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Poté promluvil mediální expert Petr
Žantovský. Nastínil základní principy
svobody slova s hořce humorným do-
větkem, že „u nás spíše musíme hájit
svobodu slova proti novinářům. A to ne-
jen v České republice.“ Přitom poukázal
na vymezení pojmu od bývalého gene-
rálního tajemníka OSN Pan Ki-muna,
podle něhož je svoboda slova právo vě-
dět!

Genocida!
Velmi poutavé bylo vyprávění od

ukrajinského opozičního novináře Rus-
lana Kocaby o porušování svobody
slova. Ten byl za výzvu k bojkotu mo-
bilizace na Ukrajině uznán soudem vin-
ným. Soud ho poslal do vězení na 3,5
roku s konfiskací majetku. Ve vazbě si
odseděl 524 dní. Odvolací soud Rusla-
na Kocabu ospravedlnil a propustil na
svobodu. 

Amnesty International označila Ko-
cabu za „vězně svědomí.“ V Evrop-
ském domě řekl: „Připravil jsem píse-
mné prohlášení k vyhlášení válečného
stavu na Ukrajině, k němuž Nejvyšší
rada schválila výnos prezidenta Petro
Porošenka. 

K vojenské provokaci, zorganizované
v Azovském moři, nedošlo náhodou
právě teď. Po pět let ukrajinská moc de
jure neuznávala výsledky referenda na
Krymu a jeho opětovného spojení
s Ruskem, ale de fakto spolupracovala
s Ruskem. Co zvláštního se, tedy stalo?
Odpověď je velice prostá. Zanedlouho
– 30. března 2019 – se budou konat na
Ukrajině prezidentské volby. A Poro-
šenko podle průzkumů veřejného míně-
ní to nedotáhne víc než na třetí místo.
Takže sestupný stav svých politických
záležitostí chce Porošenko vykompen-
zovat stavem válečným a zvýšit své
šance na zvolení.

Ukrajina zaujímá první místa ve vy-
hodnocování OSN takových věcí, jako
je dětská úmrtnost, korupce, šíření ne-
mocí jako je tuberkulóza nebo AIDS…

Nejsou známky zlepšení ekonomické si-
tuace Ukrajiny. V sociálním sektoru je
rozval. Totéž platí o ochraně zdraví oby-
vatelstva.  Nazývám to genocidou! Vál-
ka není jenom obchod se zbraněmi, ale
válka je především možnost odpoutání
pozornosti od témat, která zajímají ob-
čany. A pro ubohé politiky, kteří se liší
od politiků opravdových, je to možnost
zvýšit svá volební procenta.

Televizní kanál, kde mám svůj pro-
gram, se snaží zavřít! Ve Štrasburku
a Bruselu mi lidé kvůli tomu vyjádřili
hluboké znepokojení. Novináři z našeho
televizního kanálu nemohou fungovat
ve vládní čtvrti, jakmile se tam vyskyt-
ne náš televizní štáb, tak mocenské or-
gány a tajná služba tam pošlou neona-
cisty, kteří štáb napadnou a nenechají
pracovat. Byl jsem první, kdo byl takto
napaden. Ale stejně tak jsou předmětem
útoku naše mladé a zcela bezbranné ko-
legyně novinářky.

A teď to hlavní. Zavedený válečný
stav poskytne údajně zákonnou možnost
omezit svobodu slova hromadným sdě-
lovacím prostředkům. Zřejmě si pama-
tujete případ Grišinského, Durického
i můj, kdy jsme byli obviněni z vlasti-
zrady.“ Kocaba vyzval české podporo-
vatele Euro Majdanu Karla Schwarzen-
berga, Michala Kocába, Ivana Havla,
Fedora Gála, aby také podpořili napada-
né ukrajinské novináře, pronásledované
zdejšími mocenskými orgány.

Liberálové se zbytečně 
považují za utiskované
Ruský novinář Andrej Babický praco-

val v redakci časopisu „Publicita“ a jako re-
portér rádia „Svoboda.“ Patří k jediným zá-
stupcům ruských médií, kterého ruské tajné
služby vyměnily za zajatce vojáků v Čečen-
sku v lednu 2000. Na konferenci Babickij
uvedl:

„Často je slyšet od představitelů tzv. libe-
rální opozice, že v Rusku je omezována
svoboda slova mocenskými orgány. Není to
pravda. Nedávné prezidentské volby ukáza-

ly, že pro kandidáty tzv. liberálního tábora
je ochotno hlasovat pouhých několik pro-
cent! Ale přitom těch několik málo procent
lidí má vlastní sdělovací prostředky! Zby-
tečně se tato menšina pokládá za utiskova-
nou! 

Jde o to, že po dlouhou dobu liberální no-
vináři a liberální média určovali program
dne. Stanovovali priority a byli přesvědčeni
a uvykli tomu, že tak tomu má být pořád.
Jenže situace se zásadně změnila. Velká část
obyvatelstva se zklamala, že reformy, které
prováděl Boris Jelcin, uvízly.“

Moldavské novináře 
zadržuje policie
Natalia Skultur z Moldavie byla repor-

térkou novin „Nová doba“ a „Odborový
věstník“ a též šéfredaktorkou republiko-
vých novin „Podněstří.“ Nyní působí na
volné noze a spolupracuje s rozličnými mé-
dii. Pověděla:

„V Moldavii se situace kolem svobody
slova opět zhoršila. V mezinárodním měřít-
ku se nalézá na 81. místě na světě. Mezi Ar-
ménií a Pobřežím slonoviny. První nedobrý
signál nastal v únoru, kdy novináře, natáče-
jícího reportáž, napadl příslušník stráže lo-
patou. Útok neodsoudily mocenské orgány
ani další politici. Odposlouchávání telefonů
a sledování novinářů je normální. Moldav-
ští novináři jsou zadržováni policií na letiš-
ti, prohledáváni a jsou jim zabavovány ma-
teriály. Také dochází k vydírání představite-
lů svobodných médií s pomocí natáčení
scén z jejich intimního života, jestliže se od-
vážili publikovat věci tak jak se skutečně je-
ví.

Dalším nástrojem, který užívá moldavská
policie, je zákaz vstupu do země. V Molda-
vii nyní vládne oligarchie, která se mono-
polně zmocnila mediálního trhu, prosazuje
své zájmy, přičemž se kryje představami
o geopolitickém rozkolu, ale ve skutečnosti
prosazuje jenom svoje cíle. Množství nezá-
vislých médií je v Moldavii velmi omezené.
A v Podněstří je situace podobná jako v té
Moldavii.“

(Pokračování na s. 3)

BraÀme svobodu slova!

Pieta, koncerty, debaty, ale
i pouliãní protesty, manifestace
a demonstrace. Takov˘ byl státní
svátek 17. listopadu 2018. Nejvíce
akcí se konalo tradiãnû v hlavním
mûstû. Leto‰ní 17. listopad získal
pachuÈ vandalismu, neboÈ
ãlenové skupiny, jeÏ pouÏívá
názvu Kaputin, v sobotu
v ranních hodinách hodili 
do odpadkového ko‰e vûnce
nûkter˘ch politikÛ umístûné
k památníku 17. listopadu 1989
na Národní tfiídû v Praze.

Jednalo se zejména o květiny premiéra
Andreje Babiše (ANO), který je k památ-
níku položil a svíčku zapálil o půlnoci na
sobotu 17. listopadu, prezidenta republi-
ky Miloše Zemana a předsedy SPD To-
mia Okamury. Policie vandalismus vyšet-

řuje. Političtí představitelé napříč spekt-
rem tento čin v drtivé většině odsoudili.

„Známka demokracie podle skupiny
Kaputin jsou květiny v koši. „Náhodou“
se to této skupině podařilo před televizní
kamerou. V koši na Národní třídě skonči-
la i kytice od prezidenta. Toho prezidenta,
kterého lidé zvolili v přímé volbě. To je
tedy svoboda projevu? Nebo spíše orga-
nizovaný a nedůstojný akt vůči hlavě stá-
tu? Úcta a důstojnost jsou zřejmě pojmy,
které Otakaru van Gemundovi (představi-
tel skupiny Kaputin – pozn. red.) zcela
evidentně chybí. Svoboda slova zajisté
ano, ale pro všechny ne, pouze pro něko-
ho,“ reagoval na událost předseda posla-
neckého klubu KSČM Pavel Kováčik.

Odvaha studentů 
z roku 1939
Již od deváté hodiny ranní se před

Hlávkovou kolejí v Jenštejnské ulici

v Praze konala vzpomínková slavnost
k výročí 17. listopadu 1939. Pořádá ji
tradičně Nadace Nadání Josefa, Marie
a Zdeňky Hlávkových ve spolupráci
s ČSBS. Slavnostní ráz zvyšuje zpěv
spojených pěveckých sborů – Pěveckého
sdružení pražských učitelů a Pražského
pěveckého sboru Smetana, sborů ČVUT
a Univerzity Karlovy, Komorního žen-
ského sboru PdF UK či Smíšeného sbo-
ru Slavoš Beroun. 

Události 17. listopadu 1939, kdy ně-
mečtí nacisté brutálním způsobem přepad-
li vysokoškolské koleje v okupované zemi,
ihned v ruzyňských kasárnách zastřelili
devět studentských vůdců, uvrhli na 1200
vysokoškoláků do KT Sachsenhausen
a poté uzavřeli české vysoké školy, jsou
symbolem odporu českého národa proti
nacismu, řekl v úvodu předseda správní ra-
dy Nadání Václav Pavlíček, jenž akci mo-
deroval. (Pokračování na s. 2)

Svátek v‰ech, nebo jen nûkoho?

