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Novoroční fejeton
Měl jsem takový zvyk:
Na Nový rok jsem vyráběl koláže
a posílal je místo blahopřání.
Dospělí vědí, co je hra,
ale hrát si už nedovedou.
A já si hrál.
A pak mi jednou začalo připadat,
že mi ten jeden den schází celý rok.
A pak mi těch dnů scházelo čím dál víc,
až jsem začínal mít podezření,
zda někdo dny v roce neproškrtal,
třeba kvůli ušetření papíru v kalendáři.
Nic tomu nenasvědčovalo.
Rok poctivě vytrvával u svých 365 dnů
a jen jednou za čtyři roky
si to protáhl o jeden den jako flám.
S výrobou koláží jsem přestal
a začal vymýšlet úsloví.

Tady jsou:
Z toho nejhoršího Vám přeju to nejlepší.
Přeju Vám, abyste tento rok s chutí prožili
a od nikoho si nenechali pokazit chuť
k životu, práci a jídlu.
Přeju Vám, abyste se vždycky měli na co těšit.
Přeju Vám, abyste vytrvali u svých nadějí.
Přeju Vám, abyste protrhli cílovou pásku svých tužeb.
Přeju Vám, abyste nikam nespěchali.
Přeju Vám hodně, hodně, hodně a ještě víc.
Přeju Vám, aby se Vám splnilo alespoň jedno přání.
Přeju Vám, abyste si nedávali žádná předsevzetí.
Ze všech předsevzetí Vám přeju mír.
Každý den Vám přeju Dobrý den.
Upřímně
Váš Michal Černík

Oslavili jsme 100. v˘roãí vzniku samostatného âeskoslovenska
Vûnce na Vítkovû, telegram Putina Zemanovi
V nedûli 28. fiíjna jiÏ dopoledne
se se‰li ãe‰tí a sloven‰tí politici,
vãetnû prezidentÛ âeské republiky
a Slovenské republiky Milo‰e
Zemana a Andreje Kisky
a premiérÛ obou zemí Andreje
Babi‰e a Petera Pellegriniho,
zástupci armády a veteráni
u Národního památníku na
praÏském Vítkovû. Po spoleãném
pfiíchodu hlavy ãeského státu
Zemana a slovenského prezidenta
Kisky zaznûly hymny obou státÛ.
Politici pak za de‰tivého
a chladného poãasí poloÏili vûnce
k hrobu Neznámého vojína.
Pietní akt zahájil jako obvykle husitský chorál Ktož sú boží bojovníci, za jehož tónů přinesli vojáci historické prapory. Nastoupené vojenské jednotky pozdravily ministra obrany Lubomíra Metnara a náčelníka generálního štábu Aleše Opata. Minutou ticha uctili poté památku všech vojáků, padlých v boji za
svobodu a nezávislost. Vojáci vystřelili
za hlasu trubky několik čestných salv.
Při příležitosti historického výročí se
na Pražském hradě konalo tradiční jmenování generálů Armády ČR. U Pražského hradu také složily stovky vojáků, policistů a hasičů slavnostní přísahu a slib.
Prezident Ruské federace Vladimir Putin
pogratuloval telegramem Zemanovi
k 100. výročí vzniku Československa.
Popřál Čechům blahobyt a prosperitu.
„Rusko respektuje Českou republiku,
naše země si jsou blízké kulturně i duchovně. Jsem si jist, že rozvoj dvoustranného dialogu a konstruktivní spolupráce
v nejrůznějších oblastech odpovídá našim společným zájmům,“ napsal Putin.
Ještě dříve blahopřáli v Praze k státnímu svátku premiérovi Andreji Babišovi
německá kancléřka Angela Merkelová
a francouzský prezident Emmanuel
Macron, který rovněž pogratuloval prezidentu Miloši Zemanovi.
(Pokračování na s. 2)

V Slavnostním sále na praÏském Vítkovû 28. fiíjna pfii projevu fieditele Památníku Vítkov
k shromáÏdûní zorganizovaném âSBS k 100. v˘roãí zaloÏení âSR. Slovansk˘ v˘bor âR
zde zastupovali jeho tajemnice Eva Holeãková a pfiedseda Jan Mináfi.

Také na Loretánském námûstí v Praze se konal 28. fiíjna vzpomínkov˘ akt k 100. v˘roãí vzniku âSR. K so‰e prezidenta Edvarda Bene‰e poloÏili vûnec zástupci Slovanského v˘boru (SV) âR, Krajského v˘boru KSâM Praha, Republikové rady Levicov˘ch klubÛ Ïen za úãasti dal‰ích obãanÛ. Pfiítomen byl i místopfiedseda ÚV KSâM a poslanec Parlamentu
âR Stanislav Grospiã. Projev pfiednesl docent Jan Mináfi, pfiedseda SV âR. Vyzdvihl v nûm nehynoucí zásluhy T. G. Masaryka, E. Bene‰e a M. R. ·tefánika o zrození spoleãného samostatného státu âechÛ a SlovákÛ, jímÏ byl naplnûn sen mnoha generací, jejíÏ nejstateãnûj‰í lidé pro tuto krásnou ideu obûtovali i své Ïivoty.
(jel)
FOTO – MIROSLAV HAVLÍK (3x)
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Evropská unie je nerovnoprávn˘ svazek státÛ
Zrod Československa byl nejvýznamnější událostí v dějinách naší země. Kdyby nebylo Československa
a rozsáhlé pomoci českých učitelů,
úředníků, vojáků Slovensku, tak by se
velmi těžko z maďarského útlaku
vzpamatovávalo. Řekl to v listopadu
na zasedání Slovanského výboru (SV)
ČR a jeho celostátní rady docent Jan
Minář, předseda SV a místopředseda
Mezinárodní slovanské rady.
Připomněl, že v roce 1918 nebyly na
Slovensku žádné slovenské vysoké
a střední školy a pouze 30 obecných
škol se slovenským jazykem. A to se až
zásadně změnilo vznikem společného
státu Čechů a Slováků. Nyní jsou Češi
a Slováci na světě sobě nejbližšími národy a jazykové rozdíly jsou mezi nimi
malé. „Považuji za naprostou hanebnost,
že 100. výročí vzniku Československa
slavíme v době jeho naprosté neexistence, jeho nezákonného rozbití,“ kritizoval
Minář. „Protože ti poslanci a státní představitelé, kteří rozdělili Československo,
k tomu neměli žádné oprávnění bez referenda našich občanů, bez jejich souhlasu. Věřím, že časem dospějí k přesvědčení, že naše dva národy mají právo
na svůj společný a tím i samozřejmě silnější stát. Zatímco Německo se sjednotilo, tak slovanské státy jsou rozkládány.
Nám vždy bratrská Jugoslávie dokonce
zločinnou válkou.“

USA posouvají svět
ke studené válce
Minář se dotkl též mezinárodní situace, která se zostřuje zaváděním sankcí
západních států v čele s USA na Rusko
a Írán. Amerika odstupuje od mezinárodních dohod o ochraně podnebí, o raketách středního doletu, což by znamenalo návrat ke studené válce. Přitom
probíhalo největší vojenské cvičení Severoatlantického paktu v Norsku za
účasti 50 000 vojáků. Největší od doby
studené války.
Podle Mináře je štěstím, že Rusko nyní zesílilo a tak není v roli slabšího, který se musí krčit.
Poukázal na slova prezidenta Vladimira Putina, který uvedl, jaké raketové

atomové zbraně dnes Rusko má. Prezident například sdělil, že Rusko má raketu, která třikrát obletí zeměkouli a dopadne, kam je určeno, a proti jejímu
úderu není obrany! A také řekl, že se
Rusko nedá zavést do vyčerpávající
konvenční války, což znamená, že pokud by došlo k velkému konfliktu, bude
od prvních minut světový a jaderný! Ale
pak je reálné nebezpečí zničení nejen
lidstva, ale vůbec života na planetě Zemi! Snad si Západ uvědomí, že nikomu
nepomůžou protiatomové kryty, v kte-

nomickým ovládnutím Evropy. Zdůraznil, že nechceme německou Evropu!
Považuje za hanebnost, že nový ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček
jel na první cestu do zahraničí do Německa. Tak jako před 2. světovou válkou
ministr zahraničí druhé republiky Chvalkovský jel podlézavě do Německa.

Bez krizí se kapitalistické
hospodářství neobejde
Dva samostatné státy – ČR a SR –
jsou nyní podstatně slabší a v meziná-

se kapitalismus neobejde a která vždy je
horší než krize předcházející. Toto zhoršování vždycky končívalo válkou.
V současnosti je takové řešení stěží pochopitelné, neboť by bylo řešením posledním. Můžeme doufat, že většina politiků neztratila rozum, že jsou síly, které mezinárodní situaci vyrovnávají.
Kromě Ruska je tady Čína, která ze strategických důvodů musí být jeho spojencem, protože kdyby byla v americkoruském konfliktu neutrální, potom by
byla druhá na řadě. Světová rovnováha
se tedy jakž takž drží.

Nesmyslné zbožné přání
Dle Minářova přesvědčení je Evropská unie předurčena k rozpadu, protože
to je nerovnoprávný svazek států na různé hospodářské úrovni. Je naprosto neschopna řešit migrační krizi, což svědčí
o nereformovatelnosti EU. Pokud nám
někdo vykládá, že je unii možno změnit
zevnitř, tak je to nereálné a nesmyslné
zbožné přání. Neboť levicová frakce
v Evropském parlamentu – GUE/NGL má asi 50 členů a celý parlament čítá
700 členů. Takže při hlasování je nepoměr zcela zřejmý.
JAN JELÍNEK

Oslavili jsme 100. v˘roãí…
(Dokončení ze s. 1)

Přehlídka na Evropské třídě

Úãastníci zasedání SV âR a jeho Celostátní rady

rých by lidé museli setrvat nejméně 300
let kvůli radioaktivitě. A to by se tam zanedlouho všichni zbláznili, míní předseda SV ČR.

Evropská unie
nástrojem Německa
Minář dále sdělil, že z účasti České republiky v Evropské unii nám plynou spíše komplikace, protože unie se čím dál
více stává nástrojem nadvlády Německa.
Toho, čeho nedosáhlo Německo dvěma
světovými válkami, s deseti a šedesáti
milióny mrtvých, tak dnes dosáhlo eko-

FOTO – MIROSLAV HAVLÍK

rodní souvislosti mají daleko menší váhu než mělo Československo, kdy značka Made in Czechoslovakia svědčila
o vysoké hodnotě jeho výrobků, připomněl Minář. Dnes 70 až 80 procent našeho průmyslu je v cizích, převážně německých rukou, zemědělství je rozvráceno a nestačí na potravinovou soběstačnost, kterou jsme za socialismu měli
a dokonce jsme zemědělskou produkci
vyváželi.
I když teď je české hospodářství
v lepším stavu, tak přesto se mluví o nastávající další hospodářské krizi, bez níž

Prezident Zeman pak odpoledne zahájil vojenskou přehlídku. V projevu
předtím se zmínil o boji proti terorismu.
Po Evropské třídě v Dejvicích pochodovalo více než 2100 lidí a projely stovky
kusů techniky, na které se dle odhadů
Armády ČR přišlo podívat 35 až 40 tisíc
lidí. Čelo průvodu tvořili vojáci pozemních sil, za nimi šli vlajkonoši se státními vlajkami a historickými prapory jednotek, jež vznikaly po roce 1918. Následovali vojáci Slovenska a čtyř zemí, které se zasloužily o vznik ČSR: Francie,
Velká Británie, Itálie a USA.
Kromě vojáků tady také defilovali policisté, strážníci, celníci, hasiči a záchranáři. Například hasiči předvedli řadu
cisteren, stříkaček a vyprošťovacích jeřábů. Zejména zaujal velkokapacitní
pancéřovaný vůz Titan na podvozku Tatra. Na čestné tribuně byli přítomni vedle prezidentů a premiérů ČR a SR také
předseda Senátu Milan Štěch a ministr
obrany Spojených států amerických James Mattis. Kvůli špatnému počasí muselo být omezeno nasazení letecké techniky do přehlídky. Přelétly jen dvě stíhačky Gripen, které nebylo vidět, a některé vrtulníky. Původně armáda počíta-

la s přeletem deseti formací. Na závěr
přehlídky bitevní vrtulníky Mi-24 vypustily na obloze dým v barvách naší
trikolory.

