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OSOBNOST ROKU 2022
US magazín TIME (leden / 2023) zvolil 
ukrajinského prezidenta Volodymyra 
ZELENSKÉHO osobností roku 2022

Prix des Droits de l‘Homme (nositel ceny 
za lidská práva), Václav HAVEL:
„Já myslím, že po mnoho staletí existuje 
takový ruský problém, že Rusko přesně 
neví, kde začíná a kde končí. I když je 
to největší země světa, má přesto pocit, 
že je taková trochu malá a že ji ohrožu-
jí i nepatrní sousedé, které kolem sebe 
má.“
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Vážení a milí přátelé,
právě přichází roční výročí od 

zahájení ruské invaze na Ukrajinu. 
Těžkým šokem bylo její vypuknu
tí a těžkým šokem je i její trvání – 
pokračování po celém dlouhém 
roce (hora ruit). Konflikt se nepo
chybně dostal do velmi kompliko
vané a nebezpečné fáze ohrožující 
nejen suverenitu a celistvost ukra
jinského území, ale též bezpečnost 
celého evropského kontinentu.

Je nezbytné napřímit všechny 
diplomatické, politické i vojenské 
kroky k tomu, aby žhavá a niči
vá fáze agrese byla v tomto roce 
ukončena a tím byla obnovena 
legalita a legitimita mezinárodní
ho práva (viz má předchozí Slova 
Prezidenta ČAKO).

Bezpečnostní, ekonomic
ká, energetická a právní nejis
tota trvající delší čas devalvuje 
a destruuje hodnoty právní jistoty 
principu právního státu a celkově 
cennou, avšak křehkou občan
skou společnost jako základ naší 
demokratické civilizace.

V lednu proběhla přímá volba 
nového prezidenta republiky, od 
kterého se očekává důstojný, kva
lifikovaný a uměřený výkon funk
ce nejvyššího ústavního činitele 
v podobě primus inter pares.

V únoru proběhla úspěšně 
členská schůze ČAKO, která dále 
precizovala Stanovy a vytyčila rá
mec činnosti pro rok 2023. Loň
ský rok byl z pohledu originálních 
aktivit ČAKO mimořádně bohatý 
a plodný (vše je popsáno na webu 
ČAKO) a v obdobném duchu bude 
probíhat i ten letošní. Uskuteční se 
dvě hlavní, reprezentativní akce – 
Slavnostní pietní akt ANZAC DAY 
a Den vítězství na zámku Tábor
Měšice (přelom dubna a květ
na) a Slavnostní svatováclavské 
shromáždění v Praze (přelom 
září a října). V prvním případě jde 
o slavnostní pietu u vlastního pa
mátníku ČAKO včetně doprovod
né mše svaté v zámeckém kostele, 
hodnostního a medailového oce
nění členů a vybraných osobností 
s komorním koncertem a ve dru
hém případě jde o expertní před
nášky k bezpečnostním tématům 
ve spojení s oceněním význam

SLOVO PREZIDENTA

ných osobností české bezpečnosti 
a s kulturně společenskou částí.

Dále budou provedena vysoce 
ceněná Křesla pro hosta – setká
ní s osobností české bezpečnost
ní komunity (předpokladem je 
červen a listopad) z oblasti vnější 
a vnitřní bezpečnosti, případ
ně z akademického prostředí na 
úrovni excelllence.

Představitelé ČAKO se zúčastní 
mezinárodní slavnostní piety ve 
francouzském Fréthunu organizo
vané NATO MEMORIAL FEDERA
TION (prezident W. Breton) a ofi
ciální piety na britském válečném 
hřbitově v Berlíně (za české padlé 
vojáky).

Dále rozvíjena bude i spoluprá
ce s našimi dalšími zahraničními 
partnery (Velká Británie, SRN…). 
Prohlubována bude spolupráce 
s významnými českými partnery 
akademickými (UK, ČVUT, Uni
verzita obrany, Policejní akademie 
a další), s hlavou státu (Kancelář 
prezidenta republiky), s ústřední
mi státními orgány zahraničních 
věcí, obrany, vnitra a školství, s ve
dením hl. m. Prahy i s vybranými 
subjekty bezpečnostního a obran
ného průmyslu atd.

Pokračuje pravidelné vydávání 
čtvrtletníku Czech Atlantic Forum 
a v plánu je vydání reprezentační 
knihy o ČAKO (po třech letech od 
první edice).

Náležitá pozornost a péče je 
a bude věnována nepřetržitému 
provozu oficiálního webu ČAKO, 
a to v maximálně informativní 
podobě.

Těšíme se i na úzkou spolupráci 
s respektovaným a odborně fun
dovaným Evropským institutem 
RENAISSANCE ve vzdělávacím 
a výchovném konceptu Evropské 
unie včetně evropské bezpečnost
ní architektury (kolektivní bez
pečnosti).

Nejednejme de odio et ira, ný
brž bona fide.

Přeji příjemné jarní období 
plné perspektivních podnětů a ra
dosti ze smysluplné práce!

V úctě
Váš

Doc. Pavel Bílek
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ZPRAVODAJSTVÍ ZE SVĚTA
HLUBOKÉ OMYLY MARXISMU...

Karel Marx (1818–1883) na
psal čtyřsvazkové dílo „Kapitál“, 
ale žádný neměl. Celý život žil 
v bídě a aby nemusel být s rodi
nou vystěhován na ulici, platil za 
něho nájemné jeho přítel, fabri
kant, Bedřich Engels…Pro indivi
dua tohoto typu mají anglosaso
vé název „failure“ (selhávač).

Když jsem ještě v roce 1966 
maturoval na „Večerní škole pro 
pracující“ v Praze Libni, zaujalo 
mne Marxovo rozdělení spole
čenských řádů na „společnost pr-
votně pospolnou“, „otrokářství“, 
„feudalismus“, „kapitalismus“ 
a posléze jeho vize „socialismu“.