Perzekuce novináfiÛ na Ukrajinû, v Loty‰sku a Moldavii

I letos jsme si pfiipomnûli tragickou událost, která se odehrála na pÛdû ruzyÀsk˘ch
kasáren 17. listopadu 1939 a vzpomenuli tak Mezinárodní den studentstva. V tento den zde
byli bez jakéhokoliv soudu popraveni pfiedáci studentsk˘ch organizací, které se zúãastnily
pohfibu Jana Opletala. Studenta, kter˘ byl smrtelnû zranûn bûhem protinacistick˘ch
demonstrací. Fa‰istick˘ reÏim následnû uzavfiel vysoké ‰koly a více jak 1200 studentÛ 
poslal do koncentraãních táborÛ. Pietního aktu kladení vûncÛ se vedle mnoha zástupcÛ
vlasteneck˘ch organizací zúãastnili také zástupci parlamentu a senátu a jiÏ tradiãnû
i pfiedstavitelé Slovanského v˘boru âR. FOTO – MIROSLAV HAVLÍK

Pfii pfiíleÏitosti 123. v˘roãí narození armádního generála Ludvíka Svobody,
nûkdej‰ího prezidenta âSSR, se loni 24. listopadu konalo vzpomínkové setkání na tohoto
vynikajícího vojáka a státníka u jeho památníku v rodném Hroznatínû. Na snímku ãestná stráÏ
s historick˘m praporem 1. ãs. armádního sboru v Sovûtském svazu FOTO – EVA HOLEâKOVÁ

Vûra Binûvská, pfiíslu‰nice tohoto sboru, se rovnûÏ s vnuãkou zúãastnila vzpomínkového
aktu na svého velitele L. Svobodu FOTO – EVA HOLEâKOVÁ

Pod zá‰titou poslance Evropského parlamentu (KSâM) Jaromíra Kohlíãka a s podporou 1. místopfiedsedy
ÚV KSâM Petra ·imÛnka se v praÏském Evropském domû na sklonku loÀského listopadu konala tisková
konference na velice aktuální téma „BraÀme svobodu slova.“ Moderoval ji pfiedseda Asociace nezávisl˘ch
médií Stanislav Novotn˘, jehoÏ skvûle doplÀoval pfiekladatel z ruského jazyka Dvofiák. Na konferenci
vystoupili novináfii pfieváÏnû z v˘chodoevropsk˘ch zemí. „Je dÛleÏité umût si vybrat z informaãního rybníka
a hledat to, co je pravda,“ zdÛraznil v úvodu Kohlíãek.
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Svátek v‰ech, nebo jen nûkoho?
(Dokončení ze s. 1)
Ta letošní se konala krátce po oslavách

100. výročí založení Československé re-
publiky, proto Pavlíček připomněl také
hodnoty republikanismu a útoky na seku-
lární stát a demokratické osobnosti v době
druhé republiky, v níž se šířily antisemitis-
mus, antidemokratismus a fašismus a ideje
první republiky se z veřejného života vytrá-
cely.

Jediný mezinárodní svátek
českého původu
Hlávkova nadace léta usiluje, aby se do

českého kalendáře navrátil k datu 17. listo-
padu také Mezinárodní den studentstva,
aby „oběť studentů nebyla zmarněna“, jak
řekl profesor Pavlíček. Za podporu takové
právní úpravy státního svátku, jež má nyní
název Den boje za demokracii a svobodu
(tj. vypadla jakákoli zmínka o studentech),
se přimlouval i místopředseda Senátu Mi-

lan Štěch (ČSSD). Je to jediný mezinárod-
ní den, který má ryze český původ, připo-
mněl Štěch to, co se opakovalo v projevech
všech řečníků před Hlávkovou kolejí – rek-
torů ČVUT a Univerzity Karlovy, protifa-
šistických odbojářů i studentů.

„Český svaz bojovníků za svobodu se
několik let obrací na zákonodárce a vede
boj, aby se Mezinárodní den studentstva
navrátil. Bude se o to snažit i nadále,“ ubez-
pečil místopředseda ČSBS Emil Šneberg,
který současně připomněl slova Adolfa Hit-
lera, jenž rozlícen tím, že se v protektorátě
konaly protesty českých lidí proti němec-
kým okupantům, pohrozil, že bude-li ještě
nějaká demonstrace, srovná Prahu se ze-
mí… Předseda Studentské komory Rady
vysokých škol Michal Zima vyzval, aby se
stát přihlásil k události mezinárodního vý-
znamu a vrátil se do kalendáře den, který
slaví studenti na celém světě jako Meziná-
rodní den studentstva/ studentů. V Poslane-

cké sněmovně budí tento den „nepochopi-
telné vášně“, konstatoval Zima. Ti, kteří
svátek odpírají, si podle něho mají přečíst,
co znamená pro rodiny devíti popravených,
pro odvlečené studenty, pro pozůstalé po
vysokoškolácích, kteří na následky nelid-
ských útrap v koncentračním táboře zahy-
nuli…

Každoročně hovoříval před kolejí také
jeden z posledních žijících pamětníků udá-
lostí, letos 99letý Vojmír Srdečný. Tento-
krát se ze zdravotních důvodů omluvil, ale
zaslal zdravici, kterou přečetla předsedkyně
Sdružení osvobozených politických vězňů
a pozůstalých Zdeňka Valouchová. Ta sou-
časně připomněla vizionářská slova prezi-
denta Edvarda Beneše z roku 1945, aby pa-
mětníci zaznamenávali vše, co zažili ve vě-
zeních a koncentračních táborech – „proto,
abyste se znovu mohli bránit, až oni začnou
se svou „očišťovací“ kampaní. Neboť na
válku z let 1938 – 1945 se nesmí nikdy za-

pomenout. Že začnou, o tom buďte pře-
svědčeni. A konečně přijdou opět, aby od
očišťování přešli k útoku…“

Po skončení vzpomínky před Hlávkovou
kolejí přešli zejména mladí účastníci průvo-
dem k pamětní desce dělníka Václava Sed-
láčka a medika Jana Opletala, obětí zásahu
okupačních represivních orgánů a policie
dne 28. října 1939, v Žitné ulici.

Mnozí jsou lehce ovladatelní
O dvě hodiny později se před Hlávkovou

kolejí sešli lidé, též tradičně, na akci pořá-
dané KV KSČM Praha, aby si také připo-
mněli hrdinství českých vysokoškoláků
před 79 lety. Byli mezi nimi zástupci Levi-
cových klubů žen a Levé perspektivy či mí-
stopředseda ÚV KSČM a poslanec Stani-
slav Grospič. „Kde byli ti, co vyhazují kvě-
tiny prezidenta a premiéra od památníku,
když jsme protestovali proti rozdělení Čes-
koslovenska? Kde byli tito lidé, když se

otevírala kancelář sudetoněmeckého lands-
manšaftu v Praze? Když se rozkrádala re-
publika?“ zeptala se v úvodu, po položení
květin, předsedkyně pražských komunistů
Marta Semelová.

Člen vedení Komunistického svazu mlá-
deže Wilhelm Feigl připomněl, že po listo-
padu 1989 byla z Prahy vyhnána centrála
Mezinárodního svazu studentstva. Mnozí
soudobí studenti jsou podle něho lehce
ovladatelní. Například studentské demon-
strace v Kyjevě vydláždily cestu ukrajin-
skému fašismu k moci. „Studenti uvěřili.
A namísto kapitalismu obnovili v zemi ješ-
tě horší režim. A teď se diví!“ Podobně se
někteří mladí lidé v ČR účastní aktuálních
protestů zaměřených proti premiérovi, ale
už nevidí, že se šikují ještě horší síly. Přesto
Feigl mnohé studentské a mládežnické síly
„v dobách Trumpa, Erdogana a Bolsonara“
vnímá jako síly pokrokové, a mezi ně řadí
i KSM. (Haló noviny, 19. 11. 2018, mh)

Kdepak jsme na toto narazili? Viz Par-
lamentní listy 15. 11. 18. (Senátor Goláň:
Babišův syn se dostal na Krym za pomo-
ci ruských tajných služeb). Pan senátor
tam vrší doslova slohovým cvičením jed-
nu ubohou spekulaci za druhou. První je-
ho teze zní: „myslím, že se shodneme
všichni, že se tam dostal za pomocí rus-
kých tajných služeb?“ Vskutku formula-
ce hodná myslitele. Odkud má senátor in-
formaci, že se Babiš syn dostal na Krym
jen a jen – jak praví matematikové – za
pomoci ruských tajných služeb? Patrně
od nikoho. Je to pouhý předpoklad – ne -
ověřená hypotéza.

Tak za prvé. Existuje někde jen jediný dů-
kaz, že syn byl unesen, že jej tam propašo-
valy ruské tajné služby? Dosavadní informa-
ce o pobytu pana Babiše juniora na Krymu
jsou tak protichůdné, že je nelze seřadit ani
vyhodnotit jinak, než jako neověřený kalei-
doskop. Hovoří se o jeho „známosti s ruskou
občankou“, a jsou prezentovány i fotografie
s ní, dále se hovoří o jeho „relaxaci s vodní
dýmkou“ a o jiných rekreačních činnostech.
Toto vše je dokumentováno údajně i foto-
graficky, jak dosvědčují snímky umístěné na
internetu. Po tom všem by mělo býti veřej-
nosti houby s octem, protože toto jsou sou-
kromé aktivity Babiše juniora a nikdo je de
facto nemá právo zkoumat bez jeho souhla-
su. O ruských tajných službách, pokud se
důmyslně neskryly za Mášu a Medvěda či
za jiné mimikry, nic nevíme.

Za druhé. Jaký že je to občan Babiš mlad-
ší i jeho matka? Mám za to, že švýcarští ob-
čané jsou oba, a podle nejnovějších zpráv
jsou údajně v bezpečí před zásahy české

strany, chráněni švýcarskou státní ochranou,
kterou jim též údajně nabídly i jiné státy.
A já se ptám, co český senátor řeší o občanu
Švýcarské konfederace? Nebo tyto osoby
mají dvojí občanství? Pak by spíše měl se-
nátor řešit otázky dvojího občanství nejen
jeho, ale i dalších kontroverzních občanů,
třeba těch, kteří se dožadují na českém státu
restitucí za majetky zabavené po osvobození
republiky od nacismu! Měl by řešit legitimi-
tu takových dvojích občanství, a ne otázku,
zdali pobyt švýcarského občana na území
Krymu, tj. na historickém ruském území –
nikoli ukrajinském! – má co dělat s ohrože-
ním republiky. Do kategorie úplných blábo-
lů pak patří senátorovo vyjádření o tom, že
jestliže za pobyt Babiše syna může být vydí-
rán otec, prý musíme předpokládat premiéra
za osobu státně nebezpečnou (!).

Ovšem k největší absurditě patří hypotéza
o tom, že Rusko při případném vydávání sy-
na Babiše, by se náhle odklonilo od svého
postoje o ruské náležitosti Krymu, „a začalo
by se tvářit, že mu Krym nepatří“! To by ani
český genius Jára Cimrman nevymyslel líp!
Tady je vidět absolutní nepolíbení pana se-
nátora historií Krymu.

Krym je ruský od roku 1783 po definitiv-
ním schválení tohoto připojení Ruským car-
stvím za Katariny Veliké a rakouského císa-
ře Josefa II. Stalo se tak po dlouhých vál-
kách ruského carství s Osmanskou říší a po
mnoha porážkách Vysoké Porty, zejména po
vítězství knížete Potěmkina, který za to do-
stal přídomek Tavričevskij. Od té doby byl
tento bývalý krymský chanát trvalou součás-
tí Ruska až do nešťastného roku 1954, kdy
vládce Sovětů Nikita Sergejevič Chruščov

bez souhlasu Nejvyššího sovětu SSSR poda-
roval z moci generálního tajemníka KSSS
Krym Ukrajinské KS jako dar za stranickou
podporu. V této souvislosti patří k ironii dě-
jin, že naši největší sovětobijci a rusofobové
legitimizují tento akt státní zvůle a loupeže
„tvrdého bolševika Chruščova, kterého
obratem kritizují za neslušné chování
v OSN, kdy mlátil botou o předsednický sto-
lek“ (pamatujeme!), zvláště lidovci, topisté
a další politická čeleď. Jak jsou hloupí, tak
jsou směšní. Ale politika spojuje i nespoji-
telné, viďte naši páni senátoři, poslanci a po-
litikové eurodemokratických partají! Může-
te tisíckrát vykládat o dohodách v Bělověž-
ském lese nástupníků tzv. nové Ukrajiny, ale
nikdy nevyvrátíte fakt uloupení Krymu Rus-
ku v roce 1954. Nakonec to konstatovala
i generální prokuratura Ruské federace,
a není to tak dávno. A to pomíjíme legitimní
referendum, jež proběhlo před opětným při-
pojením Krymu k Ruské federaci.