Státní vyznamenání
na Pražském hradě
Oslavy výročí státu završilo předávání státních vyznamenání na Pražském
hradě. Prezident Zeman vyznamenal 41
osobností. To nejvyšší – Řád bílého lva
1. třídy – obdrželo šest výrazných postav. Například vyznamenání in memoriam dostali prvorepublikoví generálové
Josef Bílý, Stanislav Čeček, Karel Husárek nebo odbojář a stříbrný olympionik
v gymnastice Jan Gajdoš.
Řádem Tomáše Garrigua Masaryka
1. třídy prezident vyznamenal dva lékaře – zesnulého Rajka Dolečka in memoriam a Martina Filipce.
Medaili Za zásluhy 1. stupně předal
prezident básníku, spisovateli a novináři
Karlu Sýsovi. Medailí Za hrdinství (za
záchranu lidského života) byla poctěna
Darina Nešporová, učitelka mateřské
školy, která zachránila tři děti.
Nedělní slavnostní večer pak ozářil
ohňostroj na Prahou, spuštěný mezi
mosty přes Vltavu Čechovým a Štefánikovým.
ČTK, JAN JELÍNEK

Odmítáme policejní provokace
Vedle jiných aktivit k letošnímu 80.
výročí Mnichovské zrady se České mírové hnutí (ČMR) podílelo i na zorganizování mírového shromáždění „Přízrak Mnichova se vrací.“ Kromě ČMR
jej v neděli 30. září 2018 uspořádala na
Václavském náměstí v Praze iniciativa
Ne základnám, Alternativa zdola a řada dalších mírových organizací.
Mezi řečníky na shromáždění vystoupil také představitel Komunistického
svazu mládeže (KSM), který přítomné
informoval o společném prohlášení české a německé antifašistické mládeže
právě k 80. výročí Mnichovské zrady.
Byli přítomni i další členové KSM, přičemž jeden z nich při tom držel prapor
této organizace, na kterém byla kromě
názvu organizace i podobizna slavného

latinoamerického revolucionáře Ernesta
Che Guevary, která patří k celosvětově
nejznámějším a nejrozšířenějším symbolům západu za lepší svět.
Po ukončení shromáždění přistoupili
k jeho účastníkovi, který předtím držel
uvedený prapor, příslušníci Policie České
republiky. Policista jej legitimoval se
zdůvodněním, že kvůli nesení zmíněného
praporu je „podezření na spáchání extremistického trestního činu,“ takový pojem
ovšem český právní řád nezná. Následně
tedy bylo policistou upřesněno, že měl na
mysli „trestný čin schvalování nebo projevu sympatií k hnutí směřující k potlačování práv a svobod.“ Po dotazu, co je
na praporu špatného, pak přítomný policista prohlásil, že vyobrazená osoba, tedy
Ernesto Che Guevara, je „jeden z největ-

ších masových vrahů v dějinách“. Celé
skandální situaci byly přítomny desítky
účastníků demonstrace, kteří se stali
svědky této události a proti provokativnímu zákroku policistů hlasitě protestovali.
Jednání policie se podařilo také zdokumentovat, video je ke zhlédnutí zde:
https://www.youtube.com/watch?v=UG
PCSUCRLGY
České mírové hnutí jako spoluorganizátor mírového shromáždění k 80. Mnichovské zrady jednání Policie České republiky proti jednomu z jeho účastníků
co nejrozhodněji odsuzuje. Jakékoliv
antikomunistické policejní provokace
proti mírovým shromážděním ČMR
jednoznačně odmítá.
MILAN KRAJČA,
předseda Českého mírového hnutí

V˘znamn˘ literát na‰í zemû ing. Karel S˘s (zaslouÏil˘ umûlec) pfievzal z rukou prezidenta
ing. Milo‰e Zemana státní vyznamenání Za zásluhy 1. stupnû ve Vladislavském sále
PraÏského hradu. Karle, redakce Slovanské vzájemnosti Ti srdeãnû blahopfieje. FOTO âTK

Po rekonstrukci otevfieno Národní muzeum
Již v sobotu 27. října český a slovenský premiér odpoledne oficiálně zahájili
po třech a půl roku oprav provoz historické budovy Národního muzea v Praze,
když společně rozezněli zvon. Premiér
Babiš v projevu ocenil schopnost Československa a ČR generovat světově významné osobnosti, i když po roce 1948,
1968 a dalších historických událostech
řada občanů odešla ze země. Ale Babiš
zapomněl říci, že většina zůstala doma věrna své drahé vlasti a vytvořila
obrovské hodnoty, které po listopadu
1989 noví mocipáni rozkradli nebo
zpustošili. Pellegrini vyzdvihl vzájemný vztah ČR a SR, který je navzdory některým peripetiím vzorem pro zbytek

světa. Veřejnosti se pak muzeum otevřelo v neděli 28. října.
Prezident Zeman při znovuotevření
Národního muzea nešetřil kritikou kvůli
tomu, že se v Praze nedaří stavět nové
krásné budovy. Popřál politikům, kteří
se ujímají vedení města po komunálních
volbách, aby měli odvahu preferovat
moderní soudobé architekty. „Vzpomeňme na osud knihovny (Jana) Kaplického na Letenské pláni, mělo to být magické oko nad Prahou, z toho oka nezbylo nic kvůli politickým šarvátkám,“
hřímal Zeman.
V muzeu jsou k vidění unikátní dokumenty. Například Pittsburská dohoda,
která položila základy soužití Čechů
Stranu 1 připravil a redigoval Jan Jelínek.

a Slováků ve společném státě. Československá ratifikace mírových smluv z Versailles, Saint Germain a Trianonu, které
zaručily vznik společného státu. Mnichovská dohoda, vídeňská arbitráž a tak
zvaná deklarace Hácha – Hitler, které
naopak existenci společného státu ukončily. Návštěvníci muzea budou moci vidět také svatební šaty Napoleonovy ženy Marie Louisy z roku 1810.
Po celé České republice vzpomněli
občané 100. výročí zrození samostatného Československa. Kupříkladu členové
tělovýchovné organizace Sokol a legionáři je uctili v hlavním městě příznačným způsobem: stovky lidí šly sokolským pochodem z Kampy na Václavské
náměstí. Pestrý průvod zahájil oslavy
v Ostravě. Zapojilo se do něho na 400 li-

dí v dobových kostýmech a uniformách
a vyjely i historické automobily.

Oslavy v Martině
Ve slovenském městě Martině začaly
30. října položením věnců oslavy 100.
výročí Martinské deklarace, kterou se
slovenští představitelé v roce 1918 přihlásili ke vzniku společného a nezávislého státu s Čechy. Ceremoniálu se kromě dalších čelných politiků zúčastnili
prezidenti České republiky a Slovenské
republiky Miloš Zeman a Andrej Kiska
společně s premiéry Andrejem Babišem
a Peterem Pellegrinim. Dokumentem,
podepsaným 30. října 1918, vystoupili
Slováci z Uherského království a přihlásili se k myšlence československého státu.

Před oficiálními projevy zazněla slovenská i česká hymna. Kiska ve svém
vystoupení řekl, že neexistují bližší státy na světě než Česká republika a Slovensko. Zeman zahájil projev oslovením
„bratři Slováci, sestry Slovenky.“ A připomněl, že oběma národům hrozilo odnárodnění. „Čechům hrozila germanizace a Slovákům maďarizace. Díky těmto
událostem jsme neztratili svoji národnost a mohli jsme se svobodně rozvíjet.
Ač jsme se rozešli, setkali jsme se v Evropské unii…“
Bylo vskutku farizejské a pokrytecké, že 100. výročí zrodu Československa bez skrupulí slavili i zrádci, kteří
bez referenda občanů naší federace
zločinně přispěli k jeho zániku!
ČTK, JAN JELÍNEK
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Otevfien nejdel‰í most na svûtû. Pfies mofie.
Čínský prezident Si Ťin-pching otevřel
55 kilometrů dlouhý most spojující čínská
území Hongkong, Macao a město Ču-chaj
v pevninské Číně. Jde o nejdelší mostní
konstrukci na světě vedoucí přes moře;
doba cesty mezi třemi městy se díky mostu zkrátí ze tří hodin na třicet minut.
Stavba začala před devíti lety a přišla na
20 miliard dolarů (přes 449 miliard Kč).
„Oficiálně otevírám most Hongkong – Čuchaj – Macao,“ řekl prezident v krátkém
projevu při ceremoniálu v jihočínské provincii Kuangtung. Během výstavby přišlo
o život sedm dělníků a dalších 275 bylo zraněno. Většina úmrtí byla spojena s pádem
z velké výšky.
Most představuje klíčový prvek plánu Pekingu pro těsnější propojení jedenácti měst
delty Perlové řeky, která pokrývá 56 000 kilometrů čtverečních a je domovem 68 milionů lidí. Oblast se stává centrem čínského
výzkumu nových technologií. Výzkum je

zde také propojen s výrobou, most tedy bude sloužit především pro nákladní dopravu
polotovarů. Má být doplněn ještě nejméně
jedním mostem přes deltu Perlové řeky, proslýchá se však, že do roku 2030 budou postaveny mosty dva. Součástí otevřeného
mostu jsou dvě šestiproudové silnice a tunel
dlouhý 6,7 kilometru, který byl vyhlouben,
aby nebyly narušeny frekventované lodní
trasy v oblasti. Tunel vede mezi dvěma
uměle vytvořenými ostrovy. Most byl projektován tak, aby odolal zemětřesení o síle
až 8,0 stupně Richtera, supertajfunu či nárazu velké nákladní lodě. Na stavbu se spotřebovalo přes 400 000 tun oceli.
Většina obyvatel Hongkongu netouží po
těsnějším spojení s Macaem či pevninskou
Čínou a obává se, že město zaplaví čínští turisté. V roce 2016 Hongkong zaznamenal
56,7 milionu turistických návštěv, uvádí
CNN. Podle hongkongské političky Claudie
Moové politický význam nového mostu

převyšuje jeho praktické využití. Jde podle
ní o politický symbol, aby připomínal lidem
v Hongkongu, že jsou spojeni s mateřskou
zemí. „Je to téměř jako pupeční šňůra,“ dodala.
Delta Perlové řeky je domovem ohrožené
populace čínských bílých delfínů. Hongkong proto vytvořil mořské rezervace pro
ochranu delfínů a dalších prvků místního
ekosystému. Most je vybaven kamerovým
systémem, který umí změřit pravidelnost
tlukotu srdce řidičů a jejich krevní tlak. Kamery údaje odesílají do kontrolního centra.
Jednotvárnost cesty po mostě nad vodou by
mohla některé řidiče uspávat.
Měření může rychle mít i jiný praktický
význam, v Číně, a tedy i na mostu, se jezdí
vpravo, zatímco v Hongkongu vlevo, býval
britskou kolonií. Lze tak očekávat, že někteří hongkongští řidiči mohou být vystresováni. Pokud budou vpuštěni. Dlouhodobé povolení používat svůj osobní automobil pod-

Most ústí z obou stran na umûl˘ch ostrovech v 6,7 km dlouh˘ tunel. Byl vybudován tak,
FOTO – âTK/AP
aby nebyla naru‰ena lodní doprava

le listu Guardian získají pouze ti, kdo platí
čínskému státu daně, což stále není v Hongkongu pravidlem. Spíše se hledají způsoby,
jak daňovou povinnost obejít. Výhodou se

stane i pravidelné přispívání na charitu v jižní Číně. Kdo povolení nedostane, musí použít minibus nebo autobus.
(Haló noviny 27. 10. 2018)

dohodnutý již při kapitulaci Německa mezi
USA a německou poraženou armádou. To
v celku brilantně ve své knize „Operace Pulach“ odkryl autor knihy James Critchfield,
který odešel v hodnosti plukovníka z americké armády a vstoupil do služeb CIA, která ho v roce 1948 vyslala do Pullachu na řece Isar. Zde měl navázat součinnost s Gehlenovou organizací a řídit její přeměnu v moderní německou zpravodajskou službu. Šlo
o děje, které vedly k rozpadu válečné spolupráce mezi Sovětským svazem a Spojenými
státy, včetně vzniku a narůstání konfrontace
mezi Východem a Západem, bohužel.
Také bonnský kancléř Kiesinger v roce
1968 v jihozápadním rozhlase prohlásil:
„Nového evropského řádu dosáhneme jen
tak, když vyprostíme východoevropské země z jejich područí Sovětského svazu a převedeme je do sféry zájmů Spolkové republiky“.
Již na jaře 1968 byl politickými vedoucími NATO a jejich mezinárodním štábem připraven pod krycím názvem ZEFÍR (jihozápadní vítr) jako tajný „zvláštní program“,
pro nasazení proti ČSSR. V rámci tohoto
programu mělo dojít k násilnému převzetí
moci a dokončit tak skrytý „tichý puč“. Jistě
si mnozí vybaví tehdy uskutečněná vojenská
štábní cvičení NATO SHAPEX 1968 působící ve prospěch operace ZEFÍR. Podobně
i ČERNÝ LEV a FALEX 68.
Jakou roli hrály americké tajné služby přiblížil americkým občanům článek: “Role
amerických špionů v československé krizi“,
který byl uveřejněn v časopise Komunistické strany USA Daily World 1968. Mnohé
napoví i Samuel Halpern – operační důstojník CIA v. v., který knihu pracovníka CIA
Jamese Critchfilda nazval tím nejlepším v literatuře věnované tajným službám.
Na vrub USA bychom mohli připomenout i akci viceprezidenta G. Bushe st. „partners in Leadership“ (21. září 1983), což znamená: „Neuznáváme rozdělení Evropy za
pravoplatné“. Důvod: Ten hledejte v obchodu – Bushovi a Německo za války.
Na takové zpochybnění poversailleského
systému hranic Německo již několik desetiletí čekalo. Uskutečnění převratu v ČSSR se
o dvacet let muselo odložit. Kisingerovy
představy přece jen měly pozitivní průběh.
Vinu najdeme v nejednotě „vítězných“ válečných Spojenců. Do intrik náleží i výsledky Norimberského tribunálu, který se nechal
ovládat politiky, což v důsledku znamenalo,
že mnozí váleční zločinci unikli potrestání,
a dokonce i veleli NATO. Nejsmutnější pro
české občany je poválečné vytvoření NATO,
jemuž veleli váleční zločinci (Gehlen, Speidl, Heusinger) a posléze po nich někteří čeští generálové, kteří přísahali věrnost ČSSR.
Ne, nejsem disentubijec, vážím si velkých