Na „prvotně pospolné společ-
nosti“ nebylo, co zpochybňovat, 
neboť tam pračlověk pobíhal 
s kyjem v ruce za mamutem…

Složitější mně to připadalo 
s ostatními společenskými řády, 
které se mi, podle Marxe, jevily 
jako plynulé přechody z jednoho 
společenského řádu do násle
dujícího. Připadalo mi to coby 
„chození z jednoho pokoje do dru-
hého“. Zaráželo mě však, že celý 
svět tuto pseudovědeckou teorii 
převzal a nikdo se s ní kriticky 
nezabýval. Já jsem tu možnost 
v totalitním komunistickém re
žimu ČSSR neměl, již z toho 
prostého důvodu, neboť neexis
toval volný přístup k politicko
hospodářským kritickým mate
riálům…

Teprve moje pozdější studi
um na jedné z nejprestižnějších 
univerzit na světě, Freie Univer-
sität Berlin (Západní Berlín) mně 
umožnilo svobodné bádání. Po
stupem času jsem zjistil, že ono 
marxistické rozdělení světových 
řádů je jakýmsi historickým „sci-
ence fiction“, tedy historicko
vědeckým nesmyslem…

Ve skutečnosti se lidské hos
podářství (vědecký materialis-
mus) dělí na tyto řády:

„prvotně pospolná společ-
nost“ (nevytváří žádný kapitál), 
„ranný kapitalismus“ (omylem 
vydávaný za „otroctví“ a „feuda
lismus“), „pokročilý kapitalis-
mus“ (18  19. století  průmyslo
vá revoluce, 1. a 2. světová válka) 
a „vrcholný kapitalismus“ (ka
pitalismus s „lidskou tváří“, kon
zumní společnost). Od konce 2. 
světové války (Marshallův plán) 
do dneška…

Podle mých rešerší přejde 
„kapitalismus s lidskou tváří“ do 
společenského řádu „zformova-
né společnosti“, která odstraní 
odvěké státní násilí a nahradí ho 
rovnoceným partnerstvím mezi 
státem a občanem (viz k tomu  
Jan Berwid Buquoy: „ZFORMO-
VANÁ SPOLEČNOST – Tajemství 
blahobytu pro každého, blahobyt 
pro celý svět“, Praha 2017).

O fašizmu a bolševizmu Marx 
nic nevěděl, protože tyto systé

my neprožil. Jde o státní totali
tu jedné strany. Oba systémy se 
od sebe liší pouze ideologickým 
zdůvodněním. Jedná o jaké
si moderní otroctví, kde práce 
není právem, nýbrž povinností! 
Práce slouží jenom k reprodukci 
vlastní pracovní síly a nevytvá
ří žádný kapitál. Kdo nepracuje, 
je podle zákona odsouzen k od
nětí svobody nebo dokonce po
praven. Oba společenské řády 
nejsou přirozeným přechodem 
hospodářského materializmu, 
nýbrž jakýmsi druhem „doprav-
ní nehody“ lidských dějin…

„Encyclopedia britannica“ de
finuje evropský „feudalismus“ 
jako období mezi 6 až 13 stoletím 
a potom nastává fáze raného ka
pitalismu… Ovšem zůstává záha
dou proč zrovna toto historické 
období?

Je třeba si uvědomit základní 
pravidlo: Kapitalismus zásad-
ně vzniká tam, kde dochází ke 
směně zboží za peníze nebo 
peníze za zboží, přičemž se 
vytváří nadhodnota, čili zisk. 
K tomu docházelo v Evropě již 
v Římské říši, ještě dávno před 
Kristem a kde sám „Otrok“ nebyl 
člověkem, nýbrž podle římského 
práva, „zbožím“ (servus est mer
catura) směnitelný za peníze se 
ziskem…

„Feudalismus“ je latiského 
původu (feudum, resp. feodum) 

KAPITALISMUS S LIDSKOU TVÁŘÍ Dr. et Dr. Jan Berwid-Buquoy, docent rer.pol.
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a neznamená to žádného krále 
nebo císaře, nýbrž vlastnictví 
půdy.

To znamená, že majitelé ji
hoamerických pamp a latifundií 
by museli být do dnešního dne 
„feudální šlechtici“, což je nesmy
slem.

Rovněž USA zrušily otroctví 
až v roce 1865. Muselo by to tedy, 

podle Marxe, logicky znamenat, 
že do té doby existoval na zemi 
„otrokářský řád“, což je dalším 
nesmyslem…

Použijeme li výrok Jamese 
Fitzjamese, vévody Berwicka: 
„Anything is different“ (Všech
no je jinak), dojdeme k závěru, 
že v dějinách lidstva existovaly 
pouze dva legitimní společen

ské systémy: „prvotně pospolná 
společnost“ a „kapitalismus“.

Jan Berwid Buquoy
(Zveřejněno: iDNES.cz, 

26. 12. 2022 a aktuálně.cz, 
27. 12. 2022)

JAK SKONČIT VÁLKU
Odpověď na tuto řečnickou 

otázku je prostá – smířením nebo 
mírovou smlouvou. Jak nás pou
čila Versailleská smlouva z roku 
1919, není udržitelné si rozdě
lit území poražených a ještě jim 
udělit reparace. Postupimská 
dohoda z roku 1945 stejně jako 
Vestfálský mír téměř tři století 
před tím se snažila najít způsob, 
jak zaručit další mírový vývoj. Dá 
se říct, že se to v obojím podání 
podařilo. V případě Vestfálské
ho míru byla garantem tehdej
ší supervelmoc světových moří 
Anglie, v tom druhém případě 
Spojené státy americké (USA) – 
současný vládce moří a oceánů, 
který nedávno uspořádal nový 
pakt AUKUS s Austrálií a Spoje
ným královstvím Velké Británie 
a Severního Irska (UK).

Pax Americana trval nespor
ně do začátku světové finanční 
krize, která byla spuštěna v os
mém roce tohoto tisíciletí, tedy 
přes 60 let. Důsledky Vestfál
ského míru pociťujeme dodnes, 
což dokazují reakce a stanovení 
důležitosti úmrtí královny Alž
běty II. v rámci přenosů světo

vých zpravodajských sítí, ale 
musel být potvrzován několikrát 
v rámci téměř čtyř století, napří
klad Vídeňským kongresem po 
porážce císaře Napoleona An
glií podporovanou především 
rakouským císařem a ruským 
carem nebo právě Versailles
kou smlouvou, byť tam již hrála 
velkou roli i pořádající Francie 
a právě USA, když v Rusku zuři
ly boje, mající za výsledek nej
rozsáhlejší změnu mocenských 
i majetkových poměrů v novo
dobé historii naší transatlan
tické oblasti. V této změně před 
více než stoletím můžeme spat
řovat i kořeny dnešní ruské agre
se vůči své duchovní domovině – 
dědici východořímské říše.