Zkrátka, senátor, by měl být vyzbrojen
nejen aktuálními, ale i historickými znalost-
mi, když chce řešit současně otázky jednot-
livce i celého zahraničního území, a měl by
si být vědom i toho, kde má kompetence,
a kde je nemá. Neměl by spojovat otázky
bezpečnosti státu s otázkami osudů jednot-
livců, pokud nemá zaručené informace. Stá-
toprávní otázky a otázky bezpečnosti státu
nelze řešit na základě mýtů, čtvrtinformací,
dezinformací a hypotéz. Pak z takových
konstruktů vznikají jen zábavné či méně zá-
bavné bláboly pro veřejnost, hodné stařečka
Pagáče nebo putimského strážmistra, nikoli
senátora. Není-liž pravda?

JIŘÍ JAROŠ NICKELLI, ČSOL Brno

O Babi‰i junioru a o Krymu by senátor nemûl
hlásat nesmysly

âelní pfiedstavitelé mezinárodního slovanského hnutí loni v Praze: (zleva) Sergej Kostjan (Bûlorusko), Krum Lazarov (Bulharsko), Nikolaj
Lavrinûnko (Ukrajina), Jan Mináfi (âeská republika), Sergej Baburin (Ruská federace) a Boleslav Tejkowski (Polsko).

FOTO – EVA HOLEâKOVÁProhlá‰ení Vlasteneckého fóra
Vlastenecké spolky, sdružené ve Vla-

steneckém fóru, důrazně odmítají napa-
dání Českého svazu bojovníků za svobo-
du (ČSBS). Ten je politicky nezávislý ne-
stranický spolek vlastenců, kteří proká-
zali svou oddanost Československé re-
publice a odvahu za ni bojovat proti ně-
meckým nacistickým okupantům za
2. svě tové války (vrahům 360 000 česko-
slovenských občanů) a pozůstalých po
těchto bojovnících včetně příznivců. Ten-
to občanský spolek má proto právem
úctu a vážnost občanů České republiky,
kteří mají kladný vztah k našemu státu.

ČSBS se stává terčem hrubých útoků
těch sil, které usilují o přepisování čes-
kých dějin podle cizích, českému státu ne-
přátelských zájmů a které jsou dokonce
podporovány některými ústavními a obec-

ními představiteli České republiky. Tyto
útoky jsou flagrantním porušením Listiny
základních práv a svobod, která je součás-
tí Ústavy České republiky. Spolky Vlaste-
neckého fóra zúčastněné na jednání, odsu-
zují hanebnou kampaň proti Českému sva-
zu bojovníků za svobodu, která směřuje
proti zájmům České republiky.

Za Vlastenecké fórum:
Společnost Ludvíka Svobody, z. s.; Slo-

vanský výbor, z. s., Kruh občanů ČR vy-
hnaných v r. 1938 z pohraničí, z. s.; České
mírové fórum, z. s.; Klub českého pohra-
ničí, z. s.; Sdružení čs. zahraničních letců
– Východ, z. s.; Svaz vojenských veteránů
ČR, z. s.; Vlastenecké sdružení antifašistů,
z. s.; Český svaz bojovníků za svobodu.

V Praze 12. 11. 2018

Ilustraãní snímek: prodejní stánek na‰í Slovanské vzájemnosti na loÀské Slavnosti Haló
novin na praÏském V˘stavi‰ti v Hole‰ovicích FOTO – EVA HOLEâKOVÁ

Otevřený dopis Ing. Oldřichu Lomec-
kému, starostovi městské části Praha 1,
zaslala loni v listopadu Pražská rada
Klubu českého pohraničí (podepsán Ing.
Václav Tomeš). Obsah dopisu podporuje
také Slovanský výbor ČR.

Pane starosto,
velmi nás mrzí, že na několikerá upozor-

nění a návrhy k navrácení pamětní desky
Hany Benešové na dům proti pomníku
E. Beneše na Loretánském náměstí, zastupi-
telstvo m. č. h. m. Prahy 1 dostatečně nerea-
govalo. Zejména v době příprav na oslavy
stého výročí vytvoření našeho moderního
státu. Jsme přesvědčeni, že navrácení pamět-
ní desky nemůže být blokováno případným
neproběhnutím kolaudačního řízení. Spíše
naopak, že kolaudace by měla být až po je-
jím navrácení. Že by se mělo i zkolaudovat,
zda její (případně neodborné) připevnění ne-
bude v delším období narušovat fasádu.

Jsme přesvědčení, že jednání zastupitel-
stva je ovlivněno silami z pozadí, které jsou
nepřátelské historické paměti našeho náro-
da, našemu národnímu státu, našemu náro-

du. Vyslovujeme hluboké zklamání nad
kvalitou vzdělání a morální úrovní zřejmě
většiny členů zastupitelstva. Doufáme, a bu-
deme se o to snažit, ve zlepšení v tomto
ohledu v bližší či vzdálenější budoucnosti.

VraÈte pamûtní desku Hany Bene‰ové!

Pamûtní deska Hany Bene‰ové

Na zasedání celostátní rady SV přinesl
Miroslav Vogl na ukázku fotokopii 2. čís-
la LÍPY SLOVANSKÉ, „časopisu politic-
ko-literárního a obchodnického pro Slova-
ny v demokratickém základu“. Odpověd-

nými redaktory byli dr. Podlipský, Slavo-
mír Vávra aj. Je v něm mj. Bakuninův pro-
test proti carskému samoděržaví. Časopis
vydával český demokratický spolek Lípa
slovanská založený 30. dubna 1848. Jeho

posláním, jak uvádí Malá čs. encyklope-
die, bylo posilovat národní uvědomění
a slovanskou vzájemnost. Za Bachova ab-
solutismu byly spolek i časopis umlče-
ny… Listárna. Připravil: Č. M. KADLEC
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Na konci války, když se Českosloven-
sko jako stát protihitlerovské koalice při-
pravovalo na poválečné mírové uspořá-
dání válkou zničených hranic s Němec-
kem, předpokládala se obdobná analogie
jako po roce 1918. Podmínkou byla ob-
nova suverenity státu, jaká byla před 31.
prosincem 1937. Přitom se předpokláda-
lo, že bude obnoveno válkou zničené vy-
značení hranic, vnucené nám po Mni-
chovu berlínskou čarou, jakož i hranice-
mi Protektorátu Čechy a Morava. 

Politické ústředí odboje a Obrana národa
již na počátku války, v rozmezí května až
srpna 1939, k tomu připravilo „Návrh úpra-
vy českých a slovenských hranic“. Přitom
se předpokládalo, že bez mírové smlouvy
se to neobejde. Z dopisu ministru obrany
Ingrovi (z 20. února 1939), pro dnešní dobu
zaujme postoj ke komunistům, kde:
„mnoho zámožných občanů prohlašuje, že
budou raději pod Moskvou a komunisty
a ztratí veškerý majetek, než pod Berlínem.
Moskva nám nevezme řeč ani půdu, kdežto
Berlín obojí…“.

V roce 1945 na červencové schůzce
představitelů tří mocností (Truman, Chur-
chill a Stalin), se předpokládalo, že bude
projednáno třicet sporných otázek. Nároky
na německé území uplatňovali: Francie,
Belgie, Holandsko, Československo a Pol-
sko. To bylo jedním z důvodů k německé-
mu odmítání uzavřít mírovou smlouvu. Pro
Německo by velkou ztrátou již bylo zruše-
ní pruského státu, případně i Sárska.

Československá vláda v Londýně za při-
spění britského velvyslance u čs. vlády Ni-
cholsena nastartovala proces, který se stal
páteří příprav pro obnovu státu. Přitom se
vědělo, že… „otázka konečné úpravy čes-
koslovenských státních hranic bude odlože-
na až do konečného určení mezistátních
hranic ve střední Evropě, při mírovém řeše-
ní“.

Obnova historických hranic
Obnova historických hranic se dostala na

pořad projednávání již v roce 1939 v odbo-
ji. V depeši „Petičního výboru Věrni zůsta-
neme“, odeslané do Londýna 28. prosince
1939, se poukazovalo na nutné korektury
hranic; včetně hraničních výběžků. Napří-
klad „Druhý odboj“ se zabýval přivtělením
Kladska již v roce 1939; kartograf J. Mašek
k tomu vyhotovil místopisný mapový náčrt
v měřítku 1 : 75 000, jakož i průsvitku s ně-
meckým názvoslovím (1944). Požadavek
se také vztahoval k posunutí hranice v pro-
storu Ostravy, bohumínské železniční tratě
a části Horního Slezska.

Velký význam byl přisuzován posílení
hradby Šumavy, Českého lesa, lokality Do-
mažlicka, Plzně a zabezpečení Chebské

pánve. V jižní části se zabezpečení státu
opíralo o udržení Jindřichova Hradce, Zno-
jemského předmostí, Pavlovských kopců
a Břeclavi, přitom byly vytipovány některé
lokality části Dolních Rakous severně od
Dunaje. Objevovaly se myšlenky o spojení
všech Slovanů v jeden politický útvar. Na-
příklad v depeši „Bedrníka“ z 13. a 21. zá-
ří 1941 se upozorňuje na zájem lidu o fede-
raci s Ruskem.

V přípravě podkladů pro rektifikaci hra-
nic byl velký význam přisuzován posílení
hradby Šumavy, včetně nám odcizeného
Javoru (nevýhodnou smlouvou z let 1764
a 1765 mezi Bavorskem a Rakouskem).
K tomu připomínám náčrt a slova spisova-
tele Jana Vrby ve Svobodném Slovu z 24.
července 1946: „Vrata republiky nelze ne-
chat nepříteli“, vztahující se k všerubskému
průsmyku a požadující posunutí všech hra-
nic. Je také známé úsilí čs. vlády o připoje-
ní Lužičanů k Československu. S ohledem
na existující demografický vývoj v Lužici
(v promíseném obyvatelstvu byla početná
německá část), musela čs. vláda požadova-
né připojení Lužice k ČSR odmítnout.