osobností, které se nedaly zkompromitovat
poskytnutím finanční či jiné podpory na území Německa. Připomínám disidenta Bořivoje Čelovského, který nehledal podporu v Německu, byl vlastenec, disent trávil v Kanadě… ale i mnoho jiných. Vzpomíná: Onen
den roku 1938, kdy nám sdělil ředitel českého gymnázia v Bohumíně, že to je náš poslední školní den, neboť v pondělí přijdou
Poláci… Přitom nezapomněl na datum
14. března 1939, když do zbytku Československa vnikly oddíly SS, o den dříve, než se
předpokládalo… Jeho jedna z publikovaných knih „Mnichovská dohoda 1938“
svým vyčerpávajícím obsahem patří mezi
skvělá díla této epochy.
Snahou aktérů SL v evropském parlamentu bylo: anulovat Postupimská rozhodnutí
a zvrátit chod dějin. Polínko si přiložil a literální scénu rozšířil o „Plameny nenávisti“
americký historik Norman M. Naimark. Jeho argumentace mnohé Čechy ve své ostražitosti před sudetoněmeckou obhajobou spíše utvrdila. Lze vyčíst, a proto připomínám
i nezastřenou proměnu některých tzv. kmotrů, dříve k Čechům loajálních. Jejich přeměnu v antikomunisty potvrzuje, co napsal
o plánech USA 22. července 1968 Wall Street Journal: „Amerika vlastně byla kmotrem
dnešního Československa. A opět! Ve smyslu světového boje USA proti mezinárodnímu komunismu máme zde co dělat s národem, který se pokouší osvobodit… Tento
vývoj je pro USA velmi důležitý… Mohl by
ze základu změnit poměr sil v Evropě“.
Ne, tento národ po zkušenostech z válečných útrap, koncentráků a vyvražďování českého národa, nechtěl změnit poměr sil, k tomuto účelu se nechtěl osvobodit. Osvobodit
se chtěla jen hrstka… K tomu, i když s váháním používám citát poručíka wehrmachtu
a později prezidenta SRN Richarda von Weizsäckera – syna Ernsta von Weizsäckera –
státního tajemníka Hitlerova ministerstva
zahraničí, který byl předsedou mezinárodní
komise pro vytyčení pomnichovských státních hranic (berlínské čáry) bez účasti čs. zástupců, a na čs. stížnost pro nacisty odcizený
čs. hraniční fond odpověděl, …že hraniční
dílo nám nebude již nikdy k potřebě… Tudíž
citát: „Mladí nejsou odpovědni za to, co se
tenkrát stalo. Jsou však odpovědni za to, co
se z toho v dějinách stane.“ (Řeč 8. května
1985 v Bundestagu). Mýlí se: I jako mladý
poručík wehrmachtu, žijící s bratry v rodině
Hitlerova státního tajemníka, je odpovědný
za to co se dělo.
Na závěr mohu ČT připomenout, že cesta
nevede přes televizní programy opírající se
o „Balady…“, když už jsme dospěli do rozbití státu Čechů a Slováků, spíše bychom
měli usilovat o velmi nám vzácnou Jednotu,
nikoli tu povolební. ČENĚK M. KADLEC

Masaryk: Lhát co nejménû
Touto myšlenkou, která je aktuální
právě nyní, kdy hon na čarodějnice dosáhl nebývalých rozměrů, se zabýval
již T. G Masaryk v hovorech K. Čapka:
Hovory s T. G. M.
Po slavném či neslavném, třicetiletém,
čtyřicetiletém a stále dokola, všech výročích Charty 77 se v relacích ČT, jakož i na
stránkách tisku objevuje návazná kauza:
hon na občany plnící v předpřevratovém
období své vlastenecké povinnosti vůči
mezinárodně-právně uznávanému státu
ČSSR, bohatému svými sociálními vymoženostmi a jeho všestrannou prosperitou.
Je patrné, že tento hon na čarodějnice
umně vtěsnaný do bezpečnostní organizace nového státu je celostátně řízen, což
očividně vyniklo v neděli 4. listopadu ve
vysílání ČT 1 v programu typu „Balada
o pilotovi“ z pera Jiřího Stránského, odborníka na lyrickoepické básně s ponurým
dějem a tragickým zakončením. Proč ne,
honitba čarodějnic je přece výnosnější,
vůbec, když má nahradit mnohé problémy
státu, připomínám, např. skutečnou pravdu o ztrátě čs. území na hranici s Polskem,
problému vzniklém v důsledku Havlovy
neschopnosti při příhraničním jednání
s prezidentem Walesou. Nebo jiná již
dlouholetá ztráta, vzniklá v důsledku odcizení čs. hraničních dokumentů nacisty
v roce 1940, které dosud nebyly navráceny. Dále, k řešení náleží stále odkládané
reparace, apod. Překvapuje, že kancléřka
SRN ani velvyslanec SRN nereagovali na
výzvu směrovanou jim před státní návštěvou Prahy 16. 8. 2016. O pomoc byl požádán i premiér ČR Bohuslav Sobotka,
který mi za můj podnět sice poděkoval
(26. 8. 2016); kancléřka SRN ale nereagovala.
Mé smíšené pocity dovršil obdržený email o kárném propuštění učitele, který
pro neznalosti maturantky ji nechal při
zkoušce propadnout, což její otec považoval za rasismus, a vlastním silovým nátlakem na školskou správu dosáhl zvrácení
výsledku. Myslíte, že tento příběh bude
akceptovatelný V. Británií, kterou propuštěný učitel pravidelně navštěvuje? Mohl
bych uvést další smutné případy, ale myslím, že toho bylo dost – neboť z toho posledního je mi nevolno.
Ještě poznámka – mnozí pisálkové, patrně z úmyslné neznalosti, slučují vnitřní –
státní bezpečnost (Stb), s vnější bezpečností – zahraničními rozvědkami – jen aby
mohli rozšířit chrlení nenávisti na co největší počet občanů. V podstatě tím sledují
rozbití občanské jednoty a odvedení pozornosti od současných nemalých problémů. Vylustrovaným občanům je vytýkáno, že podlehli „tlaku komunistické politické policie“ a stali se jejími spolupracovníky. Nemyslíte, že mnozí z nich spolupráci považovali za službu v zájmu
obrany tehdejšího státu ČSSR, stejně tak,
jako spolupracovníci současné státní bezpečnosti? Zcela určitě mezi ně patří mnozí dnešní funkcionáři, jakož i vojáci, dokonce generálové, kteří přísahali věrnost
ČSSR, což po převratu a hbitém „překabátění“ na oddané „rusobijce“, se domnívají, že dokonale skryli svou minulost.
A tak lze předpokládat, že popěvek „Čer-

Ilustraãní foto

vený šátečku kolem se toč, my jdeme na Rusa nevíme proč“, již nabývá charakteru „národního chorálu, a patrně dolehne i k uchu
generála z NATO „bez příjmeního jména“.
Poválečná euforie z pozitivního řešení německé otázky neměla dlouhé trvání. I přes
účast slovanských zemí, zejména ČSR
a Polska na spojenecké válce proti Německu, postupně docházelo a dochází k jejímu
znevažování. Výrazný podíl mělo a má zejména Německo, které jen velmi zvolna
opouští staré pořádky, což svými nedávnými
antipostupimskými postoji vyjádřila
i A. Merkelová. Ta aktivistka, která ve svých
počátcích hledala uplatnění jako vědecká
praktikantka v ČSSR, přitom mnohými Čechy „vážená“, za svoji aktivitu v FDP a pro
knižní literární zpracování – poučení: „Jak
žit v socialismu“, čímž se nám vryla v podvědomí.
Její postoj nás nutí připomenout si Havlův souhlas s bombardováním Kosova, což
narušilo Masarykovu Slovanskou jednotu,
a svým charakterem lze přirovnat k Windischgrätzovu bombardování vzbouřených
Pražanů z děl v roce 1848. Nedá se opomenout, že si z toho vzali ponaučení Henlein
a do Čech přivandrovalí Němci (proto se také na ně v roce 1919 nevztahovalo sebeurčení). Dnes se o obnovu jejich glorioly po-

kouší sudetoněmecký landsmanšaft (SL),
podporovaný klérem a agrárníky. Tomu se
demokracie neříká, Brněnské pochody spíše
koketují s fašismem.
Došlo i k výrazné proměně námi velmi
pozitivně vnímané role kmotrů ČSR z roku
1918, kteří bohužel postupně začali přejímat
roli kmotrů antikomunismu. P. Tigrid v roce
1956 napsal, že „národní a státní svoboda,
jež má trvat déle než 5 nebo i 30 let, nemůže být importována…“. Skutečnost byla taková, jak uvedl např. časopis U.S. New
World Report, který nabádal, že jestliže by
přišly v ČSSR k moci protisovětské síly, stala by se tato země koridorem, jímž by mohly západní útvary pochodovat přímo na ruskou hranici; to byl v podstatě skutečný cíl

Pieta za obûti masakru v Odûse
V květnu se na Václavském náměstí
v Praze uskutečnilo pietní shromáždění k 4. výročí fašistického masakru
v Oděse.
Při brutálním činu byly v tamním Domě odborů banderovskými zločinci zavražděny desítky lidé. Společně s dalšími mírovými a protifašistickými organizacemi i jednotlivci si tuto barbarskou

událost a její oběti připomenulo i České
mírové hnutí, jeho představitel Milan
Krajča na shromáždění uvedl, že hanebný zločin v Oděse ukazuje, že i 73 let po
porážce hitlerovského Německa je nebezpečí fašismu stále aktuální, a proto
je nezbytné se mu rozhodně postavit,
a to nejen na Ukrajině, ale i u nás v České republice. Na shromáždění dále vy-

stoupili zástupci Občanské iniciativy
Ne základnám, Komunistické strany
Čech a Moravy, Alternativy zdola, Komunistického svazu mládeže, Levé perspektivy a dalších organizací, hnutí
a iniciativ.
(SV)
Stranu 3 připravil a redigoval
Jan Jelínek
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Neu‰lo nám
■ Ty, ty, ty,
ty nám bude‰ platiti
Kyjev má „plán B“ pro případ uvedení do provozu Severního proudu 2, prohlásil komerční ředitel Naftogazu Ukrajiny Jurij Vitrenko ve vysílání ukrajinské televizní stanice Pjatyj kanal. Podle
něho už podala Ukrajina Mezinárodní
arbitráži žalobu proti Rusku pro náhradu škod, které budou způsobeny uvedením Severního proudu 2 do provozu
a prostojem plynovodního systému.
V Kyjevě odhadli škody na 12 miliard
USD. Představitel Naftogazu zdůraznil,
že v daném případě jde „jen o kompenzaci nezískané tarifové tržby“, a nikoli
o úroveň tarifu za tranzit plynu jako takovou.

■ Velk˘ problém Ukrajiny
Lesnictví je hlavním zdrojem příjmů
Ukrajiny, ale ilegální těžba dřeva zde
probíhá téměř bez kontroly. Z pohledu
těžařů je vše přesně organizováno a takřka pod dohledem policie. Jak vypadá
oznámení a zásah proti ilegálním těžařům? Novináři a aktivisté zaznamenali
podezřelou aktivitu v Karpatech (západ
Ukrajiny). Jen pár minut poté, co aktivisté zavolali na policejní služebnu, nelegální dřevorubci utekli. Vypadá to, že
je někdo varoval. Policie přijela k „hotovému“. Více než 40 % ukrajinského
dřeva, které je vyváženo do Evropské
unie, je vytěženo nelegálně!

■ Zahraniãní mise…
Jako prezident (V.K) jsem vždy protestoval proti tomu, abychom budovali
naši armádu jako součást misí. Tuto
chybu jsme bohužel udělali. Jsem přesvědčen, že primární a základní cíl armády je bránit tento stát, jeho hranice.
Mise jsou dovětek. S řadou lidí jsme
proti téhle transformaci armády protestovali, ale vývoj nás odstrčil stranou.
Mise jsou velmi často velmocenskou
politikou a hrou. (To není hra malých
zemí, jako je Dánsko, Finsko, Česká republika a Maďarsko nebo Portugalsko.
Ty malé zemičky dělají jen kompars.)

■ Ruské bohatství pfiitahuje
Kanadská společnost nabídla ruské
vládě snížit omezení v účasti zahraničních společností na velkých projektech
ohledně těžby zlata. Na zasedání Poradního výboru pro zahraniční investice se
s takovým návrhem na předsedu vlády
Dmitrije Medveděva obrátil šéf společnosti Kinross Gold – Paul Rollinson.
Dle jeho výpočtů by to přilákalo přímé
zahraniční investice ve výši 1,2 miliardy
dolarů. Přímé a nepřímé příspěvky do
HDP pak sumárně dosáhnou až 136 miliard dolarů a bude vytvořeno 61 tisíc
pracovních míst.

■ Kam ten svût spûje?
Ukrajinský novinář Dmytro Gordon
obvinil německou kancléřku Angelu
Merkelovou ze „zrady Ukrajiny“, neboť
podala ruku ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi a usmála se na něj. Moderátorovi se nelíbilo, že evropští prezidenti se baví s ruským kolegou. Tradiční pozdravy politiků považuje Gordon
za neslušné.

■ Zaãínáme se cítit
nepohodlnû…
Vojenské letadlo RF proletělo nad loděmi NATO v Baltském moři a v jednom okamžiku se ocitlo ve výšce pouhých 152 metrů nad palubou jedné lodi,
tvrdí televizní kanál CNN s odvoláním
na zdroj v Ozbrojených silách USA.
„Nepokládáme podobné počínání za
bezpečné ani za profesionální. Jsme na
pokraji toho, že se začneme cítit nepohodlně“, řekl mluvčí vojenského rezortu.
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Záhady rusk˘ch jezer
Stejně tak jako je Finsko přezdíváno zemí tisíců jezer, můžeme Rusko
přezdívat zemí stovek tajemných jezer. Na mnoha místech země to totiž
vypadá, že zde nevládnou lidé a tajemné síly ovládají nejen vodní hladiny. Ani vědecká bádání si s nimi často
neví rady.