Není tedy divu, že nejen celý 
kulturní Západ se postavil na 
stranu napadené Ukrajiny, ale 
i Turecko, Kazachstán, Armé
nie nebo Ázerbajdžán, nemlu
vě o arabských a většině dalších 
států ze všech světových kon
tinentech, kdy agresi Ruska na 
Ukrajině odsoudilo 141 člen
ských států OSN již v prvním 
měsíci po ní. Tato skutečnost 

vrací na stůl diskusi o definitivní 
revizi uspořádání Rady bezpeč
nosti stejně jako se jeví nezbyt
nou součástí reformy světového 
řádu i nové uspořádání Světové 
banky a Mezinárodního měno
vého fondu. Naposledy se o tom 
mluvilo i v Egyptě na 27. celosvě
tové klimatické konferenci 193 
států.

Je nezbytné zahájit cestu 
k míru. Vatikán nabízí své území 
na uspořádání příslušných roz
hovorů. Zdá se, že bude dlouho 
trvat, než by jeden ze soků ustou
pil z bojů. Řešením může být 
podle našeho názoru jen rekon
strukce architektury světových 
institucí pod záštitou OSN. Ces
ta k ní nechť je dojednána na
příklad na vojensky neutrálním 
území Vatikánu. Není třeba při
cházet s hotovým řešením, ale 
je nutné jednat a hrát se všemi 
kartami, které jednotlivé moc
nosti mají k dispozici bez dalšího 
stupňování násilí v oblasti doty
ku ruských a ukrajinských vojsk.

Ivo Kaplán

NOVÝ OBZOR 
Iránské ženy promluvily

V zemi, kde doposud mužské 
plémě historicky rozhodovalo, 
nyní bojují íránské ženy za změ
nu. V týdnech od smrti nevinné 
22leté Mahsy (Jiny) Aminiové, 
zavražděné mravnostní policií 
íránského režimu, bylo všu
dypřítomné volání národa po 
změně režimu vedeno odváž
nými ženami a dívkami v zemi 
vyžadujícími individuální, spo
lečenské, civilní a ekonomické 
reformy. 

(US magazín TIME, říjen 2022). 
Překlad z angličtiny:  J. BB  

z Ellgutu na Měšicích.
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ZPRAVODAJSTVÍ Z DOMOVA
SETKÁNÍ S OSOBNOSTÍ – KŘESLO PRO HOSTA ČAKO  
A PIETNÍ AKT ČAKO

ROK VÁLEČNÝCH ÚTRAP UKRAJINY

V pátek 2. 12. 2022 se uskuteč
nilo již čtvrté Setkání s osobností 
bezpečnostní komunity – Křeslo 
pro hosta. Naším milým hostem 
byl tentokrát plk. v. v. Mgr. Radek 
Galaš, ředitel Muzea Policie ČR.

Místem konání byl spole
čenský klub Muzea Policie ČR 
na pražském Karlově a setká
ní překonalo z hlediska zájmu 
o něj dosavadní počty účastníků, 
kdy přítomno bylo 40–50 členů 
a hostů ČAKO.

Křeslo pro hosta vedl a s pa
nem ředitelem rozmlouval pre
zident a generál ČAKO doc. Pavel 
Bílek. Ten představil plk. Gala
še jako předního českého po

licejního historika, manažera 
a „styčného důstojníka“ policie 
a občanské veřejnosti. Po uve
dení se ředitel Galaš ujal slova 
a plasticky (velmi zajímavou for
mou) načrtl význam policie a její 
vývoj včetně současného stavu 
a žádoucích perspektiv. Ve vý
kladu využil vlastního příběhu 
a mimořádných profesních zku
šeností. Následná diskuse byla 
bohatá a široká, neformálně ve
dená, věcná a velmi informativ
ní.

Vyvrcholením křesla pro hos
ta se stal akt slavnostního pře
dání vysokého ocenění ČAKO, 
kterým je Čestné uznání ČAKO, 
řediteli plk. v. v. Mgr. R. Galašo
vi za vynikající přínos v oblasti 
policejní historie, policejní kul
tury a prezentace Policie ČR, a to 
z rukou doc. Pavla Bílka, prezi
denta a generála ČAKO.

Celé setkání proběhlo ve vel
mi přátelské a současně slav
nostní atmosféře (živá trubka) 
a byla dohodnuta další vzájemná 
odborná spolupráce mezi ČAKO 
a Muzeem Policie ČR.

Slovo k historické osobnosti 
KARLA IV. (zakladatel zdejšího 
kostela) přednesl Dr. Jan Berwid 
Buquoy, viceprezident a plk. 
ČAKO. Poté byl v areálu Muzea 

Policie ČR proveden Pietní akt 
ČAKO u Památníku příslušníků 
českých bezpečnostních sbo
rů, Policie ČR a Hasičského zá
chranného sboru ČR.

Při slavnostním aktu zazněla 
česká státní hymna a Večerka, 
byl za účasti pplk. v. v. Ing. Miro
slava Tlamichy, velitele US ČAKO, 
položen velkověnec Uniformo
vaného sboru ČAKO a uctěna 
památka příslušníků uvedených 
bezpečnostních sborů (za do
provodu živé trubky). Duchov
ního slova se zhostil mjr. Bc. Ivan 
Bařinka, farář ČSCH.

Po skončení oficiálního pro
gramu následovalo předvánoč
ní setkání členů a hostů ČAKO 
u pohoštění.

Pavel Bílek
prezident a generál ČAKO

                   
 
Před třiceti lety došlo k záni

ku československé federace (po
litickou dohodou, nikoli referen
dem) a vzniku České republiky 
coby unitárního státu.

Pavel Bílek 
prezident a generál ČAKO

Vlevo: plk. v. v. Mgr. Radek Galaš, ře-
ditel Muzea Policie ČR. Vpravo: prezi-
dent a generál ČAKO, Doc. JUDr. Pavel 
Bílek, Ph.D., Dr. h. c.