Vytvoření územní Subkomise I.
Pro přípravu rektifikací byla jmenována

územní meziministerská komise, do jejíž
Subkomise I. a zároveň jako delegát pro pa-
řížská jednání, byl za MNO pro své vlaste-
nectví a aktivity v územních změnách, jme-
nován zástupce náčelníka generálního štábu
generál Heliodor Píka. Subkomise I. se opí-
rala o podněty a návrhy projednávané s lon-
dýnskou vládou, čs. domácím i zahranič-
ním odbojem, a po válce i podněty z celo-
národní účasti veřejnosti na přípravě korek-
cí hranic.

Čs. požadavky
Čs. ministerstvo zahraničních věcí zasla-

lo ministrům zahraničí čtyř velmocí memo-
randum s přílohou map o požadavcích vůči
Německu. Londýnské konferenci pak čs.
delegace předložila 20. ledna 1947 memo-
randum obsahující 38 požadavků, které by-
ly poté shrnuty do 10 úseků z bavorského
a saského průběhu. Šlo o úseky: 1. žitav-
ský; 2. sebnický; 3. altenbergský; 4. Hora
sv. Kateřiny; 5. Hora sv. Šebestiána; 6. Vej-
prty; 7. Markneukirchen; 8. Stein; 9. česko-
lesý; 10. šumavský. Celková výměra
820,55 km2. Pokud by došlo k realizaci,
pak původní délka 815,8 km, by se zkrátila
o 63,8 km.

Kanál Odra – Dunaj
Všichni byli přesvědčeni, že nastala his-

toricky ta nejpříhodnější doba k uskutečně-
ní vodohospodářského díla významného
pro Československo, jakož i evropské hos-

podářství. Již na druhé schůzi územní sub-
komise (22. listopadu 1945) přednesl zá-
stupce moravskoslezského kraje architekt
Kumpošt, návrhy na korekce hranic s Ra-
kouskem. Ve stoletém projektu na vybudo-
vání vodního kanálu napříč Moravou, si
k realizaci zvolili technicky nejvýhodnější
myšlenku, posunout hranice západně od ře-
ky Moravy. Souběžně s kanálem se měla
vybudovat železnice a dálnice. Návrh rov-
něž řešil i územní ztrátu způsobenou Ra-
kousku v důsledku výstavby kanálu.

Postup obnovy vyznačení 
hranic
Již bylo zmíněno, že válkou zničené vy-

značení hranic v terénu po Mnichovu a ná-
sledně po Protektorátu Čechy a Morava,
vyžadovalo jejich obnovu. SRN s uzavře-
ním mírové smlouvy i nadále nesouhlasi-
la, a tak i obnova hranic – redemarkace,
která měla začít v roce 1945 – se protáhla
o 54 let, tj. až do roku 1999. Německý ne-
zájem, což vedlo k ponechání vyznačení
hranic v naprosté destabilitě, byl v Evropě
ojedinělý. Očividný projev uplatňované po-
litiky i nadále usilovat o odstranění ná-
rodních států a jejich hranic.

Obnova vyznačení státních
hranic po vytvoření NDR
Po vytvoření NDR (1949) její příslušné

orgány zahájily v saském úseku redemarka-
ci, včetně uzavření hraniční smlouvy a vy-
hotovení hraničních dokumentů, v poměrně
krátkém časovém úseku – v letech 1977
až 1980. Došlo i k registraci hraniční
smlouvy u OSN. Dílo se tak zařadilo na
úroveň běžnou u ostatních evropských stá-
tů.

Vážnost hraničních 
dokumentů vyhotovených
NDR
Obsahová platnost hraničních dokumen-

tů pro úsek NDR dosáhla poměrně vysoké
úrovně, která vynikla i po sjednocení Ně-
mecka. Po názvoslovné modifikaci hranič-
ní dokumenty (NDR) svou kvalitou vynik-
ly i po německém sjednocení, když se staly
součástí Česko-německé smlouvy o spo-
lečném hraničním díle z 3. června 1999.

Vážnost, kterou hraniční dokumentace
(NDR) získala, přiměla sjednocené Němec-
ko, aby tyto dokumenty byly v devadesá-
tých letech převzaty celoněmeckou roz-
hraničovací komisí jako základ pro sas-
ký díl hranic.

Memorandum 
československé vlády
Konečný efekt byl rozčarováním; když

ministři zahraničí velké čtyřky schválili ze-

štíhlené pořadí uzavření mírových smluv se
spojenci Německa, které po kapitulaci za-
pojilo všechny páky, jen aby se vyloučilo
uzavření mírové smlouvy.

K vyloučení mírové smlouvy byla veřej-
nosti podstrčena právní „teorie“ o debello-
vaném Německu, tj. zbaveném státní exi-
stence. Z toho plynulo, že Německo jako
„neexistující subjekt mezinárodního práva“
nemohlo být stranou způsobilou jednat
o mírové smlouvě, jakož i že všechny
úmluvy mezinárodního práva, včetně sta-
novení hranic a povinnosti hradit škody, by
nebyly pro SRN závazné.

Proces, v jehož závěru mělo být pro mí-
rovou konferenci vypracováno – memo-
randum československé vlády, vyplnil ča-
sový úsek až do roku 1947 velmi náročnou
prací. Na přípravách se podílely: všechny
zastupitelské úřady, ministerstva a jiné
místní organizace. Největší tíhu příprav ne-
sla ministerstva zahraničních věcí, obrany,
vnitra a vytvořená územní Subkomise I.,
jímž tvořily neocenitelné zázemí Hraniční
referát Ministerstva vnitra a Vojenský ze-
měpisný ústav.

Na rozdíl od tohoto úsilí, když ministři
zahraničí velké čtyřky uzavření mírových
smluv se spojenci Německa stále protaho-
vali, komentoval toto protahování ministr
Jan Masaryk 3. října 1946 v Paříži pro Uni-
ted Press slovy, že západní velmoci: „…při-
razily dveře před tvářemi malých národů

východní a jižní Evropy“, a jejich postoj na
konferenci srovnal s Mnichovem.

Na nátlak minimalizovat jakékoliv hra-
niční a územní změny, byly hraniční změny
redukovány do deseti úseků saského
a bavorského pomezí. Dřívější názory, že
smlouva 4+2 by měla být náhradou mírové
smlouvy s Německem, vylučovala skuteč-
nost, že se všechny státy jednání protihitle-
rovské koalice nezúčastnily. Naše neúčast
prosazovaná V. Havlem byla poplatná jeho
deformovaným proněmeckým vztahům.

Závěr: Zkušenosti ukazují, že na celé
kauze hraničních prací byli nejvíce zainter-
esovaní českoslovenští zeměměřiči. Při za-
měřování a vyznačování berlínské čáry, ja-
kož i nových hranice Protektorátu, pracova-
li Češi, již z příkazu říšského protektora,
většinou samostatně bez německých spolu-
pracovníků. Němečtí zeměměřiči byli od
roku 1940 odveleni na frontu. Po roce 1945
– kdy německá zeměměřičská (civilní) služ-
ba v prostoru hraničního znaku XI. porušila
vyznačení hraničního polygonu, museli čes-
koslovenští zeměměřiči zastoupit a pracovat
ve vlastní réžii. Německá strana odmítla pl-
nit hraniční povinnosti, pro německé odmít-
nutí, s poukázáním na debellaci. Z toho dů-
vodu čs. strana požádala o pomoc sovětskou
vojenskou zeměměřičskou službu v Sasku,
s jejíž pomocí byla hraniční závada, v době
od května do září 1948, společně odstraně-
na. ČENĚK M. KADLEC

Nûmecké odmítání mírové smlouvy po 2. svûtové válce
odsunulo pováleãnou obnovu hranic o 54 let

BraÀme svobodu slova!
(Dokončení ze s. 1)

Válka proti svobodě slova
Alexandr Malmač, Lotyšsko:
Svoboda slova je v Lotyšsku násilně

omezována, pověděl. Zmínil kolegu Ale-
xandra Gaponenka, obhájce lidských práv,
ředitele Institutu evropských studií a peda-
goga v Pobaltské mezinárodní akademii,
který je nyní trestně stíhán a musel pode-
psat, že neopustí Lotyšsko. Také Jurij Ale-
xejev je trestně stíhán a nesmí odjet ze ze-
mě. 

Nepohodlná novinářka Ala Berezovska-
ja jela do Bruselu se skupinou, nemá tedy
zákaz k opuštění země. Zastavili se ve Var-
šavě a podnikli protestní akci před lotyš-
ským velvyslanectvím na podporu Jurije
Alexejeva, který byl loni 24. listopadu za-
tčen. Protestem přispěli k tomu, že soud
nepřijal žádost policie o jeho zadržování
a Alexejev byl propuštěn z vazby. Avšak
zároveň mu bylo sděleno obvinění dle šes-
ti článků, mezi kterými je podněcování
k rasové nenávisti. Přechovávání střeliva.
Šíření dětské pornografie, což bylo doku-
mentováno snímky jeho koupajících se dě-
tí. Podpora akcím cizího státu, zaměře-

ných proti Lotyšsku. Tím cizím státem je
míněno Rusko. Takže jakákoliv kritika
Lotyšska tak může být označena za pod-
poru Ruska. Přitom až do soudního proce-
su má Alexejev zakázanou publicistickou
činnost.

Po letech plíživé ukrajinizace v Pobaltí
vzplála válka proti svobodě slova v Lotyš-
sku. Vyvrcholila na konci roku 2017, kdy
se plánuje zlikvidovat vzdělávání v rušti-
ně. Malmač se obává, že není daleko doba,
kdy bude svoboda slova zatlučena.

Osočování předsedy 
Slovensko – ruské společnosti
Editorem internetových novin „Zem

a Vek“ je slovenský žurnalista Ar thur
Bekmatov, z jehož řeči v Evropském do-
mě vyplynulo, že i na Slovensku se na-
jdou nějací Boblikové, ochotní pořádat
„hon na konspirátory, ruské agenty,“ kteří
se nepřiklání k tlachům prozápadních
šmoků. Bekmatov přitom uvedl chmurný
příklad předsedy Slovensko – ruské spo-
lečnosti Jána Čarnogurského, kterému
někteří lidé dávají nálepku veřejného ne-
přítele, jemuž by měl být zakázán přístup
do médií.

Češi se bojí veřejně vyslovovat
názory
Jan Rychetský, redaktor českých Par-

lamentních listů, si udělal průzkum v praž-
ské kavárně a hospodě a bylo mu řečeno,
že u nás máme svobodu slova. Ale tako-
vou, že si každý blbec může říci, co chce.
Tím rozezvučel k smíchu přítomné na
konferenci. Do budoucna se ale obává,
a vývoj mu dává za pravdu, že čeští obča-
né se z existenčních důvodů stále více
obávají vyslovovat veřejně své názory.