Ztracení lidé a stopy
nadpřirozena
O tajemné vesnici Okunevo se veřejnost dozvěděla v roce 1993, kdy sem zavítala moskevská vědecká výprava. Ta
měla za úkol zkoumat tajemnou vodu jezer poblíž osady, která má prý ozdravnou sílu, dokonce se tvrdilo, že vyléčí
tuberkulózu. Vědci se tak pokusili prozkoumat jedno z jezer, jezero Šajtan.
Právě zde podle pověsti leží křišťál
s nadpřirozenou léčebnou silou. Místo
ale není na výzkum právě dvakrát vhodné, má dvojité dno, které však i přes
křišťálově průzračnou vodu není vidět.
Jak místní říkají, pouze blázen by se šel
do tajemného jezera i jen vykoupat. Tím
pověst o tajemných silách v jezeře nekončí. Zvláštní věci se dějí i v jeho okolí. Kdysi byly nalezeny podivné stopy ve
sněhu, které nemohly patřit člověku ani
zvířeti. Měly velikost 90 centimetrů, což
neodpovídá ničemu pozemskému.
Ve čtyřicátých letech, chlapci, kteří
běhali u vesnice, zahlédli u řeky krásné
mladé dívky, které se objevily najednou
odnikud. Dívky je zaujaly tancem, byly
oblečené v červených šatech. Po chvíli
začaly růst obrovské postavy uvnitř tance, jejich výška dosáhla až několika
metrů. Když se chlapci odvážili přiblížit
se, všechno najednou zmizelo.
A právě v této oblasti se začali ztrácet
lidé. V šedesátých letech sem zavítala
skupina vojáků. Všichni se šli podívat
k jezeru. Nešťastné místo je pohltilo a už
je nikdy nikdo neviděl. Místní obyvatelé tak radí každému turistovi, aby byl
opatrný a nechodil do tajemných míst
k jezeru. V roce 1947 se mladá učitelka
z venkovské školy procházela v okolí
místních jezer. Najednou uslyšela zvonění zvonků připomínající rolničky.
Zvedla hlavu a uviděla, jak po oblacích
cválají koně. Byli tak krásní, měli zlaté
hřívy, nebylo možné od nich odtrhnout
oči.

Modrý kámen zapomnění
Pleščejevo jezero, které se nachází na
jihozápadě Jaroslavské oblasti, má rozlohu téměř 51 km2 s maximální hloubkou 25 metrů. Jeho kulatý tvar byl dobře známý i carovi Petru I., který zde postavil svou učební flotilu. Dodnes nám
tuto událost připomíná památník – socha lodi. Zcela normální jezero, řeklo by
se. Místní jsou však jiného názoru. Po-

važují jej za tajemné místo hned z několika důvodů. Občas se stane, že turisté
přicházející k jeho břehům bloudí v mlze i několik dní a ztrácejí pojem o čase.
Neví, kde jsou a co se s nimi stalo. Lidé
z okolí si myslí, že je to způsobeno pohanským rituálním kamenem nazývaným Modrý kámen. Je dokázáno, že se
několikaset kilový kámen několikrát
přesunul z místa na místo. Vědci se domnívají, že byl přemístěn ledem a přirovnávají jej k pohybujícím se kamenům
v nevadském Údolí smrti. Záhada bloudících turistů však stále čeká na vysvětlení.

Dno ukrývá mrtvé
Telecké jezero je druhou největší zásobárnou pitné vody v Rusku. Ústí do
něj sedmdesát řek, přičemž tou největší
je Čulyšman. Průzračnost vody dosahuje šest až čtrnáct metrů. Za běžných
podmínek zamrzá severní část jezera
v listopadu, jižní v lednu. Ovšem v některých letech nezamrzá vůbec. Jezero
je opředeno legendou o „lese mrtvých“
na svém dně. Těla utonulých zde mají
najít svůj klid. S relativně malou rozlohou je jezero poměrně hluboké. V nejhlubším místě má až 325 metrů. Proto
i v nejteplejších letních dnech teplota
vody u dna zpravidla nepřesáhne 4 ° C.
Přesněji, v hloubce pod sto metrů se pohybuje mezi 2,7 až 4 ° C. Tento fakt prý
umožňuje, aby mohla těla zůstat na dně
„konzervována“.

Ple‰ãejevské jezero

Zdroj: facebook

Jezero Svûtlojar

Zdroj: facebook

Město na dně jezera
Světlojar – (ne)obyčejné jezero, které
láká stále více a více turistů. Nachází se
přibližně sto kilometrů od města Nižnij
Novgorod a neobyčejné je zejména svou
průzračnou vodou. Ovšem, nejen ta láká
zvědavce. S místním jezerem totiž souvisí stará ruská legenda a mrtvém městě
na jeho dně.
Podle některých názorů vzniklo jezero po dopadu meteoritu. V celé oblasti
byl prováděn výzkum, který prokázal
pozůstatky starých nástrojů. Traduje se,
že je zde možné zaslechnout vyzvánění
zvonů a spatřit zdi klášterů či chrámů,
které jsou skryty hluboko pod hladinou.
Ve 13. století tu totiž údajně zmizelo celé město Kitěž při jednom z mongolo-tatarských vpádů. V roce 1237, při jednom z útoků, mělo být město zničeno na
rozkaz chána Bátůa, který plenil celou
Rus. Zprvu bylo nájezdníky obtížné
město najít, nacházelo se totiž v odlehlých bažinách a pro ochránce představovalo naději, že se útočníci celé oblasti
vyhnou. Mongolové se však nakonec
doslechli o tajných stezkách vedoucích
skrz celou oblast. Město nebylo opevněné a tak se zaradovali. Obyvatelé města
se schovali v mnoha kostelích a chrá-

mech a modlili se za spásu. Staré kroniky tvrdí, že chvíli poté přišel opravdový
zázrak. Před očima ochromených nepřátelských vojáků zmizelo celé město pod
hladinou. Budovy, kostely, věže, zkrátka
všechno. V místech, kde město dosud
stálo, se objevilo jezero Světlojar. Od té
doby je čas od času z vody slyšet církevní zpěvy, štěkot psů a nebo zvonění
zvonů.
Legenda je v podvědomí místních stále živá. Vypráví si mezi sebou podivné
historky o lidech, kteří se v nezvyklém
starém oblečení procházeli po okolí nebo o zpěvu z hlubin a přízračných budovách zatopeného města. Světlojar tak
ukrývá zajímavý příběh, jehož pravdivost se stále pokouší potvrdit nebo vyvrátit další a další výzkumy.

První archeologická expedice byla
uspořádána v roce 1968. Tehdy geolog
V. Nikishin prokázal, že se jezero Světlojar vytvořilo na místě pukliny zemské
kůry. Potápěči zjistili, že dno se skládá
ze tří úrovní, které se nachází v různých
hloubkách od devíti do jedenatřiceti
metrů. Další analýza pak prokázala, že
nejhlubší část jezera vznikla před 1500
lety, střední část před 700 lety a nejvyšší část před 400 lety. Vědci tak potvrdili,
že ve 13. století zde skutečně došlo
k vážné přírodní katastrofě. Na dně jezera navíc našli nevysvětlitelné předměty – zbytky civilizace jako střepy či
klouby. Pověst říká, že každý, kdo stráví
u jezera dva až tři měsíce, přijímá svou
část svátostí místního ducha.
JAROSLAV SVOBODA

Krok Donalda Trumpa k válce?
Spojené státy se rozhodly vypovědět smlouvu o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF) z roku
1987. Podle ČTK Velká Británie tomuto rozhodnutí zatleskala, zatímco
z Berlína zaznívají hlasy nabádající
k opatrnosti. Donald Trump se rozhodl vypovědět smlouvu o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF)
z roku 1987 s odůvodněním, že Rusko

jako nástupnický stát Sovětského svazu tuto dohodu nedodržuje a není důvod, aby se jí nechaly svazovat samotné Spojené státy.
Analytik Štěpán Kotrba na sociální síti bije na poplach. „Trumpovo ukončení
platnosti smlouvy INF (o raketách středního a krátkého doletu) je daleko větší
průšvih, než by se z několika slov ve
zpravodajství dalo tušit. V období stude-

■ Raketov˘ systém
S-400 Triumf
V Astrachaňské oblasti, ve výcvikovém prostoru Kapustin Jar se uskutečnilo slavnostní předání dalšího protiletadlového raketového systému S-400 Triumf armádě. Nový systém protivzdušné
obrany se stal čtvrtou plukovou soupravou, která letos vstoupila do provozu.
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Raketov˘ systém S-400 Triumf

FOTO – IVAN BIZIN

né války by to byl materiál na celou titulní stranu,“ poznamenal Kotrba. Současné technologie natolik pokročily, že
dnes už raketu krátkého či středního doletu odpálíte takřka odkudkoliv, a to, zda
nesou jadernou hlavici nebo jen obyčejný náboj, poznáte v podstatě až ve chvíli, kdy raketa exploduje. Od okamžiku
odpálení do exploze navíc často uplyne
jen minuta, nebo minuty dvě či tři. Protistrana tedy nemá příliš mnoho času
k reakci na případný jaderný útok. Proto
Kotrba považuje Trumpovo rozhodnutí
za velmi nebezpečné.
„Rozhodnutí v této válce budou trvat
maximálně 88 sekund (do dopadu prvních střel). Přímým zásahem střel z polských přístavů je ohrožen nejen Kaliningrad, ale i Moskva či Kyjev nebo Charkov. Přímým zásahem střel z Kaliningradu je ohrožena Paříž, Řím, základna
Deveselu v Rumunsku apod.
A co dál politici?
Výstup Washingtonu ze smlouvy INF
by mohl mít pro Spojené státy neočekávané vedlejší efekty. Moskva by mohla
umístit rakety středního doletu na Kubu,
řekl vedoucí ruský politik pro obranu

Vladimir Šamanov. Analytici nyní zvažují všechna pro a proti.
„Vyhodnocení tohoto scénáře je
v procesu a (politické) návrhy budou následovat,“ prohlásil pro ruskou agenturu
Interfax, aniž by upřesnil detaily. O tomto tématu by se mohlo jednat, až bude
nový kubánský prezident Miguel DíazCanel na začátku listopadu na návštěvě
v Rusku. Miguel Díaz-Canel je sice
principiálně proti přítomnosti cizích vojsk na Kubě, ovšem „politika je živý proces“, prohlásil Šamanov. Generál ve výslužbě vyzval Moskvu a Washington
k jednání. „Když to (výstup z INF) nyní
nezastavíme a nebudeme mluvit, tak
skutečně můžeme vytvořit podobné
podmínky jako při kubánské krizi,“ řekl.
Smlouva INF byla podepsána v roce
1987. Po více jak třiceti letech platnosti
smlouvy, na začátku října prezident Donald Trump prohlásil, že plánuje jednostranný výstup ze smlouvy INF. Údajně
(bez dalšího) z toho důvodu, že Rusko
nedodržovalo podmínky smlouvy.
Stranu 4 připravili a redigovali
Stanislav Hrzina a Jan Jelínek
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■ Nahodil˘ nebo plánovan˘
zloãin vraÏdy novináfiky?

Já jsem Srb, muslimské víry
„Já jsem Srb, muslimské víry.“ Prohlásil Muslim Mihammad Mehmedbašič,
jeden z atentátníků v Sarajevu. Rovněž
Muslim Emír Kusturica se pokládá za Srba. Nejen tito dva, ale celá řada dalších
představitelů a velikánů Balkánu. Kusturica dodává: „Mé sympatie vůči Srbům
jsou vždy přítomny, protože jsou snad jediný národ, který necestuje po světě a nežadoní, aby se stal sluhou druhých“!
Předcházející řádky vyvozují, že problém mezi Srby a Muslimy je problémem
převážně souvisejícím s rozpadem bývalé
Jugoslávie a navazujících balkánských válek. Pro nás jsou podnětem a možností ke
vzpomínce na ryzího člověka a přítele

Prof. MUDr. RAJKO
DOLEČKA, DrCs.,
který nás opustil 20. prosince 2017 ve
věku nedožitých 93 let. Na profesora Dolečka vzpomíná celá republika. Od 70. let
minulého století v Československé televizi uváděl vzdělávací cykly zaměřené na jeho profesi jako uznávaného diabetologa,
odborníka na snižování váhy a životosprávu. Vedle jeho profesních zájmů se věnoval významně i problematice rozpadu Jugoslávie a dění na Balkáně.
Díky svému původu, otec Čech a matka
byla bosenská Srbka je Čechem i Srbem.

Neu‰lo nám

V Bulharsku byla zavražděna investigativní novinářka regionální televize
TVN Viktoria Marinová. Její tělo objevili začátkem října v městě Ruse, kde
žila.
Podle policie zatím nebylo jasné, zda
šlo o náhodný nebo předem plánovaný
zločin, ale zatím se nezdá, že je spojený s prací oběti, informovala média.
(Slovenské i jiné zkušenosti nasvědčují
tomu, že úmrtí exponovaného novináře
je nutno posuzovat především ve vztahu k jeho práci).