Je to nejdůležitější válka, kte
rou jsme za našich životů mohli 
vidět, a jedna z nejvýznamněj
ších událostí od konce druhé 
světové války.

Tato válka však nezačala 
24. února 2022. To by nebyl rele

vantní způsob nahlížení na tuto 
válku. Od tohoto data se jed
ná o fázi vyvrcholení konfliktu, 
který vypukl před mnoha lety. 
Jistě se toho po 24. únoru hod
ně změnilo, Rusko vrhlo svá voj
ska na území sousední nezávislé 
země, pokusilo se obsadit Kyjev, 
došlo k masivní eskalaci, bom
bardování, ničení infrastruktury 
a hlavně i útoky proti nevojen
ským cílům s obětmi na civilním 
obyvatelstvu. A tak dále.

Podstata je stále stejná –ruská 
imperiální ambice obnovit sfé
ru vlivu v Evropě a skutečnost, 
že Rusko zjevně nenahlíží na 

Ukrajinu jako na mezinárodně 
uznaný nezávislý stát. A to pře
ci jenom trvá mnohem déle než 
poslední rok.

Jaroslav Vítek

                     

„Nikdo nemůže Ukrajině 
předepisovat, jaký má být vý-
sledek války. Naší úlohou je Ky-
jev podpořit…“

 
Petr PAVEL, prezident ČR

a armádní generál v.v.
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Dne 21. 8. 1968 nás Sovět
ský svaz osvobodil od svobody. 
V květnu roku 1945 nás osvobo
zoval s nejčastěji citovanou vě
tou: “Davaj časy!“ (Naval hodin
ky!). President Dr. Edvard Beneš 
zakázal kritiku SSSR.

A tak naši rodiče a prarodi
če musejíce mlčet postráda
li náramkové hodinky. Krát
ce po příjezdu “osvoboditelů“ 
21. 8. 1968 přišlo mnoho Čechů 
a Slováků o své fotoaparáty. Ru
doarmějci se ani neobtěžovali 
hlášením “Davaj fotoaparát!“, 
nýbrž mlčky rvali tyto objekty 
pasantům přímo z krku. Nepřáli 
si, aby jejich “osvobozování od 
svobody“ bylo dokumentová
no. Ačkoli jsme mlčky stáli na 
chodníku, nadávali nám “Ubíjt
sa!“ (Vrahové!). Byl jsem samo
zřejmě jedním z těchto“vrahů“: 
„Obsazování Československa dne 
21. srpna 1968 jsem prožíval po-
někud neobvyklým způsobem. 
V 09.30 hod. dopoledne mě tele-
fonicky kontaktoval můj přítel 
Miloš Tureček. Ležel jsem bez-
starostně v posteli a již asi dvě 
hodiny jsem zaujatě četl Ryano-
vu knihu “Nejdelší den“ o invazi 
spojeneckých vojsk v Normandii 
1944. Ve skutečnosti se kolem 
mne rozrůstala nová invaze - 
vstup vojsk Varšavské smlouvy 
do ČSSR - o které jsem zatím nic 
nevěděl… Telefonicky mi hlá-
sil Tureček něco, čemu jsem za 
žádných okolností nechtěl vůbec 
uvěřit: “Co prosím tě děláš? Le-
žíš v posteli? Já tady pobíhám po 

Václaváku okolo Národního mu-
zea!

V Praze jsou Rusové, huláka-
jí, že jsme vrahové a střílejí na 
nás…!“ Často jsme s Milošem tele-
fonicky žertovali, a z tohoto důvo-
du jsem se domníval, že se jedná 
o jeho nejnovější kabaretistickou 
vložku. Z tohoto důvodu jsem re-
agoval poněkud žertovně: “Cože, 
Rusové jsou v Praze? No dobře, 
a Číňani přistáli na Měsíci!“ Mi-
loš se pekelně rozzuřil a začal do 
telefonu pokřikovat: “Prosím tě, 
vzpamatuj se! Myslíš, že ti volám, 
abych ti vyprávěl vtípky? Zapni si 
rádio a uslyšíš to sám!“ Poté polo-
žil sluchátko. Jeho hlas byl vážný. 
Naladil jsem si tedy vysílač Prahu 
a náhle jsem uslyšel věty, které 
bych ještě před několika vteřina-
mi považoval za úplný nesmysl: 
“…Neprovokujte okupanty! Stří-
lejí na naše děti! Neklaďte žád-
ný ozbrojený odpor okupantům! 
Nemá to smysl

V pražských ulicích teče ne-
vinná krev...“ V zápětí jsem měl 
možnost slyšet ještě toto: “Žádáme 
jménem presidenta republiky a 
vrchního velitele armádního ge-
nerála Ludvíka Svobodu, aby 
naše vojsko neopouštělo kasárna 
a vyhnulo se jakékoliv činnosti, 
kterou by agresor mohl považovat 
za válečné střetnutí. Žádáme naše 
jednotky, zabraňte prosím vás 
jakémukoliv krveprolití... V Plzni 
u kašny na náměstí se shromáždili 
naši vojáci a beznadějně pláčí...“ 
Okamžitě jsem zatelefonoval na 
Ministerstvo obrany, aby mě spo-

jili s mým známým, plukovníkem 
Ficem. Položil jsem mu otázku: 
“Mohl byste mi vysvětlit, k čemu 
jsme investovali miliardy korun 
a desítky let tvrdého výcviku pro 
armádu, která, aby nyní ukáza-
la, co dovede, se v Plzni sejde na 
rynečku u kašny a tam pláče?“ 
Plukovník Fic mi odpověděl, 
že musím položit tuto otázku 
přímo presidentovi republiky, on 
jako plukovník prý nerozhoduje  
o obraně republiky. Potom mě 
začal poučovat: “Proti tak obro-
vské přesile není schopna se naše 
zem bránit. Jediný způsob obrany 
v takové situaci by bylo nasazení 
taktických atomových zbraní,  
a ty nemá bohužel československá 
armáda k dispozici...“ Slovo 
“bohužel“ vyslovil s obzvláštní 
lítostí. Jinými slovy: “socialismus 
s lidskou tváří“ nelze bez tak-
tických atomových zbraní vůbec 
uskutečňovat. Oblékl jsem se  
a vydal jsem se do ateliéru mého 
otce, v Dlouhé třídě 25 na Starém 
městě, abych s ním prohovořil 
nastalou situaci. V průjezdu obyt-
ného domu byla nastěhována 
jakási sovětská jednotka. V zad-
ním dvoře si vojáci rozdělali oheň 
a něco na něm vařili v kotli, co 
ukrutně zapáchalo. Asi to byl 
pes. Měli hlad. Nedaleko popelnic 
ležela na studené dlažbě skupinka 
nemocných vojáků. Byli zabalení 
do nemožně proděravěných dek. 
Jejich vyzáblými těly lomcova-
la horečka. Pražáci odmítali zá-
sobovat okupanty potravinami 
a pitnou vodou. Byli nuceni si  