Evropská unie si nevšímá 
soubojů médií na Balkáně
Srbský novinář Teša Tešanovič:
Podle něho ideologická cenzura v médi-

ích převládá v západních zemích, ale ne
tak na Balkáně. Dnešní vedení na Balkáně
nemá žádnou vlastní ideologii. Jediná ide-
ologie těchto lidí je zůstat na vedoucích
místech jak dlouho to jen půjde. Tady totiž
nemají žádný problém s tím, co novinář ří-
ká v médiích, pokud ovšem lidi, kteří jsou
s nimi v kontaktu, novinář kriticky nena-
padne. V Srbsku není žádný problém, aby
žurnalisti mluvili volně o Sýrii, Krymu,
Ukrajině a dalších věcech. V těchto vě-

cech novináři mají svobodu, ale Tešanovič
neví, jak dlouho to bude trvat.

Přitom Evropská unie si nevšímá sou-
bojů médií na Balkáně. Unie má hlavní zá-
jem na tom, aby její geopolitické cíle na
Balkáně byly naplňovány. Do té doby, do-
kud jim vedení zemí na Balkáně pomáhá
dosažení těchto cílů. Pak je Unie spokoje-
na a řekne, situace je výhodná a svoboda
tisku je v těchto zemích zajištěna. Noviná-
ři na Balkáně a v Srbsku mohou být pod
velkým tlakem, když se dostanou k něče-
mu, co se nesmí.

Navrch mají 
protiruské postoje
Německý žurnalista Ulrich Hayden

byl zpravodajem v Moskvě pro několik
německojazyčných periodik. Věnuje se
událostem v Rusku a jeho sousedních ze-
mích. Jak řekl, s ukrajinskou krizí se situ-
ace ve svobodě tisku v Německu zhoršila.
Převažují antiruské postoje. Ukrajinský
velvyslanec v Německu je v německých
sdělovacích prostředcích citován bez jaké-
hokoliv komentáře. Co se týče případu

ukrajinsko- ruského konfliktu na Krymu,
německá média reagují opakovaně silněji
protirusky než kancléřka Angela Merkelo-
vá. 

Putin je hrozný, píší německá média.
Stále méně informují, jak žijí lidé na
Ukrajině. Němci nevědí, že 20 ukrajin-
ských měst je bez horké vody, že jsou
ukrajinští opoziční žurnalisté v kriminále.
V německé televizi ani o příšernostech,
které se děly na kijevském Majdanu, ani
o oděské tragédii, vůbec žádná zpráva ne-
ní. V roce 2015 natočil Ulrich Hayden
o oděském masakru film, ten se ale do ně-
mecké distribuce nedostal ke shlédnutí.
Poslední tři roky nesmí německý kores-
pondent dávat žádnou zprávu z republik
Doněcké a Luhanské!

„Německo slíbilo Ukrajincům lepší ži-
vot. Bez oligarchů a korupce – a ukrajinští
občané za tím slibem šli. A teď nechává
Německo Ukrajinu, aby se utopila v ledo-
vé vodě! Teď jsem mluvil o Německu vel-
kých elit, ne o těch řadových občanech
Německa,“ zdůraznil Hayden. 

JAN JELÍNEK

Stranu 3 připravil a redigoval Jan Jelínek

Slavnostní inaugurace nového sloÏení – pfiedsednictva, vy‰‰ího kolektivního
fiídícího a správního orgánu Bosny a Hercegoviny. Své národy v nûm reprezentují: za
BosÀáky ·efik DÏaferoviã, za Chorvaty Îelko Kom‰iã, za Srby – Milorad Dodik. Za delegaci
Ruské federace se inaugurace zúãastnil také Sergej Nikilajeviã Baburin, pfiedseda
Mezinárodní slovanské rady (druh˘ zleva). (jel)



(V čase, kdy máte v ruce toto vydání
SV, uplynul již více jak měsíc od konflik-
tu. I s přihlédnutím k časovému odstupu
považujeme za důležité přinést střípky po
incidentu v Kerčském průlivu.)

Nejprve věnujme pozornost situaci na
Ukrajině, která ve vztahu s Ruskem je tr-
vale napjata a rovněž vnitřně neuspokoji-
vá. Blížící se prezidentské volby a situa-
ce dosavadního prezidenta, mimocho-

dem jsou prognózy, že nepostoupí ani do
druhého kola, vyžadují nějaký zásadní
obrat. Existence politického smyslu celé
kerčské kauzy z 25. listopadu je beze-
sporná s cílem ovlivnit volby a zvrátit
šance Tymošenkové.

Původním domněnkám nahrávají další
kroky a opatření provedené Porošenkem,
počínaje vyhlášeným válečným stavem,
zákaz vstupu ruských mužů na Ukrajinu
i snahám zatáhnout do konfliktu EU
a NATO a posílit protiruské tendence
a případné posílení opatření proti RF.
Rovněž nikdo neobjasnil proč mezi zadr-
ženými námořníky byli pracovníci ukra-
jinské rozvědky. Tak jak je obvyklé,
všichni kdo vidí v Rusku prvoplánového
nepřítele, jednotně řeší co si Rusové do-
volují ve svých výsostných vodách pro-
vádět. Americký prezident ostentativně
odmítne schůzku se svým protějškem,
pokud nevyřeší konflikt s Ukrajinou.
Amerika by přitom mohla být první kdo
konflikt rozsekne, k tomu by stačilo vy-
hodnotit vlastní špionážní družicové
snímky (bez existence politické vůle věc
nemožná).

V čí prospěch, tedy cui bono?
Narušení teritoriálních vod je jedno-

značně provokací s cílem očernit Rusko
a vytvořit politické podmínky pro posíle-
ní postavení ukrajinského prezidenta
před nastávajícími volbami. Na druhé
straně Rusko nemá zájem o podobné
drobné incidenty, které můžou být zneu-
žity proti němu samotnému, zejména me-
diálně i ekonomicky.

V době vzniku konfliktu nebylo mož-
no předpokládat jeho další vývoj. Nedalo
se předpokládat, že by vyústil v ozbroje-
né střetnutí, záleželo jaký bude jeho me-
diální vývoj a kdo se ujme zprostředko-
vání jednání mezi Ruskem a Ukrajinou
s cílem dosáhnout smíru mezi stranami.
Jediné jednání proběhlo mezi preziden-
tem Putinem a kancléřkou Merkelovou,
otázkou bylo jaký byl jeho obsah a vý-
sledek. Americký prezident na setkání
G20 odmítl plánované setkání. Rusko ne-
předpokládalo žádné reciproční opatření
proti Ukrajině, ale oznámilo, že posílí
protivzdušnou obranu Krymu konkrétně
čtvrtou jednotkou vyzbrojenou novými
raketami S-400 Triumf.

Jan Kavan, náš bývalý ministr zahrani-
čí neočekává, že teď do Azovského moře
zamíří lodě NATO, aby poskytly podpo-
ru ukrajinskému námořnictvu. Připomněl
také, že „o incidentu v Kerčském průlivu
nevíme zdaleka všechno. My nevíme, co
se stalo před tím,“ poznamenal Kavan
doslova s odkazem na situaci, kdy ruské
lodě použily zbraně na ukrajinská plavi-
dla. „Nikdo prý nepochybuje o tom, že
Rusko musí Ukrajině umožnit průjezd
Kerčským průlivem, je tu však jedno
„ale“. Na druhou stranu nešlo o ukrajin-
ské obchodní lodě, šlo evidentně o ukra-
jinské vojenské námořnictvo a v tom má
Rusko pravdu, když říká, že si chtělo
zkontrolovat, zda tyto vojenské lodě tře-
ba nechtějí poškodit most a podobně,“
podotkl Kavan s poukazem na most, kte-
rý spojuje poloostrov Krym s ruskou
pevninou. (sh)
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� Krize po konfliktu 
v Azovském mofii
Ukrajinský prezident Petro Porošenko se

obrátil na Donalda Trumpa, aby předal
vzkaz Vladimiru Putinovi. „Prosím, odejdě-
te z Ukrajiny,“ uvedl Porošenko v rozhovo-
ru pro americkou televizi NBC. Porošenko
dříve řekl, že se pokoušel telefonicky spojit
s Putinem po incidentu v Černém moři, ale
ruský prezident s ním nechce mluvit.

� Hlasy z Ukrajiny
Bývalý šéf Služby vnější rozvědky Ukra-

jiny armádní generál Mykolaj Malomuž
v rozhovoru pro portál Politeka prohlásil, že
námořníky, kteří narušili hranici Ruska
v Kerčském průlivu a byli zadrženi Pohra-
niční službou FSB, kyjevské úřady zradily.
Jak podotkl Malomuž, lodi ukrajinského
vojenského námořnictva vpluly do vod, kte-
ré kontroluje Rusko, žádné jiné varianty vý-
voje událostí kromě zadržení narušitelů za
použití zbraní neexistovaly.

� K tomu rusk˘ ministr 
zahraniãí Lavrov fiekl: 
„Došlo k porušení teritoriálních vod Rus-

ka ukrajinskými loděmi v tom místě, které
až do roku 2014 všichni, včetně Ukrajiny,
oficiálně uznávali jako začátek teritoriál-
ních vod Ruské federace.“

� Putin ke konfliktu
Ruský prezident Vladimir Putin pozna-

menal, že ukrajinské lodě nelegálně vstoupi-
ly do teritoriálních vod, které patřily a patří
Rusku. Incident označil za nečistou hru, na
zvýšení napětí s cílem potlačení politických
oponentů kyjevské vlády. „V neděli (loni 25.
11.) tři ukrajinské vojenské lodě vpluly do
dočasně uzavřených ruských vod a několik
hodin tam vykonávaly nebezpečné manévry,
přičemž nereagovaly na požadavky  ruských
člunů a lodí, které je doprovázely. Nakonec
bylo přijato rozhodnutí o použití zbraní.
Všechny tři lodě byly zadrženy.“

� Prezident Ukrajiny 
Poro‰enko
Rusko podle Kyjeva blokuje ukrajinské

přístavy v Azovském moři, prezident Petro
Porošenko se snaží do konfliktu „zatáh-
nout“ Severoatlantickou alianci. S cílem,
aby do regionu vyslala své lodě. „Doufám,
že země NATO jsou připraveny vyslat své
lodě do Azovského moře, aby zde pomohly
Ukrajině zajistit bezpečnost,“ řekl Porošen-
ko německému listu Bild.

� Ostatní svût
Podle osvědčeného scénáře, bez znalosti

okamžitě konstruuje, jaké nové sankce na
Rusko uvalit a jak trestat. Nikdo se nepoza-
stavuje, že k události došlo ve výsostných
vodách Ruska. Nikoho nezajímá proč vedle
námořníků na palubě byli i pracovníci taj-
ných služeb Ukrajiny. A nikdo si nepoložil
otázku – „komu a proč“ je rozpoután nový
konflikt s cílem prohloubit příkop mezi Ev-
ropu (i ostatním světem) a Ruskem. Pokud
nemá posloužit k nekonečným závodům ve
zbrojení?