Druhá světová válka se promítla do jeho
života i jeho názorů. Část jeho rodiny zmizela (byla zavražděna) ve vyhlazovacím
táboře Jasenovac (na stránkách SV jsme
o tomto nechvalně známém ustašovském
táboře informovali). Po etnicko-náboženských válkách a rozpadu Jugoslávie se angažoval za srbský národ a to nejen bohatou
publikační činností, ale i aktivně, kdy byl
zakládajícím členem nadace Přátel Srbů
a Černohorců. Byl významným a trvalým
přispěvatelem SV. Nikdy se nesmířil se
zločineckým bombardováním aliancí NATO a cílenou dehonestací „svého“ srbského národa.
Stal se nositelem nejvyššího vyznamenání Srbské pravoslavné církve, řádu sv.
Sávy, „za snahu objektivně tlumočit nejnovější všesrbskou tragedii“. Vlastní vysoký řád Njegoše Republiky Srbské a řadu
dalších vyznamenání. Poděkování náleží
našemu prezidentu Miloši Zemanovi, který při příležitosti oslav 100. výročí republiky propůjčil příteli, profesorovi Rajko
Dolečkovi Řád TGM I. třídy za zásluhy
o rozvoj demokracie, humanity a lidská
práva.
Celým životem, prací a aktivitou potvrzoval profesor Rajko Doleček své ryzí
„člověčenství“, laskavost a přímost. „byl
skutečně Srb, muslimské víry!“ Děkujeme
a vzpomínáme. STANISLAV HRZINA

■ Srbsk˘ kat utekl
spravedlnosti
Nacistický generál Franz Böhme patřil sice k méně známým německým (původem byl Rakušan) velitelům, zato dal
o sobě vědět tzv. Kragujevským masakrem, při němž zemřelo 2300 lidí. Spravedlnost jej v tomto případě nedostihla.
Po skončení války byl Böhme obžalován z válečných zločinů spáchaných
v Srbsku.
Jugoslávie projevila zájem o jeho vydání, ale když už se zdálo, že nacistický
generál skončí v jugoslávských rukou,
spáchal 29. května 1947 ve vězení sebevraždu. Nepatřil sice k tak známým generálům třetí říše, ale určitě se zařadil
k mnoha fanatikům, kteří neváhali v slepé pomstě prolévat krev nevinných.

■ Zápas zvedal fanou‰ky
ze sedadel

Foto Eva Holeãková

Souãasní podvodníci se mohou uãit od Goebbelse
Propagandistický film o Sudetech
ukazuje, že fake videa nejsou novinkou, která se začala řešit až dnes. Současní podvodníci se mohou učit od
Dr. Josepha Goebbelse, který měl na
starosti film a propagandu za nacismu.
V ukázce vypráví údajná vesničanka
z Krušných hor historku, že přijeli Češi a chtěli ji zastřelit. Nacistický film
hovoří dvacet let po založení Československa o „osvobození Sudet“, aby připravil půdu pro dávno naplánované
napadení demokratického státu.
„Dvacet let české vlády udělalo ze
vzkvétajícího kraje oblast strašlivé bídy,“ hlásá nacistický snímek. Pak nastupuje žena a plačtivým hlasem vypráví,
že ji Češi chtěli zastřelit. „Jsme z Perštejna… vyhrožovali, že nás vyženou
z domu a zastřelí,“ zajíká se. Odvádí dobrý herecký výkon, pokud jde o výraz
i tón hlasu. Celkově je tato část nejpro-

fesionálnější. Žena vedle ní náhle propuká v pláč, ale vypadá to trochu nacvičeně. Film pokračuje: Začne následné
Hitlerovo vyhrožování suverénnímu,
demokratickému státu.

Sudetský tulák
Když jsem si přečetl příspěvek „Sudetského tuláka“ a pustil záznam dobového filmu, byl jsem překvapen, že vše
již tady skutečně bylo. Když pominu sta
a jistě tisíce podobných propagandistických masáží světové veřejnosti, zůstane
jen hořkost. A není zapotřebí sahat daleko, jen co udělala dobře cílená propaganda na Balkáně. Všechno „zlo“ pochází jen a jen od jediného centra, tedy od
Srbů, ostatní skončili s andělskými křídly i když měli třeba ruce až po lokty od
krve.
Pokusím se odbočit a položím otázku:
„Věřil někdo, že to není pravda o úto-

ku Čechů?“ – v celém Německu jistě
téměř všichni. Ale co v pohraničí? Tam
to bylo obdobné (vždyť pro Henleina
hlasovalo tehdy v posledních volbách více jak 90 % Němců v Čechách). A ujišťování vládou, že tento dokument a jemu
podobné jsou nepravdivé, nebral nikdo
na zřetel.
Ale zpět ke vzpomenutému Balkánu.
Pokud se někdo odvážil pochybovat
o tom, co nám bylo předkládáno v době
balkánských válek k uvěření, byl ihned
ocejchován a dehonestován. Veškerá
zjištění a forenzní důkazy nebyly brány
na zřetel, pokud nepodporovaly oficiální propagandu. Bylo by možno snést
mnoho důkazů těch statečných, ale nevyslyšených novinářů, kteří nepodlehli
lživé hysterii a snažili se neústupně bojovat proti snaze odsoudit srbský národ,
dle hesla „Srbsko musí zemřít“. Lži
o hromadných hrobech či „znásilňova-

Dokument, kter˘ byl nevhod
Velvyslanec Darko Tanasković, jako
zvláštní emisar prezidenta Dobrici
Čosiće v květnu 1993 v sídle CIA
v Langley představil zprávu vlády
Svazové republiky Jugoslávie (SRJ)
o utrpení více než 1000 Srbů Středního Podriní v prvním roce bosenské
války, dva vysocí představitelé americké zpravodajské služby vyhodnotili
zprávu jako z odborného hlediska,
„nejkvalitněji připravený a zpracovaný materiál o obětech konfliktů v prostoru bývalé Jugoslávie“.
„Bez okolku mi sdělili, že mi je zřejmě jasné, že nemám očekávat, aby údaje
obsažené v dokumentárním svědectví
o muslimských zločinech přímo, a to
i v delším období, měly jakýkoli efekt ve
smyslu změny obrazu o realitě bosenské
války. Protože, jak dodali, „v této hře byly karty již rozdány, a ty srbské jsou
prázdné, bez trumfů“ – pro „Novosti“
odhaluje Darko Tanasković, donedávna
velvyslanec Srbska v UNESCO.
Tento kariérní diplomat vzpomíná
i na to, že analytici CIA toto setkání

uzavřeli slovy: „Nikdo nemůže vědět
kdy, v jaké souvislosti a kontextu by
mohly vaše údaje být zveřejněny a produktivně zhodnoceny“. A dokument
předaný Američanům záhadně zmizel!
Nastal však čas, aby tyto údaje byly
„produktivně zhodnoceny“, jak řekli
Američané?
Denníku „Večernje novosti“ se po letech podařilo najít ztracený dokument
o utrpení Srbů v oblasti kolem Srebrenice, který byl v květnu 1993 přinešen do
sídla CIA v Langley a do sídla OSN
v New Yorku. Dle všeho tak byl nedostupný i haagským žalobcům v procesu
vedeném proti Naseru Orićovi a jiným.
Údaje z tohoto hrůzného dokumentu nefigurovaly ani v agendách žalobců
v „domácí justici“.
Darko Tanasković poprvé odhaluje co
vše doprovázelo putování tajné diplomatické pošty do středu amerického státu:
„Ve State Departmentu a senátním Výboru pro zahraniční věci mě přijali na
vysoké úrovni, zatímco poradkyně prezidenta Clintona odmítla setkání s odůvodněním, že ona se kvůli sankcím ne-

může setkat s jugoslávským představitelem“ uvedl Tanasković.
„Aby ukázali, že i v USA existují rozumní lidé, mimo předpokládaný program mi nabídli přijetí v CIA, což jsem
samozřejmě bez váhání přijal. Avšak tam
jsem mimo jiné zaslechl, že „balkánské
karty byly rozdány“. O schůzce jsem referoval prezidentu Čosićovi,“ uzavírá
Tanasković.
Vladislav Jovanović, v té době šéf diplomacie SRJ, říká, že v těchto letech
bylo praxí světové diplomacie jednoduše
sabotovat veškeré srbské snahy sdělit
pravdu o událostech na Balkáně.
Když před soudem v Sarajevu promluvil utajený svědek „01“ a detailně
vyprávěl, jak Naser Orič osobně zlikvidoval tři zajaté Srby, objevila se naděje,
že srebrenický „bůh války“ bude potrestán alespoň symbolicky. V Haagu byl
roku 2008 zproštěn viny za „odpovědnost velení“, přičemž mu za vinu bylo
kladeno vyhlazení 12 srbských vesnic.
Na osud dokumentu z roku 1993 „Novostem“ poukázal Jared Israel, americký
mírový aktivista Bostonu.

cích“ táborech svého času patřily k folkloru.
Není dnešním účelem rozebrat všechny lži, kterými jsme byli bombardováni,
účelem je upozornit na fakta, že nejsou
nové nástroje, prostředky a metody účelové deformace veřejného mínění. Konečně nejedná se pouze o jednu část
světa či zemi jako je Balkán, další příklady máme v Africe, Asii i Americe.
Zarážející je, že k podobnému působení
docházelo v podmínkách nacistického
Německa, ale i v současnosti za podmínek (rádoby) otevřeného světa informací.
A na konec poslední otázka: „Věřili
jste tomu všemu čím jsme byli bombardováni o Balkánu a jeho černobílém projevu? Věřili jste bez výhrad?“
(sh)

Senzace, nádhera, fantazie! Semifinálový duel tenisového turnaje Masters
v Paříži mezi Novakem Djokovičem
a Rogerem Federerem přinesl prakticky
vše a zvedal fanoušky ze sedadel.
Skvělé výměny, nasazení a dramatičnost do posledního míčku. Z vítězství se
po setech 7:6, 5:7 a 7:6 nakonec po více
než třech hodinách boje radoval srbský
tenista.

■ Jednání Srbska
a Kosova
Jednání prezidentů Srbska Aleksandara Vučiče a Kosova Hashima Thaciho
v Bruselo zrachovalo. V historii planých
rozhovorů se čekal konečně zásadní výsledek.
Oba prezidenti se nakonec ani nesetkali. Vučič prý setkání s Thacim odvolal
kvůli výhrůžkám a podvodům Kosova.
Srbský vyjednavač Marko Djurič řekl,
že není jasné, zda rozhovory Bělehradu
a Prištiny budou pokračovat.
Vučič později potvrdil, že přijede na
návštěvu Kosova jak plánoval.

ObÏalováni z váleãn˘ch zloãinÛ
Prokuratura Bosny a Hercegoviny
obžalovala bývalého velitele muslimských sil během války v letech 1992 –
1995 Atifa Dudakoviče z válečných
zločinů spáchaných především na Srbech. Informovala o tom na svém webu regionální televize N1 s odvoláním
na prohlášení prokuratury.
V dokumentu se uvádí, že Dudakovič, který velel pátému sboru bosenské
(převážně muslimské) armády, a 16 dalších příslušníků této vojenské jednotky
je obžalováno ze zločinů proti lidskosti.
Konkrétně se to týká vražd, týrání a vyhánění více než tří set Srbů, většinou
starších civilních osob a válečných zajatců. Kromě toho se obžalovaní podíleli na zničení 38 pravoslavných chrámů,
kostelů a dalších církevních objektů.

Informace o reklamách
na Twitteru a soukromí
Podle údajů orgánů bosenské Republiky srbské, které se zabývají pátráním
po nezvěstných lidech, bylo při akcích
pátého sboru bosenské armády během
posledního roku války v Bosně zabito
v oblastech na západě země 870 srbských civilistů a kolem 400 vojáků. Přes
30 vesnic bylo vypáleno. Na uvedeném

území bylo objeveno 21 masových hrobů lidí, které příslušníci pátého sboru
zabili během operace Maestral.
Vyšetřování vedené proti Dudakovičovi a jeho lidem podle prohlášení bosenské prokuratury zahrnuje výpovědi
více než 100 svědků, dále videozáznamy, válečné dokumenty a důkazy získané při exhumacích. Obvinění se týkají
vraždění civilních obyvatel a válečných
zajatců, a to včetně muslimských obětí
z oblasti odštěpeneckého vůdce Fikreta
Abdiče kolem Cazinu a Veliké Kladuše.
Dudaković, kterého z příkazu prokuratury policie zadržela s dalšími obviněnými letos v dubnu, již dříve všechna
obvinění odmítl s tím, že jsou politicky
motivovaná. Videozáznamy předložené
jako důkazy přitom označil za podvrhy.
Zločiny, z nichž je obžalován, byly spáchány v oblastech měst Bosanski Petrovac, Kluč, Bosanska Krupa, Sanski
Most, Bihać a Cazin. Týkají se i muslimských obětí z oblasti odštěpeneckého
muslimského vůdce Fikreta Abdiče kolem Cazinu a Veliké Kladuše.
Stranu 5 připravil a redigoval
Stanislav Hrzina
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Jaromír Nohavica pfievzal v Moskvû Pu‰kinovu medaili.
Putinovi zazpíval OkudÏavu
Jaromír Nohavica do češtiny přeložil některá díla Vladimira Vysockého
nebo Bulata Okudžavy. Při ceremoniálu poté v Kremlu řekl, že je pro něj
medaile ctí. Ostravský hudebník také
zavzpomínal, že písničky ruského
básníka Okudžavy začal zpívat už
před 35 lety.
„Je to zvláštní chvíle. Alexandr Sergejevič Puškin je tu se mnou. A nejen on, ale

taky všichni ruští básníci a bardi, které
jsem četl, zpíval a překládal. Co ještě říct?
Když čteš básně a zpíváš písně druhého
člověka, tak se ty sám staneš součástí jeho duše,“ prohlásil písničkář v Kremlu.
Vladimir Putin předával státní vyznamenání u příležitosti Dne národní jednoty, který nahradil dřívější oslavy Říjnové
revoluce. Rusko si tak připomíná protipolské povstání.