MŮJ PROTIKOMUNISTICKÝ ODBOJ (ČÁST 10: DEN, KDY NÁS 
SSSR „OSVOBODIL“ OD SVOBODY – 21.08. 1968)

Vážení,
blahopřejeme dne 28. 1. 2023 

zvolenému prezidentovi České 
republiky arm. gen. v. v. Petru 
Pavlovi.

Gen. Pavel se oficiálně ujme 
úřadu hlavy státu dne 9. 3. 2023, 
a to složením slavnostního slibu 
do rukou předsedy Senátu Parla
mentu ČR.

Přejeme novému prezidento
vi hodně sil a umu k harmoniza
ci české společnosti a těšíme se 

na hodnotově přirozenou spo
lupráci s ním a s Kanceláří prezi
denta republiky.

Pavel Bílek
prezident a generál ČAKO

GEN. PETR PAVEL PREZIDENTEM ČR
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v okolních pekařstvích vynuco-
vat chleba hrozbou zbraněmi. 
Jako vodu k vaření používali 
nepoživatelnou břečku přímo 
z Vltavy. Podle mého názoru 
onemocněli zimnicí, ačkoli bych 
jako laik nevylučoval tyfus. Prostě 
jednalo se o vážná onemocnění. 
Byl to pohled bídy a utrpení.  
V tomto okamžiku jsem zapomněl 
na veškerou nenávist a bylo mi 
jich líto.

Ateliér mého otce se nacházel  
v prvním patře obytného domu. 
Přede dveřmi stáli dva ruští vojáci 
coby hlídka. “Kuda?,“ (Kampak?) 
vyštěkl jeden z nich na mne, jak-
mile jsem vztáhl ruku na zvonek. 
“K mému otci!“ odpověděl jsem 
krátce. “Zděs nikovo nět!“ (Tady 
nikdo není!) zněla okupantova 
odpověď. Odstrčil mě hrubým 
způsobem ode dveří odjišťujíce 
samopal. “Ať už tě tady nevi-
dím, jinak se stane tohle.“ Dal 
se do smíchu a začal mi mířit 
na hlavu. Vyběhl jsem z domu 
rychlostí dělové koule. Tak rych-
le jsem už dlouho neběžel. Teprve  
později jsem se dozvěděl, co se 
vlastně stalo: Rusové nalezli  
u mého otce letáky s roztomilý-
mi výrazy: “Díky sovětským 
soudruhům, kteří nás osvo-
bodili od svobody!“ a “Lenine 
probuď se, Brežněv se zbláznil“, 
které přechovával i vyráběl ve 
větším množství ve své kuchy-
ni. Okamžitě byl označen za 
“vraha“ a zatčen. Byl odvláčen 
na sovětské velitelství. Toto bo-
hulibé zařízení se nacházelo na 
Starém městě v hotelu “Haštal“.  
Výslech, který prováděl jakýsi ka-
pitán Rudé armády, nebyl zrovna 
příjemný. Soustavně zatčeným 

mával nabitou pistolí pod nosem 
a každého oslovoval “Vrahu!“. 
Nejdříve si myslel můj otec, že 
se jedná patrně o záměnu osob. 
Skladoval sice několik stovek 
letáků s protiokupačním obsa-
hem, ale jako “vrah“ se  v žádném 
případě necítil. Poté, co mu oku-
panti sebrali občanský průkaz  
a několik osobních věcí, zavřeli jej 
příslušníci těchto “spřátelených 
jednotek“ do hotelového pokoje, 
kde se nacházela pouze jedna po-
stel, na které se povalovaly další 
dvě zatčené osoby. Byla to asi 
40letá pokladní státní spořitelny 
a jakýsi tvrdohlavý holič. Ona 
nešťastná dáma se původně 
zdráhala jedné sovětské tankové 
jednotce vydat denní tržbu Státní 
spořitelny. Teprve až když ji velitel 
tanku brutálně kopnul mezi nohy, 
dal jí vedoucí filiálky příkaz, aby 
vydala okupantům pouze 1000 ko-
run. Tankisté sebrali peníze včetně 
pokladní a odvezli ji do hotelu 
“Haštal“. Její děloha silně krváce-
la, nemohla sedět, a tak ležela na 
posteli s roztaženýma nohama  
a tiše sténala. U její hlavy seděl 
holič a hladil jí vlasy. Snažil se ji 
uklidnit. Byl zatčen, protože od-
mítal sovětskému poddůstojníkovi 
vydat mýdlo na holení. Holič 
se prosadil, byl na svůj výkon 
nesmírně hrdý a neustále opako-
val: “To mejdlo vode mne nedo-
stanou, kdyby mě měli voběsit!“ 
Můj otec seděl na druhé straně 
postele, obdivoval tvrdohlavého 
holiče a mlčel. Všechny tyto tři 
oběti tituloval již zmíněný kapitán 
bez výjimky “Vrahové!“ Asi tak po 
hodině zbytečného čekání se vřítil 
do pokoje upocený voják, po-
padl mého otce za límec a vláčel 