� Ono to mohlo b˘t i jinak –
âT a senát
Napětí mezi Ruskem a Ukrajinou komen-

toval v pořadu Studio ČT 24 redaktor Čes-
kého rozhlasu Plus David Šťáhlavský. Ukra-
jina s Ruskem pak byly tématem i dalšího
pořadu České televize, Událostí, komentářů.
Obě země se obviňují z vyprovokování stře-
tu. „Incident náhodný nebyl. Dá se předpo-
kládat, že za zosnováním by mohla stát kli-
ka kolem ukrajinského prezidenta Petra Po-
rošenka,“ zmínil Šťáhlavský. Porošenkovi
totiž podle něj klesá popularita v očekáva-
ném prezidentském souboji. Senátní zahra-
niční výbor podpořil prohlášení Minister-
stva zahraničních věcí ČR, které nekompro-
misně odsoudilo postup ruského námořnic-
tva proti ukrajinským lodím v Černém moři.

� Makedonsk˘ ministr vnitra
v âR
Jan Hamáček se v listopadu sešel v Praze

se svým protějškem ministrem vnitra Ma-
kedonie. Jednání věnovali spolupráci a její-
mu pokračování. Makedonský ministr Oli-
ver Spasovski ocenil profesionalitu a po-
moc českých policistů. Na stranu Makedo-
nie český ministr ocenil její obtížnou roli při
řešení migrační krize. Vzhledem k stoupají-
címu počtu migrantů projde spolupráce dal-
ším náročným testem…

Stranu 4 připravili a redigovali 
Stanislav Hrzina a Jan Jelínek

Ukrajinský opoziční novinář Ruslan
Kocaba se v rozhovoru pro MF Dnes vy-
jádřil k ukrajinsko-ruské krizi. Podle je-
ho slov kerčský incident záměrně vyvolal
ukrajinský prezident Petro Porošenko.
Potřeboval totiž nutně oživit obraz vněj-
šího nepřítele, tvrdí. Jak se dle Kocaby
změnila Ukrajina za posledních pět let?

„Tehdy jsme chtěli především odstranit
prezidenta Janukovyče a jeho kliku. Proto
jsem podporoval Majdan. Odstranit Janu-
kovyče se podařilo. Jenže potom přišel bo-
hužel prezident Porošenko…“ zmínil Ko-
caba. On sám pro Porošenka hlasoval, ne-
boť v něm viděl člověka s politickými zku-
šenostmi, bohatého a schopného. „V Poro-
šenkovi jsme viděli naději. Doufali jsme, že
miliardář podnikající v Rusku má snad ces-
tičky k Putinovi, bude schopen zamezit ob-
čanské válce. Ani ve zlém snu by mě tehdy
nenapadlo, jak budou miliony lidí oklamá-
ny a že si volíme někoho ještě horšího, než
byl Janukovyč. Proto dnes tolik z nás cítí
zklamání a rozhořčení. Této politické moci

a především prezidenta Porošenka se musí-
me zbavit,“ láteřil Kocaba.

Podle něj si totiž Porošenko udělal z vál-
ky podnikání. „Je to obyčejný cynik. Dnes,
před dalšími volbami, jsou jeho nejčastější
předvolební slogany armáda, jazyk a víra.
Všimněte si: Namísto míru armáda. Namís-
to demokracie a rovných příležitostí pro
všechny bazíruje na jazyku, tedy na rozdě-
lení podle nějakého etnického příznaku.
A v poslední době také často vytahuje kar-
tu víry. Asi nemusím říkat, kolik hrůz se
může odehrát při důsledném rozehrávání
náboženské karty,“ zmínil Kocaba.

Závěrem se vyjádřil ke Krymu. „Řeknu
vám otevřeně a jasně: Krym je Ukrajina.
A je nezákonně anektován. Na tom trvám.
Stejně tak ale vidím, že viníkem této situa-
ce není Vladimir Putin. Viníkem je ukrajin-
ská moc, která za 27 let nedokázala obyva-
telům Krymu ukázat výhody spojení
s Ukrajinou. Proto rozumím hlasování lidí
v krymském referendu. Putin si zkrátka
vzal to, co – jak se u nás říká – špatně leže-

Jedním z nejtajemnějších míst
Ukrajiny je venkovská osada Malá Bu-
gajka. Okolní samota a pusté cesty
umocňují tajuplnost místa. Čas si tady
jde vlastním tempem a oblast je ná-
padně podobná známému bermudské-
mu trojúhelníku. Zatímco ten zná
pravděpodobně každý, ten bugajský už
tak známý není. Oblast mezi Miami,
Bermudami a Portorikem je tradičním
předmětem zájmu příznivců záhad
a nevysvětlitelných jevů a to nejen
v posledních letech. O prvních problé-
mech v dané oblasti se ve svém deníku
zmiňuje už Kryštof Kolumbus. Další
tajemná zmizení lodí či letadel pak ná-
sledovala v pozdějších letech. Málokdo
ale ví, že podobné území se nachází

i na pevninské Evropě, přesněji na
Ukrajině.

Oblast zkoumali 
záhadologové
Bugajský trojúhelník nacházející se

kolem osady Malá Bugajka je zahalen
mnoha mystickými příběhy. 

V září roku 2012 se v místní osadě du-
chů uskutečnila první výzkumná vědecká
expedice odborníků na paranormální je-
vy. Pracovala zde výprava vedená fyzi-
kem a matematikem z Kyjevské meziná-
rodní univerzity profesorem Alexejem
Perechodem. 

Celou záležitost navíc dokumentovali
novináři z ruského kanálu TV-3. Podle
svědectví se v osadě samovolně zastavu-

jí a spouštějí hodiny a lidé zde mají děsi-
vé halucinace a vidění.

Nic nefunguje, 
zvířata se chovají zvláštně
Původní vesnice Malá Bugajka zanikla

v 50. letech minulého století. Z nejas-
ných důvodů celá vymřela. Současní vý-
zkumníci paranormálních jevů v těchto
částech země opakovaně zjistili podivné
anomálie, zejména nevysvětlitelné rádio-
vé rušení, neobvyklé údaje na číselnících
hodin či podivné reakce zvířat. „Od dva-
nácti do tří jsem pracoval na poli. Něco
mě vedlo neznámo kam. Sám jsem už cí-
til, že už musí být konec pole, ale přes
husté světlo nebylo nic vidět. Najednou
jsem zastavil, vylezl z traktoru a stál jsem

nad údolím,“ vyprávěl svůj podivný záži-
tek bývalý traktorista Ivan Martyněnko.

Celá záhada spočívá 
v magnetickém poli?
Jeden z výzkumníků Vladimir Litovka

připouští, že se sám stal v létě svědkem
nepochopitelného chování přístrojů. Ne-
jen že se ručičky hodin samy posunuly
o sedm minut dopředu, ale zhoršil se
i kompas, který najednou udával zvláštní
hodnoty. Hodinář Alexandr Ogij, který
dané hodiny zkoumal, si je ale jistý, že je
to výsledek působení magnetického pole. 

Vysvětluje, že v jeho praxi se to občas
stává. „Když položíte staré hodiny na
ledničku, stane se prakticky to samé,“ ří-
ká. JAROSLAV SVOBODA

Tajemné síly ukrajinské osady

Aktivity Ruska či Číny představují
větší bezpečnostní hrozbu pro Českou
republiku než mezinárodní terorismus.
V debatě s názvem „NATO ve 21. století
a česká armáda“ na CEVRO Institutu
v Praze to řekl někdejší náčelník gene-
rálního štábu české armády Petr Pavel.
Rusko podle něj rok od roku zvyšuje

svůj vliv v ČR, které kvůli členství v Se-
veroatlantické alianci nebere jako příte-
le, ale jako bezpečnostní hrozbu. Pavel
řekl, že politici v tuzemsku prezentují
jako největší hrozbu mezinárodní tero-
rismus. „Je to jedno z hrozeb, ale pro
Česko ne tak urgentní jako jiné,“ kon-
statoval.

V ČR podle něj někteří na základě vý-
roků amerického prezidenta Donalda
Trumpa zpochybňují, že by USA dodržely
své závazky vůči Evropě. Skutečné činy
USA včetně investic do obrany však podle
něj dokazují opak. Generál mimo jiné
upozornil, že naši vojáci nejsou nájemní
zabijáci, útoky na ně nezůstanou bez od-

povědi. Vojáci i celá mise se řídí přesně
danými pravidly, nefungujeme mimo rá-
mec mezinárodního práva. 

Bylo by chybou z Afghánistánu odchá-
zet pod tlakem. Generál Pavel, ale „neza-
velel“ jistě naposledy i přesto, že odešel
do výslužby.

(podle ČTK sh)

Generál Pavel: Rusko je jedna z hrozeb

Poloostrov Krym s Kerãsk˘m prÛlivem do Azovského mofie

Stfiet ruské a ukrajinské lodi

Kdo má prospûch z konfliktu?

Volil jsem Poro‰enka, ale je hor‰í neÏ Janukovyã

Krym nav‰tívil poslanec Evropského parlamentu Jaromír Kohlíãek (KSâM), druh˘ zleva.

lo,“ sdělil jasně Kocaba. Podle něho je nut-
né se začít vzdalovat od třetí světové války,
k níž se blížíme. „Nesmíme si zahrávat
s věcmi jako vyhlášení válečného stavu

v zemi, která má osm jaderných reaktorů.
To je velká nezodpovědnost Porošenka, ale
i jeho zaoceánských loutkovodičů,“ uza-
vřel.



Srbské pravoslavné Vánoce se hod-
ně liší od těch, které známe u nás
a v řadě jiných zemí. Začínají 7. led-
na, marně byste hledali ozdobený
stromeček a děti se musejí obejít bez
nadílky. „Věřící pravoslavného vy-
znání drží před vánočními svátky už
od 29. listopadu půst, kdy se nesmí
jíst maso – s výjimkou ryb,“ líčí srb-
ské zvyky Mihajlo Borović z Bělehra-
du.

V předvečer svátků, 6. ledna, nastává
takzvaný „Badnji večer“. Hlava rodiny
se vydává do lesa, aby tam uřízla dubo-
vou větev zvanou „chrastova grana“.
Právě ta, ozdobená slámou a okrasnými
větvičkami, je pak pod názvem „badn-
jak“ symbolem srbských pravoslavných
Vánoc. V čase „Badnjiho večera“ se sa-
mozřejmě jí postní strava, ryby, fazole,
bez mléka a sýrů. Na venkově je dosud
zvykem večeřet na slámě. A opéká se
sele, které pak je druhého dne, kdy Vá-
noce začínají, hlavním pokrmem.

Ovšem je přísně zakázáno z prasátka při
pečení ochutnávat! „Sele být prostě mu-
sí, ať jsi bohatý, nebo chudý,“ zdůrazňu-
je Borović.