Jaromír Nohavica a sedm dalších získali Puškinovu medaili za zásluhy
v upevnění přátelství a spolupráce mezi
národy a sbližování národních kultur, píše se ve výnosu, který ruský prezident
Vladimir Putin podepsal 24. října.
Prezident v. Putin pfiipíná J. Nohavicovi
v Moskvû Pu‰kinovu medaili
Foto – Kremlin.ru

Jak ·vejk a paní Müllerová hodnotili Masarykovskou
konferenci v Luhaãovicích
Pane Švejk, ozvala se paní Müllerová
z kuchyně, kdy přestala tlouci řízky, slyšeli jste tu paní Hoffmannovou, jak tudle přišla k nám a plakala?
Jenom se mi to tak šustlo, a prej taky
psala do novin, vo tej příšernej sešlosti
těch xenofóbů, co zasvinili Luhačovice. Já
se vám divím, paní Müllerová, že to tam
ten magistrát trpí. Za císaře pána by tam
poslali pana komisaře Bretschneidra a pár
žandárů, a bylo by to vyřízený! Ale dnes ta
republika, vona holt nemá tu sílu. Víte,
von ten pán Havel, co byl moc hodnej ale
moc měkkej pán! Von připustil, aby se tady zas rozlezli tydlecty polobolševici a takoví ty babišovci a podobná čeleď. Víte,
vono to počalo už to nešťastnou volbou pana presidenta, jak místo toho slušnýho

světaznalýho pána knížete Švarcenberka
zvolili toho buranskýho pana Zemana,
a neštěstí bylo hotový! A teď, pro sedm
kulí v Sarajevu, zas místo hodnýho akademika, přítele muslimků, zas toho husitobolševickýho rusofila, dokonce čínofila!
Zemana. To sou holt ty katastrofy dějin.
Von ten pán kníže byl takovej elegán
a bonviván, celá Vídeň si vo tom vypráví,
jak dyž dvakrát študovál, tak vymetl
všechny ty vinárny, von tomu sakra rozumí, tomu svýmu řemeslu. A tady se našli
takový, který mu ten Orlík a ty čtyry panství nepřejou, a takovej to byl kamarád pána Havla, jo elegáni se nezapřou. No, ale
máme štěstí, jak říká pan Pehe, von ten náš
president už prej tady dlouho nebude, voni ho čerchmanti seberou a ty jeho voliče

První pamûtní deska vyhnan˘ch
âechoslovákÛ odhalena v Brnû,
ne v Mikulovû

První pamûtní deska vyhnan˘ch âechoslovákÛ odhalena v Brnû

K nepravdivé zprávě Deníku.cz, že
na jižní Moravě byla jako první odhalena deska vyhnaných Čechoslováků
z pohraničí uvádíme za vlastenecké
organizace, které odhalily skutečně
první pamětní desku tohoto typu na
jižní Moravě, toto:
Vlastenecké organizace, především
Výbor národní kultury, Kruh vyhnaných, Kluby českého pohraničí, ČSOL
a ČSBS, VSA, SLS a další složky, za
účasti více než 500 účastníků odhalily
pamětní desku 350 tisícům vyhnaných Čechoslováků již 30. září 2018.
Je tristní, že si tuto historickou událost
na Křenové ulici v Brně č. 67 nechal Deník.cz ujít, když účastníci přibyli na odhalení z celé republiky. Zpráva podle

nás měla znít takto: I. pamětní desku vyhnaných Čechů odhalili v Brně, I. pamětní desku v jihomoravském pohraničí
odhalili v Mikulově.
My ovšem naprosto jednoznačně vítáme odhalení pamětní desky vyhnaných
Čechů také v Mikulově, děkujeme zřizovatelům za vlastenecký počin, a ctíme
pietní akt a pomník vyhnaných a doufáme, že bude středem pozornosti a úcty
občanů, podobně jako pomník v Plzni –
první vůbec v České republice, - a pamětní deska v Brně. Doufáme, že časem
vzniknou podobné pomníky i v jiných
místech republiky.
Za zřizovatele a jednu ze složek,
PhDr. JIŘÍ JAROŠ NICKELLI,
čestný předseda ČSBS Boskovice

NÁROD, KTER¯ MÁ SVÉ PÍSNù,
MÁ SVOU BUDOUCNOST
Tato slova prohlásil Jiří Klapka na hudebním setkání Pražské městské rady
Česko-ruské společnosti. Toto setkání
nazvané: „Naše písničky ve světě“, se

konalo u příležitosti 100. výročí vzniku
ČSR dne 24. října 2018.
Součástí tohoto setkání byl i křest jeho nového zpěvníku: „Písně ČSR“. /nw/
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taky, a pak zde bude hotovej ráj. Ale zatím
to musíme vydržet, jako já sem vydržel ty
klystýry pro císaře pána.
V těch Luhačovicích prej ty xenofóby –
to sou vám lidi paní Müllerová, vony nemaj rády Němce ani muslimy, no považte!
A takovej ansámbl se jim tam sjel a i ze
Slovenska přijeli, hrůza. Vona je tam paní
Hoffmannová vyslechla a byla z nich chudina celá vvyděšená! Voni prej hanobili
pána Havla, taková vostuda, takovej hodnej pán to byl, sudetům se vomluvil, dal
kamarádům ty restituce – sobě pravda taky – a ty pekelný Srby dal srovnat doslova
humanitárně bombičkama, aby dali tem
albánskejm nebožákům už konečně pokoj.
Dyt co to bylo, pár srbskejm lumpáckéjm
pacholkům vyřezali srdíčka a poslali to do
Švýcar těm bankéřům, a za to mají být kaceřovaný? Ještě že ten náš pan kníže uznal
to albánský Kosovo, dyť tam ta slovanská
pakáž jenom překážela, né?
A teďkom si představte, voni ty xenofobi se přikryli ménem pana Masaryka, aby
to jako vypadalo demográticky. Víte, paní
Müllerová, čeho je moc, toho je příliš, i tej
demográcie. To by se za císařpána nemohlo stát, von měl arcivévodu Fridricha Těšínskýho, ten dal pozavírat a pověsti na šedesát tisíc těch kverulantů a byl pokoj. Von
mu to sice pan Masaryk vyčetl, že to prej
bylo hrozný, že se Habsburk prej choval
jako Tatar, ale co měl pan arcivévoda s tím
českým a slovenským sajrajtem nadělat, to
uznáte sama. No a teď si přestavte voni ty
spolčenci z Luhačovic, vony se vám navezli do naší překrásné Únie, dyť voni nemaj vo tom šajn, dyk to je krásný pokračování našeho starýho Rakouska, akorát
místo císařpána tam máme tu naši eurofýrerin Merkelovou. Taková hodná paní to
je, to vona pozvala ty milióny našich bratří muslimů nejenom do Nemec, ale do ce-

lý Evropy. Pak se nemůžeme divit, když
ona ten pán Juncker tak zlobí na ty nevděčný Uhry, Čechy, Slováky a Poláky –
ona to vždycky byla nevděčná banda –
a vini né a ne přijmou ani padesát sirot,
natož milión malinkých muslimků. No
a taky do tech našich spoluobčanů sudetskéch se tam pustili, co je tak pán Herman
– dej mu pánbu dlouhej věk! – tak brání,
von je jako ten dřevěnej Wehrmann, co byl
v Brně vystavenej za první války, a voni
ho teďkom svrhli z toho senátorství, no
banda. Já se vůbec nedivím, že madam
Hoffmannová z toho byla chudina malá
vyděšená. Hanobit Němce, Unii, Hermana, a pána Havla, kterýho voplakávaj
všechny ty paní Kriseový a jak se všecky
menujou, takovej vzor demográcie to byl,
a voni ho viní ze špatností – to v tom bude
i ten pán Klaus s tou svou opozicí k Unii.
U nás dycinky platilo „čeho nabyl občan
pilný, vojín zbraní ochraňuj“ a voni vám ty
špatný lidi to zprznili a vykřikujou teďkom
– Čeho nabyli eurolupič, vojín NATO
ochraňuj“, no není to velezráda? Ešče že
máme ty Evropský hodnoty s tím mládencem panem Jandou, on to dycinky tako
dobře občanstvu vysvětlí – jak za tím stojí ty rusofilové, panslávové, voni dokonce
ovlivnili ty volby v Americe a dosadili tam
toho zločinnýho Trumpa, co svalit tu hodnou madam Clintonovou, ta z toho chudák
málem vzala mrtvičku! A v tej Anglili dokonce tomu osvícenýmu pánu Skripalovi
nalili jedu na příkaz toho hroznýho diktátora ruskýho, taktak, že to přežil! Hrůza
boží, do čehos tu dušu vrazil, říkala babička. A teďkom se vám to sleze v Luhačovicích a dovoluje si to napadat naši slavnou
Únii jako žalář národů. Voni už sou jako ty
Taliáni, a ten Salvini hroznej, co se furt
naváží do pána Junckera a nechce a nechce
muslimy, ani nohu! A platit Bruselu taky

nebude, dyk to je hotová vzpoura. Voni Taliáni dycinky byli na vobě strany, už za císařpána. Von tam prej byl taky dokonce jeden čtvrtpotomek Taliánů, přitom třičtvrtě
Čech! Nějakej Nickelli, to český meno
předtím nepamatuju, ten vám se vobul do
sudetských Němců až to nebylo hezký.
Jenže von to měl prej vymakaný paragrafama a dokonce prej při tom zabírání za
Mnichova byly vyfocený nějaký vraždy, to
se pak těžko protistraně argumentuje. Von
už pán Masaryk, dyž hájil Srby proti tomu
hraběti Aehrenthalovi, tož ten to měl taky
výborně zmáknutý, že si to napřed všecko
pojistil důkazama a pak pána hraběte dostal na hrnec. A celá Evropa měla rakouskou vostudu, to nebylo pěkný, že to pán
Masaryk vyvalil, takový věci se mají prát
doma jako v rodině.
Jak to řešil císař pán - zabili ste mně synovce, tak tady máte přes držku, Srbové.
Jo, tak začínají světovládný konflikty. Jak
to říkal přítel jednoročák Marek, dyž ležel
v arestu a profous Slavík mu nedonesl
šporcle, jako cigára? Von nám tehdá nesl
jen chleba a vodu: a Marek začal – Paprsek světla v temnotě! Osvěta vniká do armády! Buď vítán, anděli, s koši nápojů
a jídel, bys zmírnil naše hoře! A na margo
lidský povahy dodal tenkrát:
Všechna sláva polní tráva. Pýcha předchází pád. Ikarus si spálil křídla. Došlo i na
Karthágo, z Ninive udělali rozvaliny. Člověk si myslí, že je gigantem – a je hovno,
kamaráde! (Politicky nekorektní název –
pozn. vydavatele). Tož já se vůbec divím,
že madam Hoffmannová byla z tej sešlosti
tak vygumovaná – dyk to je všecko proti
všem, né? Tak pan Švejk ukončil svůj epochální rozklad o Masarykovské konferenci
v Luhačovicích Léta Páně 2018.
Pana Švejka s paní Müllerovou vyslechl a zapsal
JIŘÍ J. NICKELLI

V b˘valém klá‰tefie pr˘ mizely Ïeny.
Dnes sem chodí satanisté
Pozůstatky slovenského kláštera Mariánská Čeľaď, které jsou ukryté v lese nedaleko obce Veľké Lovce, jsou smutným
mementem své doby. S místem souvisí několik pověstí nahánějících hrůzu, ovšem
domorodci se dnes bojí zejména vyznavačů satanismu, kteří se na troskách kláštera
scházejí. Máriacsalád znají nejen lidé
z okolí jako zbytky bývalého kláštera
uprostřed lesů. Na toto prapodivné místo
v současnosti cestovní kanceláře pořádají
i zájezdy. Málokdo však ví, jaká byla historie děs nahánějícího objektu.
Historie osady, ve které byl klášter postaven, sahá až do počátku 13. století.
Avšak samotný klášter s dvouvěžovým
kostelem vznikl až ve století 16., kdy se
v něm usídlil řád Pavlínů. Až do 18. století se v klášterních katakombách dokonce
pohřbívalo. Po katakombách, stejně jako
po jiných částech stavby, nezůstalo ale nic.
„Červené cihly v nízkých chodbách v přízemí kontrastují se zelenými stropy ve
vyšších patrech, kam jsme se vysápali po
zbytcích dřevěných schodů, na které můžete tu a tam ještě narazit. Na mnohých
místech na nás vykukoval holý strop chodby pod námi, protože podlaha vzala za
své,“ popisuje cestu tajemným místem
Lenka Voráčková.