ho s sebou do začouzené míst-
nosti sloužící coby vyšetřovna. 
V místnosti postávali poručík 
Vasiljev (velitel skupiny vojáků 
utábořených v průjezdu Dlouhé 
třídy 25) a vyšetřující kapitán. 
Tento rudoarmějec vyhrábnul 
odněkud mladičkého tlumočníka. 
Podle chování mladíka bylo znát, 
že si není zcela jist, zdali je tam 
opravdu jako tlumočník - jak mu 
Vasiljev namluvil - a nebo zda-
li rovněž nepatří mezi zatčené.  
V takovýchto situacích člověk nik-
dy neví! “Slyšel jsem od soudruha 
poručíka, že jste ve svém bydlišti 
našim vojákům rozdával hovězí 
polévku a léky. Mohl byste mi 
vysvětlit, co tím sledujete?“ začal 
kapitán mírným tónem, používaje 
oslovení “Vy“. Oslovení “Vrahu!“ 
chybělo úplně. “Nic tím nesleduji,“ 
zněla krátká odpověď mého otce. 
Nedůvěřivý vyšetřovatel nebyl  
s odpovědí spokojen: “Když nějaký 
kontrarevolucionář naše vojáky 
vykrmuje, nedělá to přece pro nic 
za nic. Od ostatního obyvatelstva 
nedostaneme ani kůrku a Vy vy-
krmujete naše vojáky hovězí polév-
kou. Myslíte, že je to normální?“ 
“Já nikoho nevykrmuji!“ brá-
nil se můj otec. “Lehněte si ved-
le těch popelnic se 40stupňovou 
horečkou a hladov se zabalte do 
těch špinavých proděravělých 
dek. Já Vám také přinesu talíř 
hovězí polévky s nudlemi. 
Ostatně taková silná hovězí 
polévka postaví jednoho na nohy 
...“ “Držte hubu!“ rozkázal ka-
pitán. “Počkejte venku! My se po-
radíme, co s Vámi provedeme!“ 
Výsledek zmíněné porady 
sovětského kapitána a poručíka 
Vasiljeva bylo nařízení sestáva-
jící ze 4 bodů. Bod 1 zněl: “Je 
nežádoucí, aby rudoarmějci 
dostávali nějaké podpory od 
kontrarevolucionářů, protože 
mají všeho dost, co potřebují.“ 
Co se týče tohoto bodu 1, je nutné 
podotknout: dva dny na to nás-
ledkem nedostatečného ošetření 
a hladu těžce nemocný okupační 
voják v průjezdu obytného domu 
zemřel. Ostatní vojáci vysypali 
smrduté odpadky jedné z popel-
nic na dlažbu. Popadli mrtvého 
nebožtíka za nohy a nacpali jej 
do vyprázdněné nádoby. Odvezli 
ho neznámo kam. Jeho příbuzní 
dostali údajně zprávu, že “... padl  
v boji s kontrarevolučními vrahy.“

1968 = Československo, 2020 = Ukrajina
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Úryvek z kapitoly knihy  Jan 
BerwidBuquoy: “Das unbekann-
te Land Tschechoslowakei. Politi-
sche Feuilletons für jedermann...“ 

(Neznámá země Československo. 
Politické fejetony pro každého), 
Západní Berlín 1986. Kapitola 
pod názvem “Wie ich den 21. Au-

gust 1968 erlebte“ (Jak jsem prožil 
21. srpen 1968) byla nejprve vy
sílána západoberlínským rozhla
sem SFB v srpnu 1985.

O PŘIPOJENÍ K NATO
„Byla by to nekonečná vina 

nás všech, kdybychom tuto nadě-
ji promarnili. Nechceme-li ji ov-
šem promarnit, pak musíme začít 
u svých duší. Mám tím na mysli 
nutnost vyhlásit nemilosrdný boj 
českému provincionalismu, izola-
cionismu a egoismu. Všem iluzím 
o jakési lišácké neutralitě, své tra-

diční krátkozrakosti, jakož i všem 
typům českého šovinismu. Kdo 
dnes odmítá vzít na sebe svůj díl 
odpovědnosti za osud svého kon-
tinentu a světa jako celku, pode-
pisuje ortel smrti nad svým kon-
tinentem a světem, ale především 
sám nad sebou.“

Václav Havel

XXXV. BOHNICKÉ SEXUOLOGICKÉ DNY 
(příspěvek k bezpečnosti české společnosti)

Bohnické sexuologické dny 
se konaly v areálu Psychiatric
ké nemocnice Bohnice ve dnech 
23.–24. 2. 2023. Hlavní téma kon
ference bylo Sexualita v promě
nách času. Konferenci pořádaly 
Psychiatrická nemocnice Bohni
ce a Sexuologická společnost ČLS 
JEP. Na této prestižní konferenci se 
každoročně setkávají pracovníci 
z oboru lékařské sexuologie s dal
šími zainteresovanými odborníky.

První řečník Petr Weiss, vý
znamný český sexuolog, klinický 
psycholog a psychoterapeut se 
zabývá sexuálními dysfunkcemi, 
deviacemi, transsexualitou, part
nerskými vztahy a psychoterapií. 
Vystoupil na téma Kontroverzní 
otázky současné (nejen) sexuo
logie.

Sexuologie je vědecký obor 
zabývající se všemi aspekty po

hlavního a partnerského života 
ve společenském kontextu. Jde 
o vědecký obor, rozvíjený v ně
kterých zemích Evropy (jinde je 
rozvíjena sexuologie jako součást 
tzv. základních oborů – sexuální 
medicína), která se zabývá všemi 
aspekty lidské sexuality a lidské
ho sexuálního chování. Ve své 
komplexnosti se sexuologie za
bývá též eliminací hrozeb a rizik 
pohlavně přenosných chorob. 
Zvláštní kapitolou je tzv. devian
tologie, zabývající se parafilním 
sexuálním chováním. Jejím před
ním představitelem je emeritní 
primář Slavoj Brichcín (Praha
Bohnice), který na této prestižní 
konferenci též vystoupil.

Konference se zúčastnily špič
ky české psychiatrie v čele s ga
rantem prof. MUDr. Jiřím Rabo
chem, DrSc. Jednání vedl přední 

sexuolog prof. PhDr. Petr Weiss, 
Ph.D., DSc.

Současná úroveň české sexuo
logie (se zaměřením na deviace) 
a celkově oboru psychiatrie je 
v mezinárodním srovnání vysoká 
včetně její vnitřní nezávislosti na 
stranických a politických struk
turách, což prakticky vylučuje 
opakování jejího dřívějšího zne
užívání totalitním režimem k po
tírání čí přímo likvidaci nepoho
dlných lidí – oponentů.