Končí půst, přichází sýr 
a selátko
Vánoce – srbsky Božić – začínají 7.

ledna. „Hned ráno přichází do srbských
domů první host, „položajnik“. Musí to
být muž, ženě se dveře zásadně neotví-
rají. „Položajnik“ vhodí drobné mince
pod stůl, kam rodina uložila ozdobený
„badnjak“. Potom „badnjak“ vezme,
prohrábne jím oheň v kamnech a popře-
je všem v domě krásné Vánoce. Nato je
odměněn penězi. Sám sice vhodí pod
stůl jen pár mincí, ale odnese si zásadně
bankovky,“ pokračuje pan Borović.

Božić je prvním dnem, kdy skončil
půst, a tak si Srbové konečně s chutí po-
šmáknou. Nejprve na sýru, který je tra-
dičně prvním svátečným pokrmem.
A pak na selátku, zvaném „pečenica“.

Pravá přední noha z něj se schovává až
do nového roku, který nastává 15. ledna.
Srbským zvykem je i pálení „badnjaků“
před pravoslavnými chrámy, což obsta-
rávají kněží – „sveštenikové“. O Váno-

cích mají Srbové celkem tři dny volna –
7. ledna se slaví už zmíněný Božić,
8. ledna je svátek Matky boží („Majka
bogorodica“) a 9. ledna svatého Štepána
(„sveti Stefan“).
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Stranu 5 připravil a redigoval 
Stanislav Hrzina

� Náhoda ãi zámûr?
Při slavnostním setkání k 100. výročí

konce 1. světové války došlo k diplomatic-
kému „přešlapu“. Navzdory skutečnosti, že
během této války kosovští Albánci vítali ra-
kousko-uherské a bulharské okupanty jako
„osvoboditele“, Srbové bojovali statečně na
straně vítězů a dnes se jim ale nedostalo
patřičného ocenění. Na setkání v Paříží se-
děla předsedkyně tzv. „Kosovské republi-
ky“ v (prestižní) řadě, zatímco srbský prezi-
dent neseděl na stejném stupni jako seděli
vůdci vítězných národů.

� Bulharsk˘ ‰pás 
na úkor âEZu
Českým státem kontrolovaný ČEZ se ne-

chal nachytat od bulharských šíbrů. Odsta-
vená uhelná elektrárna Varna, kterou ČEZ
loni prodal za necelých 50 milionů eur, se
podle zpráv bulharských médií vrátí do pro-
vozu. Před dvanácti lety přitom ČEZ za fun-
gující elektrárnu na pobřeží Černého moře
zaplatil 206 milionů eur a dalších 100 mi -
lionů eur použil na navýšení kapitálu. ČEZ
tedy na transakci prodělal téměř sedm mi -
liard korun.

� Budeme svítit, 
budeme topit?
V Poslanecké sněmovně proběhl odbor-

ný seminář na téma energetiky. Promluvili
mimo jiné A. Vitásková, J. Skopeček a Ště-
pán Kotrba pak s příspěvkem „Odkud ta
roura vede?“ To hned vysvětlil: „Vede z vý-
chodu na západ. Ne naopak.“ A dodal, že
zatím všichni hovořili o mírových podmín-
kách. „Když se někdo rozhodne, že ten ko-
hout na tý rouře zavře, tak svítit nebudete,“
pohrozil analytik. Ukázal mapy, kde se na-
chází ropa a plyn. Převážně v Rusku, zhod-
notil. „Rusko není nepřítel, pokud obchodu-
je. Ale nedej bože, aby obchodovat přestalo.
Pak je to medvěd, kterého není třeba roz-
zlobit,“ prohlásil. A dodal, že pokud bude
Rusko chtít, může otočit směr, kam bude
plyn proudit, protože Čína zoufale hledá
zdroje energie. Vzkaz je tedy jasný, Rusko
má možnost prodat své zdroje i jinde. A do-
dal, že naše zájmy jsou shodné jen s částí
Evropské unie.

� Skandál kolem ruské 
ambasády v Praze
Hrozí česko-ruský diplomatický skan-

dál? Diplomaté Ruské federace v prohláše-
ní ostře odmítli slova ministra zahraničí To-
máše Petříčka (ČSSD) o tom, že je s amba-
sádou veden dialog o snižování počtu rus-
kých diplomatů v Praze. Ministr zahranič-
ních věcí T. Petříček v Otázkách Václava
Moravce na ČT (listopad) prohlásil, že jeho
resort intenzivně jedná s ruským velvysla-
nectvím o snížení počtu diplomatů i regist-
rovaných automobilů.

� Rusko nezadusí
Washington se může donekonečna snažit

dusit Rusko sankcemi, ale je řada klíčových
oblastí, kde se obdobné snahy nejen míjejí
účinkem, ale současně stimulují ruskou
ekonomiku k maximální soběstačnosti
a uplatnění produkce na světových trzích.

Neu‰lo nám

Rozhodně nepůjde o nějaké zlehčo-
vání či o jiný výklad židovského holo-
caustu, naopak půjde o zvýraznění
snah nacistického Německa v období
2. světové války vůči okolnímu světu.

Jaké byly cíle nacistů?
Vedle totálního vymazání židovského

národa, připravoval Berlín velkolepý
plán „ GENERALPLAN OST“ na
etnické vyčištění evropské části Ruska
od slovanské rasy a vysídlení slovan-
ských národů z Evropy (od střední Ev-
ropy až po Balkán) za Ural, kde měli
Slované jako otroci až do vymření pra-
covat v dolech, ze kterých by Říše zdro-
jově zajišťovala budování projektu „Ger-
mania“. Evropská část Ruska by byla
zcela zbavena původního obyvatelstva.
Rusové měli skončit v plynových komo-
rách stejně jako Židé a pozemky měly
být rozdány za odměnu německým vo-
jákům a dosídlencům z Říše.

Projekt Generalplan Ost měl být mist-
rovským dílem realizačního týmu Rein-
harda Heydricha a cíleným holocaustem
slovanských národů (nejen Rusů). Na
jeho konečnou realizaci nedošlo jen dí-

ky obrovské oběti obránců Stalingradu,
kdy právě Stalingrad se stal zlomem, od
kterého válka dostala jiný směr – zpět
do Německa.

Jenže už během německého tažení by-
ly jednotlivé prvky Generalplan Ost rea-
lizovány na úrovni vyčišťování území od
ruského obyvatelstva, na což dohlížel
osobně právě Heydrich. Etnické vyhla-
zování prováděly jednotky SS, které šly
těsně za wehrmachtem ve druhém sledu
a frontovou linií. Jenže ani wehrmacht
nebyl bez viny, protože celé vesnice by-
ly vypalovány a srovnávány se zemí,
protože wehrmacht nechtěl za svými zá-
dy centra odporu Rusů. Obsazované
Rusko bylo pro německou armádu tak
rozlehlé, že armáda neměla dostatek mu-
žů, aby mohla za sebou nechávat oku-
pační jednotky, které by dobyté vesnice
a malá městečka mohly kontrolovat. 

Wehrmacht proto vesnice kompletně
srovnával se zemí. Dobře je to vidět na
dobových filmových záběrech wehr-
machtu hlavně z roku 1941. Proto bylo
zastavení wehrmachtu před Moskvou
a posléze u Stalingradu tak důležité. Bez
vítězství Rusů u Stalingradu by dnes ne-

byla ani Česká republika, ani Sloven-
sko, ani Polsko, a hlavně nebyly by na-
še slovanské národy (a nešlo v Sovět-
ském svazu jen o Rusy, rovněž další slo-
vanské národy – Bělorusové, Ukrajinci
a další, prostě Slované v chápání Němců
jako stádo).

Poučení z historie
Slovanské národy opakují historické

chyby, které dopouští jejich rozkol
a podléhají globalizačním tendencím.
Slovanské národy se staví proti sobě
i dnes, tak jako tomu bylo v období 2.
světové války. Opět je nám diktován
osud a úděl, a co je nejvíce hrozivé, opět
v tom údělu není budoucnost pro slo-
vanské národy.

Největším zabijákem národů
je čas
Čas vede k zapomínání, národy zapo-

mínají historicky významné předěly
a vazby. V současné době je uváděno
Rusko jako nepřítel málem celého světa
a Evropy zvlášť. A to bez jakékoliv al-
ternativy, situace je nebezpečnější než
celé období tzv. studené války, kdy obě
strany jednaly a harašení zbraní bylo
rozhodně méně slyšet. Budoucnost pro
slovanské národy je takřka bezvýchod-
ná. A to i s přihlédnutím na možnou is-
lamizaci Evropy, která se zdárně rozví-
jí.

Podle 
Ing. JAROSLAVA IVANIČE 

připravil (sh)

Srbské pravoslavné Vánoce

Smrtelnû strategick˘
partner Fiat

Model s označením 101 přežil ve vý-
robním programu srbské automobil-
ky Zastava nástup modernějších vozů,
rovněž ekonomické sankce proti Milo-
ševičově Jugoslávii i bombardování
továrny v roce 1999. Po 37 letech vý-
roby se mu stala osudnou až dohoda
srbské vlády s italským Fiatem, který
převzal továrnu v jihosrbském městě
Kragujevac. Poslední kus Zastavy 101
opustil výrobní linku před deseti lety,
21. listopadu 2008. Spolu s vozem,
přezdívaným „stojadin“ nebo „kec“,
definitivně tehdy skončily i další dva
letité modely, Koral a Florida. Kdysi

prosperující továrna se rozpadá, bez
naděje na vzkříšení.

Jedním z nejžádanějších produktů ju-
goslávského průmyslu dováženém do
Československa byl právě automobil
Zastava 101 (pod názvem Zastava
1100). Na svou dobu byl tento licenční
Fiat 128 se stupňovitou zádí vskutku
pokrokovým automobilem – pětidveřo-
vá karoserie, přední náhon, živý a rela-
tivně úsporný motor z něj dělaly na čs.
trhu žádaný výrobek. Na druhou stanu
nelze zamlčet ani vady, z nichž nejváž-
nější byl asi fakt, že karoserie rychle
a rády korodovaly. (sh)

Země bývalé Jugoslávie se „dohod-
ly“ na posílení spolupráce při identifi-
kaci tisíců lidé nezvěstných po válkách
z 90. let. Informovala o tom agentura
AP. Zástupci Srbska, Chorvatska, Bos-
ny, Kosova a Černé Hory podepsali do-
hodu, která určuje, jak bude jejich spo-
lupráce vypadat. Souhlasí s tím, že bu-
dou mezi sebou více sdílet informace
a že exhumací z hrobů se budou moci
účastnit i zástupci jiných zemí.

Mezinárodní komise pro pohřešované
osoby (ICMP) těmto zemím pomůže
s testy DNA, bude dohlížet nad výmě-
nou dat a rovněž udržovat regionální da-
tabázi. Ze zhruba 40 000 lidí pohřešova-
ných po krvavém rozpadu Jugoslávie
jich je stále 12 000 nezvěstných. Je me-
zi nimi také asi 4000 osob, jejichž nei-
dentifikovaná těla se nacházejí v márni-
cích v jednotlivých zemích. 