Houpající se kolébka
bez dítěte
Podle jedné z pověstí, které se k místu
váží, měly v bývalém klášteře záhadně mizet ženy. Další pak vypráví o zámožné rodině, která objekt v minulosti obývala.
Rodina přišla dost podivným způsobem
o dítě a po jejich smrti se zde teprve zača-

ly dít věci. V jedné z místností zůstala dětská kolébka a ta se potom neustále kolébala. Nebylo v ní však žádné dítě ani nikdo,
kdo by ji rozkolébal.
Pocity na místě odpovídají charakteru
okolí. „Nešlo přehlédnout zbytky malby, obložení oken či jiné architektonické prvky.
Ohromné dřevěné překlady v kuchyni.
Avšak v dalších místnostech už ležely jen
hromady suti a stropů z horních pater. Vyšplhali jsme až do podkroví, nebo do toho,
co podkroví mohlo být. Ze střechy totiž zbyly jen osamělé hromádky rozbitých tašek.
Rozhlédli jsme se po kraji i po zdech protějšího křídla,“ dodává Lenka Voráčková.

Ruiny rájem satanistů

Vûtrem o‰lehan˘ dfievûn˘ kfiíÏ, kter˘ visí
na zbytku kostelní zdi je jen nûm˘m svûdkem událostí minulosti Zdroj: facebook

Klášter chátrá už mnoho desetiletí,
ovšem jako by ho nějaká tajemná síla neustále držela při životě. Větrem ošlehaný
dřevěný kříž, který visí na zbytku kostelní
zdi je jen němým svědkem událostí dob
minulých, tajemných i těch méně tajemných. Padají zde cihly, stropy i celé zdi.
Hledači extrémních zážitků si tak stále
přijdou na své. A nejen oni. V současnosti
se o rozvaliny zajímají stále častěji vyznavači satanismu, kteří se zde tajně scházejí.
Místní z toho však příliš radost nemají.
JAROSLAV SVOBODA
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Stále chybí Bene‰!
Letošní sté oslavy vzniku samostatné Československé republiky byly pojednány ze všech možných i nemožných úhlů. Rovněž dva její otcové zakladatelé, TGM a M. R. Štefánik, byli pojednáni, prozkoumáni a oslaveni
z nejrozmanitějších pozic. Ovšem třetí triumvir – dr. Beneš – zahraničního
odboje se lvími zásluhami na vzniku
nejen samostatného státu, ale též na
vzniku jeho první zahraniční armády
– legií dobrovolců – je stále v nezaslouženém stínu pozornosti politiků,
odborníků a zejména médií. A když
již se o něm objeví někde alespoň
zmínka, má téměř stoprocentně negativní konotaci nebo alespoň vyvolává
tento dojem. Proč?
Jak je možné, že Edvard Beneš, muž,
který po osvobození státu roku 1945 dostal označení president Budovatel, tak po
třicetiletí tzv. svobodné společnosti téměř vymizel ze zorného pole politiků,

expertů a zejména médií? Na nynějších
pietách a na oslavách se mu téměř nedostává pozornosti. Přitom pro soudné
znalce historie století naší republiky
i pro řadu pamětníků z řad odbojářů a legionářů Edvard Beneš stále neochvějně
zůstává autoritou prvního řádu a inspirátorem velkého odkazu jednoho z otců
zakladatelů a obnovitelů státu. Beneš,
jak známo pamětníkům (kterých ovšem
je stále méně, protože za radosti pana
Pehe unikají do návi), i potomkům rodin
sokolských, orelských, legionářských
atd. a sčetlým, jedincům, se několikrát
zasloužil výrazně o republiku, takže zákon o zásluhách o stát mu právem náleží
– i přes všechny kvaky odpůrců. Proč?
Jmenujme například jeho zásluhy
o budování francouzských a italských
legií (U Italů to on i Štefánik nakonec
prosadili přes původní opatrný odpor
premiéra Sonina), dále formování kontrarozvědky s bratrem Vojtou Beneše,

kdy kpt. Voska zachránil před sabotážemi americké loděnice, po osvobození
zásluhy o hranice státu jednak vyřešením konfliktu s Polskem o Těšínsko
a dále mobilizací pro Slovensko. Tam
Beneš doslova vyrval z honvédského
uherského vězení Matúše Ďulu a další
představitele slovenské reprezentace, na
to se záměrně zapomíná. Zasloužil se
o rozhraničovací komisi jižního Slovenska a stanovení pevných hranic s tehdy
nepřátelskými Maďary. V Haagu oddlužil ČSR a spolu s Rumuny a Jihoslovany se zasloužil o uherské reparace nám
i jim. Další zapomenutá zásluha. Za
II. světové války vydupal ze země nové
čs. legie, a ty pak v boji o Británii zachraňovaly Angličany, kteří se omlouvali neustále za Mnichov.
Zasloužil se o legitimitu zahraničních
vojsk na Východě i na Západě, v Africe
i na předním Východě, kde všude naši
vojáci bojovali.

Od Britů, SSSR a USA vymohl oduznání Mnichova a státoprávní kontinuti
ČSR, což si řada idiotů, kritizujících ho
za Mnichov, vůbec neuvědomuje. Po
válce se zasadil za legitimitu odsunu
Němců – zrádců ČSR – nejen svými dekrety, ale i signatářstvím Pařížské reparační dohody, přiznávající konfiskaci
německého majetku a nárok na válečné
reparace, které nám Německo stále dluží tak, jako Řecku a Polsku. Odsun založený Postupimskou konferencí se stal
legitimní součástí evropských osvobozovacích pořádků, nikoli vyhnáním
a zločinem, jak lživě tvrdí landsmani
a jejich jistí vysocí diplomatičtí ochránci v Německu a v Uhrách!
Toto vše nemohou překousnout nepřátelé republiky, koryfejové sudetů
a naše pátá kolona prosudetských Hermanů, Pithartů, Roučků, atd. – v čele
s občanem knížetem, který nepokrytě
dr. Beneše zostuzoval v presidentských

debatách jeho posmrtným posíláním do
Haagu na válečný soud (!!). Je nepochopitelné, že za toto vše občan kníže nedostal od rozlíceného národa přes ústa… snad díky jisté pomalosti našeho
národa, jenž mu to však oplatil jeho posláním do politického presidentského
záhrobí. Takto v národě vznikl programový rozkol v hodnocení prezidenta
Budovatele, založený již expresidentem
Havlem a společníky, a především popřením dějin katastrofální omluvou pana Havla sudetům, k níž nikdy nedostal
národní mandát!
Toto vše se jako shnilé dědictví havlismu – schwarzenbergismu dostalo i do
oslav 100. výročí republiky, a proto bez
patřičného zhodnocení odkazu třetího
triumvira otců zakladatelů ČSR, byly
oslavy státu pouze třetinové. Snad v budoucnosti to republika napraví.
PhDr. JIŘÍ JAROŠ NICKELLI,
Společnost Edvarda Beneše, Brno

VolyÀ – zmasakrováni tady nejen Poláci
„Česká televize odvysílala polský
film Volyň. Poláci v něm dokazují, že
umějí točit historické filmy, a to již
od šedesátých let minulého století,
kdy začali převádět na stříbrné plátno romány klasiků národní literatury – Henryka Sienkiewicze a Boleslawa Pruse. Volyň se ale vymyká
drastickými záběry vražd a znásilňování a na Ukrajině je dokonce zakázán.“
Zda-li se Volyň vymyká drastickými
záběry vražd a znásilňování, ale je otázka názorů. Podstatné je, že film realisticky obráží jen úzce to co se na skutečné Volyni dělo v období let 1943-44 za
etnických čistek přerůstajících v genocidu. To co se na sousedech dopouštěli
ukrajinští nacionalisté ani drastické scény filmu dostatečně nevystihují. Přitom
na Volyni nešlo jen o Poláky či Židy, ale
i mnohé Čechy, cikány a jiné národnosti, kterými tehdejší Volyň přetékala.
(i když majoritní většinou byli Ukrajinci). Je neodůvodnitelné, že vzpomínaným pogromům předcházelo popolšťování a zabírání půdy a tedy i protesty
ukrajinského obyvatelstva.
Toto nevole však nemůže ospravedlňovat nepředstavitelná zvěrstva, jichž se
Ukrajinci na polské menšině dopouštěli.
Ani tím nejdokonalejším filmem nelze
postihnout to co stoupenci Stepana Bandery a Organizace ukrajinských nacionalistů rozpoutali. Peklo na zemi bylo
tím nejpříhodnějším příměrem.

Jsou pouze známa jména 33 454 Poláků zmasakrovaných na Volyni, další jména oběti jiných národností nejsou převážně známa. Existovaly i odvetné akce Poláků proti Ukrajincům, které postihly na

Volyni a v Haliči více jak 15 000 Ukrajinců. Převážně se jednalo o mstu, nejčastěji příbuzných umučených obětí. Za
škodu a nepřipouštění historických souvislostí je nutno považovat zákaz filmu

na Ukrajině. Zejména nyní, kdy pohrobci Stepana Bandery glorifikují jeho osobu za národního hrdinu a celou Organizaci ukrajinských nacionalistů považují
za pevné jádro společnosti.

Je na škodu, že se na Volyni střetli dva
slovanské národy a že děj není pouze filmovou fikcí! A k samotnému filmu?
„Volyň zákonitě vzbuzuje emoce na
obou stranách. Milovníkům odhalování
bílých míst v historii ji lze vřele doporučit, ale slabší nátury a osoby nervově labilní musíme před jejím zhlédnutím co
nejdůrazněji varovat. Scény znásilňování, mučení a vraždění Poláků jsou natolik naturalistické, že by jim to mohlo
způsobit trvalou újmu.“ (Připravil sh)

Balada o biãi
na odbojáfie
Premiér se rozkatil,
odbojáře zatratil.
Vezmu na ně bič!
Odbojáři, křič!
Vyznamenals zlosyna!
Všechno to je Tvá vina.
Vezmu na ně bič!
Odbojáři, křič!
Jaký je to panáček?
Herman nebo Ondráček?
Vezmu na ně bič!
Odbojáři, křič!
Národe, jen kopni si,
odbojáře v řiť!
V bolševiků řečici
našel prý jsi niť!

Zajmuté Poláky vezou ukrajin‰tí nacionalisté na popravu

Nebudeme poslouchat
senátu ty kvaky,
řekněme jim pánové,
balte saky paky!
Vy jste život nedali
za republiku jak my.
Co za protektora jste dělali?
Maul Halten zu Für.
Svištět bičem sametu
teď dokáže tu každý.
Republiku ke světu
však neprosadí povždy.

Postfiílení Poláci

ZavraÏdûná Ïena

Z historie Slovansk˘ch vzájemností – 54/2003
NemÛÏeme zapomínat
Ani u nás v nejsevernějším výběžku ČR, ve Šluknovském, nemůžeme zapomínat či zapomenout na
historii našeho státu, našich národních zájmů. Sešli jsme se proto
v pondělí 17. 3. 2003 v Jiříkově, na
samé hranici s Německem, abychom si připomněli 15. březen, vý-

ročí napadení, rozbití ČSR fašistickým Německem.
Významným hostem shromáždění byl
docent Jan Minář, předseda Slovanského výboru ČR. Ve svém fundovaném
vystoupení připomněl nejen osudy našeho státu ze strany fašistického jha, ale
dotkl se také i současných česko-němec-

kých vztahů i z pohledu neoprávněných
požadavků sudetského landsmanšaftu.
Hovořil mj. také o působnosti Slovanského výboru, významu slovanství, jeho
obhajování v současném globalizujícím
se světě. Zásadně také promluvil k závažným rozhodnutím nejbližšího období. Se znalostí věci rozvedl proč a z ja-

kých důvodů, východisek je jasné stanovisko Slovanského výboru ČR – NE Evropské unii.
Závěr shromáždění byl jednoznačný,
vždy a při každé příležitosti si připomínejme, kde je naše vlast.
FRANTIŠEK ŠÍPEK, Rumburk
Připravil: Čeněk M. Kadlec

Jen vy lotři, držte huby,
však i na vás dojde!
Hermanům se klepaj zuby,
když senát jim neprojde.
Až ten národ jednou zmoudří,
lítat budou chlupy,
partajníci, žlutí, modří,
skončí tu jak hňupi!
Insitní verše k štvanici na odbojáře L. P. 2018 o století republiky JJN

Stranu 7 připravil a redigoval Jan Jelínek
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ST¤EDOVùKÉ RUSKO –
PANOVNÍCI KYJEVSKEJ RUSI
Důležití panovníci: OLEG /879-912/,
Vladimir 1. /980 – 1015/, Jaroslav 1.
/1016 – 1054/, - vydal súbor zákonov
v ruskom jazyku – 1035, Kyjev. Novgorod: Kolíska ruskej civilizácie, ruského
jazyka. Mnich a letopisec Nestor /1056
– 1114/ - píše po rusky v Kyjeve“ Povesti…“, Ivan Fjodorov – prvý knichtlačiar r. 1574 vydal v ruštine vo Lvove
knihu „Apoštol“, 1569 – západná Ukrajina ovládaná Poľskom. Ukrajinský jazyk vzniká jako výsledok polonizácie,
zmiešania ruského a poľského jazyka.
Vznik tohoto jazyka premenilo Rusov
na západnej Ukrajine na Ukrajincov.
R. 1653-4 Bogdan Chmelnickij píše cárovi Alexejovi Michajlovičovi listy
v ruštine. R. 2008 – americký ústav zís-

MAPA
ST¤EDOV¯CHODNÁ
EURÓPA
XI. STOROâIE

til, že 83 % obyvatelóv Ukrajiny považuje ruštinu za rodný jazyk. Názov
Ukrajina vznikol až v XVII. storočí.

