdaleka tím, co se o nich oficál‑
ně šíří… Naším vládním heslem 
je „Pravda vítězí!“, ale ve sku‑
tečnosti bych spíš konstatoval 
„Pravda vyděsí!“

„Na co mi nezbyl čas, to uděláš na 
Ukrajině za mne Putine!“
(Z australského vojenského humoru)

„Ale, žádná válečná oběť! Když se 
dozvěděl, že mu manželka zahýbá 
tak ho ranila mrtvice...“
(Z belgického vojenského humoru)
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MINOVÉ POLE! – Děkujeme Vám, že našlapujete opatrně!
(Z amerického vojenského humoru)

Od té doby, co v naší armádě slouží ženy, jsme se na tom naučili létat...
 (Z francouzského vojenského humoru)
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„Muž, který dal Rusko zpátky Ru-
sům!“ Michail Gorbačov – stvořitel 
nového světa.

(Z US magazínu TIME k úmrtí ruské 
ikony svobody Michaila Gorbačova)

Michail Gorbačov

Creator of a new world

„Žij, jako bys měl zítra zemřít. Uč se, jako bys měl žít na věky!“
Mahátma Gándhí

Francouzská lidová moudrost