Psychiatrie, potažmo sexuo
logie v demokratickém právním 
státě nejenže nepředstavuje bez
pečnostní hrozbu, ale naopak po
siluje občanskou společnost díky 
moderním léčebným a terapeu
tickým postupům.

Pavel Bílek a Jaroslav Prošek
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30 LET OD VOLBY VÁCLAVA HAVLA PREZIDENTEM ČR

ČINNOST MĚŠICKÉ SAMOSPRÁVY A JEJÍ SPOLUPRÁCE S ČAKO

Vážení,
je tomu právě 30 let, co byl 

Parlamentem ČR zvolen první 
prezident ČR. Stal se jím legen
dární Václav Havel. Mějme na 
paměti jeho odkaz!

Již od 28. 1. 2023 je znám nový 
český prezident, který vzešel 
z přímé volby občanů.

Volili jsme hodnotově ku bla
hu české společnosti!

Pavel Bílek
prezident a generál ČAKO

Letošní rok bude v Měšicích 
ve znamení kulturní obrody. Po 
třiceti letech vrací do obce nad
šenci z místní samosprávy ma
sopustní veselku. Do příprav se 
zapojili i děti z místní školy. Při
pravuje se výzdoba alegorických 
vozů, scénky, občerstvení i trasa 
průvodu. Jako inspiraci přiklá
dáme fotku z roku 1960, kdy se 
již v Měšicích konali velkolepé 
tradiční masopusty. Na fotogra
fii jsou k vidění dlouhé zástupy 
propracovaných masek a je pa
trné že nám naši předci nasadili 
laťku kterou nebude snadné pře
konat. Letošní masopust je or
ganizován s tak velkou pauzou, 
že je náročné hledat pamětníky, 
ale jsou mezi námi a jsme s nimi 
v kontaktu. Pátrali jsme v histo
rii, kde se vzaly masopustní hla
vy, které jsme mohli vídat na do
bových fotografiích z měšických 
masopustních průvodů v šede
sátých letech minulého století! 
A ejhle, ono se to podařilo. Je to 
až neuvěřitelné, že velké papí
rové hlavy, tak typické pro ma

sopustní průvody v minulosti, se 
dodnes vyrábí původní techno
logií v původní továrně v Záku
pech, kterou v roce 1884 založil 
Eduard Held. Za použití původ
ních forem vyrábí papírové hlavy 
pan Zdeněk Rydygr s manželkou. 
Papírové hlavy vyrobené z něko
lika papírových vrstev spojených 
škrobovým lepidlem jsou ruč
ně malované. Každý kus je tak 
trochu originálem. Firma PVO 
manželů Rydygrových vyrábí 
i jednodušší a menší obličejové 
masky. Unikátní ruční výroba 
papírových masopustních ma
sek v Zákupech byla v prosinci 
roku 2017 na návrh Národní rady 
pro tradiční lidovou kulturu za
psána na národní seznam nema
teriálového kulturního dědictví. 
Nelenili jsme a objednali jsme 
tyto masky i na náš plánovaný 
masopust v Měšicích, který se 
má konat 18. 2. 2023. Těšíme se 
na hojnou účast veřejnosti, kte
rou zveme jak na sociálních sí
tích online, ale protože chceme 
oslovit i nejstarší generaci pa

mětníků roznesli jsme také pa
pírové letáky do všech schránek 
v Měšicích a využili také služeb 
výlepových ploch.

Další společenské akce, na 
které se letos mohou Měšičáci 
těšit, jsou např. pálení čaroděj
nic spojené se stavěním májky, 
cyklovýlet po okolí pro místní 
a nebo např. již tradiční druhý 
ročník dožínek.

Se zámkem v Měšicích také 
spolupracujeme při organiza
ci oslav Sv. Martina, při které 
ve vysvěcené kapli necháváme 
celebrovat mši panem farářem 
Soběslavským, dvorním duchov
ním organizace ČAKO. Na pro
stranství před zámkem také pro
bíhají ukázky příběhů ze života 
sv. Martina a je tam také místo 
pro občerstvení. Za tuto mož
nost jsme zámku Měšice vděč
ní a doufáme, že naše fungující 
spolupráce se bude v dalších 
letech nejen udržovat, ale i roz
víjet např. směrem k organizaci  
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dalších společných společen
ských událostí pro lidí místní 
i přespolní. Pro zájmy národ
ní i s mezinárodním přesahem, 
jako bylo např. zasazení lípy slo
vinsko –českého přátelství, o kte
ré bylo podrobněji psáno v mi
nulém čísle tohoto periodika.

Mezi výsledky, které se nám 
také v loňském roce v Měšicích 

povedly a na které může být 
místní samospráva hrdá, by
chom se chtěli pochlubit insta
lací dopravní značky omezující 
rychlost na 50 km/h a to na hlav
ní silnici směrem od benzinové 
čerpací stanice Benzina, která 
vede ke křižovatce z Měšic na 
Sv. Annu. Tato je nechvalně pro
slavena kvůli velkému množství 
dopravních nehod. Doufáme, že 

tímto bezpečnostním opatření 
se podaří počet nehod do bu
doucna snížit.

Jiří Těhník,
Měšická samospráva

Těžko soudit cokoliv o době, 
kterou jsme neprožili, a o li
dech té doby, které jsme ne
znali. V některých případech 
nás však i dnes překvapí jasno
zřivost a způsob uvažování ně
kterých z nich. Patří mezi ně 
bezesporu i generál Bedřich Ho
mola (2. června 1887 – popraven 
5. ledna 1943 v Berlíně, věznice 
Plötzensee).

Jak vidno z data úmrtí, nedožil 
se gen. Homola ani konce války, 
z vývoje bojů pod Stalingradem 
by však mohl již tehdy vytušit, 
že se začínají naplňovat jedna 
jeho prorocká slova. Není jisté, 
nakolik byl o vývoji na východní 
frontě informován, protože za
tčen gestapem byl již 31. prosin
ce 1941 a popraven 26 dnů před 
Paulusovou kapitulací (31. led
na 1943). O co tedy šlo? V pod
statě o pragmatický kalkul za 

situace, kdy jsou všechna řešení 
jen špatná nebo ještě horší.