PrÛkazné svûdectví,
Ïe Ukrajina je historicky
spjata s Ruskem

Poznámka:

Tato fakta a mapku Kyjevskej Rusi
jsem vybrala z kalendáře na rok 2019
a 2020 vydaného bratry Slováky ve slovenském a anglickém jazyce. V dnešní
době, kdy se všemožné síly snaží za
každou cenu rozbít Rusko neštítíc se
zneužívat Ukrajiny, vydávat lži za pravdu, má tato věc obrovskou cenu. Díky,
veliké díky, bratři Slováci.
/nW/
Ještě na závěr slova Alexandra Velikého! „Vadí mi pohrdanie kulturou, ktorá je o storočia staršia“. Alexander Veľký /356-323/ p. n. l.

Blahopfiejeme
● Vlasta Babovcová ze Vsetína oslaví
77. narozeniny.
● Milan Babovec ze Vsetína oslaví
81 let.
● Pavol Bachorík v Praze se dožívá
92 let.
● Pavlína Bílková z Krupky oslaví
75. narozeniny.
● Václav Čermák v Jirkově oslaví
73. narozeniny.
● Jozef Kica z Hradce Králové oslaví
76. narozeniny.
● Zdeňka Kotenová v Lounech oslaví
také 76. narozeniny.
● Pavel Levý z Prahy oslaví 70. narozeniny.
● Karel Mevald v Praze se dožívá
86 let.
● Zuzana Morganová v Kaplici oslaví
59. narozeniny.
● Georg Volkmark Müller ve Dvoře
Královém n/Labem se dožívá 84 let.

● Jaroslav Pokorný z Prahy oslaví
63 let.
● Zdeněk Rezáček v Bílině oslaví
78 let.
● Dagmar Richtářová z Dalovic bude
slavit 69. narozeniny.
● Milada Steinerová ve Valašském Meziříčí oslaví 76. narozeniny.
● Bohumila Špůrková ve Valašském
Meziříčí se dožívá 82 let.
● František Trázník z Vejprnic oslaví
78 let.
● Marie Urbánková z Nové Huti bude
slavit 68 let.
● Marie Vrzalová se dožívá v Praze
90 let.
● Vít Záhora z Prahy oslaví 79. narozeniny.
● Milan Zelenka v Postoloprtech bude
slavit 82 let.
Všem oslavencům i těm nejmenovaným čtenářům blahopřejeme.

Beseda o Ïivotû v Luganské a Donûcké lidové republice
V pondělí, dne 24. 9. 2018, se konala
v budově MV KSČM v Ostravě beseda
o Donbasu. Pořádal ji MěV KSČM ve spolupráci s Česko-ruskou společností a MLOKem. Podělit se s posluchači se svými zážitky z cest do lidových republik Donbasu přišli předseda Společnosti přátel Luganské lidové republiky a Doněcké lidové republiky
(dále Společnost) Jaromír Vašek a člen výboru Společnosti Ctirad Musil.
Na panelech a na stolech si mohli přítomní prohlédnout výstavu fotografií z Donbasu, která putuje po českých městech, a seznam a fotografie všech dětí, zabitých v této
válce. Na úvod besedy přítomné rozehřála

Smrt uãitelky Jindfiichové
Anna Jindřichová patřila mezi ty
české obyvatele pohraničí, kteří po
mnichovských událostech museli prchat před nenávistí
a fanatismem mnohých svých německých spoluobčanů.
Vystudovala a získala místo v Hostouni, v mateřské škole.
Jak se píše v dokumentu někdejšího Svazu protifašistických
bojovníků, podařilo se jí – v době vzestupu
Sudetoněmecké strany – něco nevídaného:
do mateřské školy získala nejenom české,
ale také německé děti. Co se týče dětí německých, pocházely ale vesměs z chudých
rodin. Bohatší Němci o školce s českou učitelkou nechtěli ani slyšet.
Situace byla čím dál složitější. A nejenom situace politická, ale i hospodářská.
Jak se ve zmíněném dokumentu uvádí, Anna Jindřichová dokonce sháněla pro děti
nejchudších rodičů stravu. Často potraviny
hradila z vlastních finančních prostředků.
Byla prý už taková – velmi aktivní. Obětavá. Nezištná. A často i hodně bojovná…
Podle svědků, kteří po válce vypovídali
před vyšetřovateli, ji však většina německých obyvatel obce až bytostně nenáviděla.
Údajně především kvůli tomu, že nedělala
rozdíly mezi dětmi českými a německými
a vychovávala je k lásce k rodné zemi,
k Československu. Mateřská škola, ve které
Anna Jindřichová působila, vypadá už jinak
než ve třicátých letech. Budova prošla úpravami a rekonstrukcí.
Po mnichovských událostech prchalo
z československého pohraničí, jak už tu několikrát zaznělo, mnoho Čechů. Těch, kteří
věděli, že se na ně může soustředit tlak nacistů a henleinovců. Utíká rovněž Anna
Jindřichová – jen v tom, co má na sobě.
Všechny své osobní věci musela zanechat

v pronajatém bytě v Hostouni na náměstí.
Poté co se situace v pohraničí poněkud
uklidní, vrací se Anna Jindřichová pro své
věci.
Dojeli na náměstí, zaparkovali před domem, kde Anna Jindřichová žila. Vystoupili pak do prvního patra do jejího bytu. Začali vynášet její věci včetně zmíněných několika kusů nábytku. Záhy se kolem auta
shluklo několik desítek německých obyvatel. Podle poválečného vyšetřování a podle
výpovědi několika svědků mnozí z těchto
lidí Anně Jindřichové a mužům, kteří jí pomáhali se stěhováním, spílali.
Nadávali. Házeli po nich kameny. Dokonce po nich i plivali. Aktivní v tomto
směru byly zejména ženy. Němečtí četníci
je dokonce chránili před stále rozvášněnými
německými občany.
Ve chvíli, kdy auto bylo naloženo a Emanuel Rubáš chtěl, jak vyprávěl, nastartovat,
četníci odešli. Vypovídá Bohumil B.: „Když
jsme měli nábytek již naložený a chtěli odjet, přišlo několik mužů v černých uniformách a s umrlčí lebkou na čepici. Myslím,
že jich bylo více než oněch četníků… Muži
v černých uniformách nás vyzvali, abychom nábytek složili do jedné místnosti
v přízemí domu, kde v prvním poschodí byl
byt Jindřichové. Načež nás odvedli do jiné
budovy, do nějaké úřadovny…“ Šlo o budovu okresního soudu. Všichni čtyři, včetně
Anny Jindřichové, se museli na chodbě postavit čelem ke zdi. Takhle nehnuté tu pak
byli nuceni stát více než hodinu.
Pak byli dvěma auty převezeni do místní
věznice…
Anna Jindřichová byla na samostatné cele. Zcela izolovaná. V dalších dnech se
s muži, kteří s ní přijeli do Hostouně, ani na
okamžik nesetkala. Výpověď Bohumila B.:
„Byli jsme vězněni čtyři dny. Dvakrát nás
vyslýchali. Ptali se například, za jakým účelem jsme přijeli do Hostouně a zdali jsme
byli nějak politicky činni. Pováleční vyšetřovatelé měli možnost zaprotokolovat i svědectví Ondřeje Sokola. Ten byl, jak vypově-

Stranu 8 připravila a redigovala Nataša Weberová

děl, v říjnu 1938 zatčen příslušníky německé armády při neoprávněném překročení
hranice. Tehdy se i on ocitl ve vazební věznici Okresního soudu v Hostouni. Byl zde
vězněn čtrnáct dnů a v jedné chvíli měl
možnost vidět Annu Jindřichovou.
„Tato učitelka byla ve věznici německými dozorci týrána a kopána. Slyšel jsem také, že ji nazývali slovy jako – česká kurvo.
Co se s ní ale pak stalo, to nevím.“
Co se dělo dále? Po čtyřech dnech věznění, kdy zatčení muži stále nevěděli, proč
jsou vlastně zavřeni, se všichni tři, oba bratři B. a Emanuel Rubáš, ocitli na chvíli ve
strážnici. Strážnému se jich prý zželelo natolik, že jim našel práci v kuchyni – aby se
tu alespoň trochu ohřáli.
Vypovídá Emanuel Rubáš:
„Ve strážnici, kde jsem s oběma bratry
seděl, uslyšeli jsme najednou z cely Anny
Jindřichové výkřik. Vykřikla pouze jednou.
Jinak jsem nic neslyšel. Ten její výkřik bych
charakterizoval jako výkřik hrůzy.“ V tom
okamžiku prý strážný popadl vědro s vodou
a utíkal do cely Anny Jindřichové. Když
vězni chtěli běžet s ním, zakázal jim to.
Když se pak vrátil zpět do strážnice, vědro
na vodu už bylo prázdné.
Emanuel Rubáš: „Ještě nás přinutili, abychom umyli kanceláře a dvě osobní auta.
Pak nám řekli, že můžeme jet domů. Když
jsem se ptal, jestli s námi pojede také Jindřichová, bylo mi řečeno, abych se o ni nestaral a byl rád, že jedu sám“
V té době byla Anna Jindřichová mrtvá!
Oficiální zdůvodnění policie? Sebevražda.
Prý se oběsila ve své cele. Coby škrtidlo
použila prý obvazu, který měla na noze.
Ať už Anna Jindřichová zemřela následkem sebevraždy, anebo to bylo po jednom
z výslechů, zřejmě, pokud vezmeme v úvahu svědectví Ondřeje Sokola, o brutálním
výslechu, jedno je zjevné – byla umučena!
Výňatek z knihy Stanislava Motla „Válka před válkou – Krvavý podzim 1938
v Čechách a na Moravě“ – str. 217-229
Vybral a upravil P. Rejf
http://www.conematevedet.cz/Index.htm

píseň Společně vesele kráčet (rusky: Vmjestě veselo šagať) v podání Ani Jaskulské (7.
třída) a dětí ze školního tábora Neposedové
naší družební 13. ZŠ Naděžda v Alčevsku
(Luganské lidové republiky).
Jaromír Vašek přiblížil posluchačům činnost Společnosti, svou jarní cestu do lidových republik, přítomnost delegace Společnosti v LLR v květnu t. r. a založení a činnost Českého kulturního centra Julia Fučíka
v Lugansku. Zmínil se i o svých návštěvách
škol a letních táborů i o nejrůznějších setkáních. Vašek komentoval své fotografie a videa z Donbasu, zejména ze svých návštěv
frontových vesnic v DLR Spartaku, Trudovského, Alexandrovky a Zajceva. Vyprávěl
nejen o těžkém životě obyvatel u fronty, ale
i o svých návštěvách škol v Alexandrovce
a Nikitovce, kde nehledě na pokračující
ostřelování ze strany Ukrajiny (včetně ostřelování škol a dětí ve školním autobusu) probíhá normální výuka, děti se baví, zpívají,
tančí, sportují a věnují se svým zájmům
v nejrůznějších kroužcích. Přítomné Vašek
seznámil i se žáky a učiteli družební 13. ZŠ
v Alčevsku, ve které byla v květnu hostem
i delegace Společnosti. Žáci členům delegace předvedli nádherný program ke Dni vítězství. Vašek neopomněl představit i Bohdanku Něščeret-Doču (7. třída 13. ZŠ), čestnou členku brigády Prizrak Alexeje Mozgového, neohroženou vlastenku, píšící básně
o válce na Donbasu (její básně vyšly i v češtině ve slovanském almanachu Hej, Slované
a v příloze Haló novin LUKu). Nedávno začala psát i prózu, první povídka se týká jejího přátelství s bývalým velitelem Prizraku
Alexejem Mozgovým. Vašek ukázal přítomným fotografie z návštěvy delegace Společnosti u Bohdanky.

Po zodpovězení mnoha dotazů, přišlo na
řadu překvapení ve formě přímého spojení
po Skype s žačkou Bohdankou. Bohdanka
se představila, pozdravila přítomné, pověděla o své činnosti a o škole, přednesla své dvě
básničky, přečetla část své povídky a zodpověděla na dotazy. Přítomní byli překvapeni
a potěšeni, Bohdance zatleskali a popřáli jí
mnoho zdaru a hlavně mír na Donbasu.
Ctirad Musil objasnil posluchačům historický vývoj území Donbasu, příčiny a průběh Majdanu v roce 2014 v Kyjevě, převratu a občanské války. Neopomněl se zmínit
o tragických událostech v Oděse 2. 5. 2014
a o formování odporu proti ukrajinskému fašismu v lidových republikách. Zmínil se
o svých cestách na Donbas, návštěvě frontové linie v LLR, o svých setkáních a rozhovorech s nejrůznějšími lidmi. Vysvětlil nejrůznější názory místních lidí na současnou
situaci a jejich přání. Ctirad si všímal i ekonomické a politické situace v lidových republikách. Na fotografiích ukázal obchody
plné zboží, nejrůznější místní výrobky, reklamy, státní obchody a trhy. Zodpověděl
i na mnohé dotazy.
Děkuji předsedovi MěV KSČM, Ing.
Martinu Juroškovi, politickému pracovníkovi MěV Janu Havelkovi, předsedovi Městské rady Česko-ruské společnosti Karlu
Šestákovi a členu MLOKu Viktoru Dinkovovi za poskytnutí prostor a za zorganizování této besedy, která se konala v klidné a přátelské atmosféře. Poděkování patří i účastníkům besedy, kteří na místě přispěli částkou
1 860,- Kč. Pro podporu činnosti Společnosti přátel LLR a DLR je možno přispět na
účet číslo 1602900027/3030.
JARomíR VAšek,
předseda Společnosti přátel LLR a DLR
Besedníci
v budovû MV KSâM
v Ostravû
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