Generál se vyjádřil v tom smy
slu, že musíme počítat s eventu
alitou „kdyby Moskva se dostala 
do konfliktu s Berlínem a měla 
přitom úspěch“. Jakou šanci by 
potom měl český národ? Gene
rál to shrnul takto: „Mnoho hla
sů – i zámožných občanů – pro
hlašovalo, že budou raději pod 
moskevskými komunisty a ztratí 
veškerý majetek než trvale pod 
Berlínem. Za důvod uváděli, že 
Moskva nevezme nám řeč ani 
půdu, kdežto Berlín obojí. Vládní 
forma, že se změní, za 30–50 let 
komunismus nebude, bude zde 
však národ, kdežto za vlády Něm
ců by za 20 let byl národ zničen.“

Podle gen. Homoly bylo spo
jenectví s Moskvou také alter
nativa pro případ, že by Velká 
Británie ve střetu s Německem 
neobstála, což se, podle gen Ho
moly, na podzim roku 1940 jevilo 
mnoha lidem jako pravděpodob
né. On sám se potom přikláněl 
k Moskvě i přesto, že tamní ko
munistickou realitu poznal jako 
legionář za 1. světové války. I tak 
mu komunismus připadal jako 
lepší varianta než nacismus a on 
musel volit, který z těchto dvou 
„ohňů“ je pro Československo 
ten méně zlý.

Tak zněla jeho depeše ode
slaná do Londýna datovaná 
20. února 1941. Tedy v době, kdy 
u nás byl sice již německý pro
tektorát, ovšem Německo bylo 
stále ještě spojencem SSSR (až 
do 22. června 1941, kdy jej na
padlo). Dnes už víme, jak vše do
padlo, Berlín prohrál a náš ná
rod proto nezničil. Pod vítěznou 

Moskvou jsme potom po válce 
setrvali téměř 45 let, což ovšem 
nebylo dáno vůlí našeho náro
da, ale rozhodnutím velmocí na 
spojenecké Jaltské konferenci 
(únor 1945) a vládní forma SSSR 
se po té době opravdu také změ
nila.

Naplnění své předpovědi se 
generál Bedřich Homola nedo
čkal. Statečný legionář z Ruska, 
který se ani po Mnichovu, který 
ho zastihl na Slovensku, nebál 
postavit za tehdejší Českoslo
vensko a aktivně za něj bojoval 
i za okupace, by se proto musel 
dožít víc jak 102 let, aby mohl 
spolu s námi prožít Sametovou 
revoluci v roce 1989. Jeho ži
vot však vyhasl mnohem dříve, 
na popravišti berlínské věznice 
Plötzensee.

Kdyby se tak nestalo, možná 
by ještě své stanovisko, pokud 
jde o příklon k Moskvě, změnil 
po D Day v roce 1944, a dal před
nost Spojencům. O to větší zkla
mání by pak zažíval v roce 1948, 
případně 1968. Nepochybuji 
ale o tom, že i v těchto těžkých 
historických okamžicích by se 
zachoval tak, jak to dělal celý 
život – odvážně, statečně, vlaste
necky.

Čest jeho památce!
Jitka Lenková

JUDr. Jitka Lenková
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Americká vojenská polní latrína 
– nic neponechat náhodě!
                                                                              
(Z amerického vojenského hu
moru)

Nošením roušky klamat nepří
tele!
(Z kanadského vojenského hu
moru)

„Vy volové, uvědomte si, že jste 
pěšáci a s vodou nemáte nic 
společného. To je záležitost 
námořnictva. Kdo z vás neví, co 
je to voda, ať se podívá na tento 
obraz!“
(Z amerického vojenského hu
moru)

„Jean, samozřejmě se to jako 
helma použít dá, ale nic to ne
mění na tom, že je to odpadkový 
koš...“
(Z francouzského vojenského 
humoru).

NAPSALI O NÁS JINÍ
Vzal jste to hopem. Zajímavé 

pojednání o marxismu je třeba v 
knize A. Camuse „Člověk revoltu-
jící“. Marx si povšiml, že člověka 
mimo jiné formují vnější podmín-
ky, v kterých vyrůstá a žije. 

Jan Lněnička
                       

Marxismus je nejen opiem, ale 
nejhorším zločinem na lidstvu.

Jan Ziegler
                       

Pane Dr. Buquoyi, Vaše stano-
visko k „Rozhodnutí“  doc. JUDr. 
Jana Kudrny, Ph.D., předsedy Etic-
ké komise České republiky pro 
ocenění účastníků odboje a odpo-
ru proti komunismu, o zamítnu-
tí Vaší řádosti coby účastníka 3. 
odboje, je arogancí výše uvedené 
organizace, která prosazuje svoje 
lidi a nikoli skutečné odbojáře...
Nejste první a patrně ani poslední, 
kdo takto dopadl. Bylo by nutné 
důkladně prošetřit práci této or-
ganizace od samého počátku, ne-

boť mnoho lidí se domnívá, že zde 
je hnací silou korupce... 
P. B., Praha
                     
Pane docente, provinil jste se před 
tou zkorumpovanou sebrankou 
nejen tím, že máte pravdu, ale ješ-
tě tím, že vlastníte v Táboře barok-
ní zámek.  To se u nás neodpouští! 

M. Stoltová, Praha
                       

Prostudoval jsem vaše pod-
klady i zápisy StB, týkající se va-
šeho boje proti komunizmu. Není 
nejmenších pochyb o tom, že jste 
účastník 3. odboje, ale zde na MO 
je mnoho lidí trpící záští vůči vám. 
Je tedy nesnadné zde projít s prav-
dou a odvahou. Máme nově zvole-
ného mnohoslibného prezidenta. 
Doporučoval bych vám, obrátit se 
s důvěrou a vaší stížností na něho. 
Znám ho osobně.

Zaměstnanec MO
                       

Ten Kudrna stojí jednoznačně 
na straně komunistické Státní 

bezpečnosti a nikoli na vaší stra
ně. Ministerstva jsou prolezlá 
takovými postkomunistickými 
pohrobky. Váš případ je typickou 
kauzou pro 4. odboj.

Jiří K.

Dalo by se rovněž říci: „Tak jste tím 
typem člověka, co by byl v době tota-
lity komunistou.“

VOJENSKÝ HUMOR A SATIRA
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