Podle ČTK

Zlom v kauze „údajného“ pohádko-
vého dědictví, které přivodilo problémy
i bývalému europoslanci Miloslavu
Ransdorfovi, přinesly švýcarské úřady.
Berounští policisté v těchto dnech obvi-
nili muže, kvůli kterému před třemi ro-
ky zatkli ve Švýcarsku bývalého euro-
poslance Miloslava Ransdorfa. Případ
souvisí s údajným dědictvím, o kterém
obviněný tvrdí, že ho má ve Švýcarsku
a že se k němu nemůže dostat. Proto
přesvědčuje různé lidi, aby mu pomohli.
Mezi takové případy patřil svého času
i europoslanec Miloslav Ransdorf, který
nedlouho poté, co se vrátil ze zmíněné
mise ve Švýcarsku, předčasně zemřel.

Zlom v této kauze nastal poté, co češ-
tí policisté po řadě měsíců dostali odpo-
věď od úřadů ve Švýcarsku a v Rakous-
ku. Dokumenty pomohly detektivům
případ posunout až do fáze obvinění
z podvodu. Do role, která vyústila v za-
tčení Miloslava Ransdorfa, byl europo-
slanec evidentně vmanipulován. Strávil
tři dny ve švýcarské vazbě. Jen několik
týdnů po návratu do Čech pak zemřel.
Právě v období, kdy byl ve vazbě, vidí
rodina hlavní příčinu Ransdorfova před-
časného úmrtí. Manželka a dcera měly
k dispozici záznamy z vazby, jež podle
nich dokazují, že neměl po zadržení
k dispozici všechny své léky. Česká po-

licie případ prověřovala a uzavřela ho
s konstatováním, že na jeho smrti neměl
„údajně“ nikdo vliv.

Průběh a neurvalá medializace uvede-
né kauzy rozhodně přispěla k tomu, že
PhDr. Miloslav Ransdorf, CSc. předčas-
ně umírá 22. ledna 2016. Vzpomínáme
již třetího výročí odchodu tohoto mimo-
řádně schopného politika a člověka. 

(sh)

Symbol Vánoc – peãené selátko

Holocaust z jiného pohledu

Krok správn˘m smûrem

Miloslav Ransdorf

Bude oãi‰tûno jméno
Miloslava Ransdorfa?

Automobil Zastava

OMLUVA
Vážení čtenáři a přátelé Slovan-
ské vzájemnosti. V předcházejí-
cím prosincovém vydání došlo
v článku, připomínajícím první
výročí odchodu profesora Rajko
Dolečka z našeho středu, k ne-
správné formulaci titulku přís-
pěvku. Nejprve jsem opomněl
písmeno „i“ za čárkou, ale i pře-
sto by titulek nevyjadřoval přes-
ný úmysl, kterým bylo vyzved-
nout vysoce morální a lidské
vlastnosti profesora Dolečka. Do-
mnívám se, že odpovídající for-
mulace musí obsahovat jeho
vztah k Srbsku i Bosně (jako
z prostředí ze kterého pocházela
jeho maminka.) Jako autor přís-
pěvku se omlouvám našim čtená-
řům. 

STANISLAV HRZINA



Karel Svoboda se narodil 19. prosince
1938 v Praze. Již v dětství se učil hrát na
klavír. Absolvoval střední školu a začal
studovat stomatologii na vysoké škole,
kterou však nedokončil. Jeho cesty ved-
ly totiž jinam. Poněvadž byl hudebně
mimořádně nadán, stal se autorem mno-
ha písní a skládal též filmovou hudbu.
Jako úspěšný hudební skladatel spolu-
pracoval s Karlem Gottem (jenž má
v repertoáru asi 80 jeho písní) a texta-
řem Jiřím Štaidlem.

V roce 1963 založil hudební skupinu
Mefisto, která účinkovala nejprve v La-
terně magice a později měla stálé angaž-
má v divadle Rokoko, kam Svoboda při-
vedl nastupující generaci zpěváků v čele
s Václavem Neckářem, Martou Kubišo-
vou nebo Helenou Vondráčkovou. Vedle
zmíněných zpěváků byli v 60. a 70. le-
tech minulého století interprety jeho pís-

ní mimo jiné také Eva Pilarová, Hana
Zagorová, Milan Drobný a další, v 80.
letech k nim přibyli Michal David, Iveta
Bartošová, Petra Janů a Dalibor Janda
a v letech devadesátých Daniel Hůlka
a Leona Machálková.

Karel Svoboda se věnoval vedle po-
pulární též filmové hudbě. Skládal hud-
bu především pro režiséra Václava Vor-
líčka, ať už to byl jeho film Smrt si vy-
bírá či pohádkový film Tři oříšky pro
Popelku nebo seriál Létající Čestmír.
Rovněž napsal hudbu k seriálu Návštěv-
níci i znělku k seriálu Včelka Mája. Za
nejproslulejší píseň je považován hit La-
dy Karneval, který převzali dokonce in-
terpreti z Brazílie, Francie či ze Švéd-
ska. Mohl bych vyslovit mnohem víc
písní, vyberu ale nejznámější a nejzpí-
vanější: Stín katedrál, Čau lásko a Ještě,
že Tě lásko mám.

Vzpomínal jsem již na některé filmy,
k nimž autor napsal hudbu. Ono jich to-
tiž bylo kolem třiceti. Nehodlám, řekně-
me, vyjmenovat všechny, ale stačí uvést
kupř. filmy Jak se budí princezny, Noc
klavíristy, Zítra vstanu a opařím se ča-
jem, Smrt stopařek, Sůl nad zlato z roku
1982, Cirkus Humberto a Z pekla štěstí.

Karel Svoboda je také autorem čty-
řech muzikálů, a to Dracula z roku 1995
na libreto Zdeňka Borovce, Monte Cris-
to, 2000 (rovněž s textem Z. Borovce),
Noc na Karlštejně z roku 2004 a Golem,
2006. Ve Smíšeném pěveckém sboru
Foerster z Jičína jsou často do programu
koncertních vystoupení zařazovány árie
Nespravedlivý Bůh z muzikálu Dracula
a Ó, Monte Cristo z muzikálu Monte
Cristo, které jedinečným a nezapomenu-
telným způsobem a s doprovodem vyni-
kajícího klavíristy Pavla Krčmárika in-

terpretuje barytonový sólista Radek
Štaff. Ovace posluchačů vždy neberou
konce.

Hudební divadlo Karlín připravuje
k nedožitým narozeninám skladatele
přesně v den, kdy se před 80 lety naro-
dil – 19. prosince 2018, exkluzivní kon-
cert, v němž mu jeho písněmi vzdá poc-
tu celá plejáda populárních umělců,
jímž ve své době napsal plno hitů. Bu-
dou to písně z filmů, seriálů a z muziká-
lů, přičemž vyvrcholením koncertu bude
blok písní Karla Gotta a závěrečná finá-
lová píseň všech účinkujících. Scénář
koncertu připravují umělecký šéf diva-
dla Pavel Polák a dramatik koncertů Ra-
dan Dolejš. Moderovat bude Libor Bou-
ček, který rovněž vzpomene předčasné-
ho ukončení skladatelova plodného ži-
vota v lednu 2007.

MILOSLAV SAMEK
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Fenomenální hudební skladatel

Svátek zimního slunovratu v předk-
řesťanském pojetí u Slovanů předcházel
křesťanským Vánocům. Z této doby
nám zůstalo mnoho zvyků, které už za
staroslovanské ani nepovažujeme. Jaké
ale bylo jeho skutečné poslání a koho
vlastně oslavoval?

V indoevropské tradici je všeobecně při
zimním slunovratu oslovováno zrození
slunečního božstva. Postupné ubývání dne
a tím i světla, tepla a životní síly, je obra-
zem stárnutí tohoto božstva, naopak přibý-
vání dne a slunečního jasu po zimním slu-
novratu vede k obnovení života v přírodě.

Bohem slunce a zároveň synem praboha
Svaroga byl mladý bůh Dažbog. Právě on
je slunečním bohem, jehož zrození při
zimním slunovratu oslavujeme…

Zapalme svíčky jako ochranu
před zlými duchy
Podle slovanské tradice se právě v tom-

to období Dažbog rodí jako dítě pod zemí,
dospívá během jara, v nejvyšší síle je o let-
ním slunovratu, poté začíná postupně sláb-
nout a o zimním slunovratu opět umírá
a znovu se rodí. Původní slovanská víra
hovoří o tom, že právě v onu magickou

noc slunovratu, v čase mezi jeho úmrtím
a narozením, nastává na Zemi chaos. V tu-
to dobu je svět bez Dažbogovy ochrany
a mizí hranice mezi světem a podsvětím,
díky čemuž se k nám mohou dostat nebez-
pečné bytosti, běsi a čerti. Proto Slované
uctívali oheň jako zástupný symbol Slun-
ce. Element ohně byl nejdůležitějším prv-
kem, který oslavy zimního slunovratu pro-
vázel. Měl nejen funkci symbolickou, ale
zejména ochrannou. Zapaloval se při zápa-
du Slunce, aby do sebe vstřebal poslední
zbytek Dažbogovy síly a musel hořet ce-
lou noc.

U nás se tyto ohně stáhly jen do podoby
zapalování svíček, avšak hojně jsou ještě
doložené hlavně u jižních Slovanů. V mi-
nulosti byly páleny veliké společné ohně
pro celé vesnice, vlivem církevních záka-
zů se však postupně začaly stahovat do do-
mácností. V Rusku se posílalo z kopce ho-
řící kolo, což je taktéž hojně rozšířený so-
lární symbol. Tyto posvátné ohně nesměly
vyhasnout až do svítání a většinou se
u nich po celou noc bdělo. Celonoční bdě-
ní máme doložené i z Čech. Přes oheň se
též skákalo, což mělo přinést celkové očiš-
tění od zlého a zdraví. Oheň je totiž nej-

spolehlivějším prostředkem ochrany před
nebezpečnými silami.

Sváteční večeře 
a zlaté prasátko 
jako symbol Dažboga
Při štědrovečerní večeři býval hlavním

a obřadním pokrmem koláč, který čas de-
gradoval do podoby církevních oplatků.
Na koláči byly reliéfně zobrazovány solár-
ní symboly, jako například různé stylizo-
vané svastiky či kolovraty.

Při večeři musí být na stole hojnost po-
krmů a plodů, aby se totéž opakovalo
i v příštím roce. Pokrmy bývají obvykle

bezmasé. Všeobecným slovanským zvy-
kem je pod stolem prostírání slámy, aby
byla zajištěna úroda obilí. Na samotný den
Božího narození je ale typický jiný pokrm.
U některých Slovanů je pro tento den do-
svědčeno obětování prasete. Prase bylo
posvátným Dažbogovým zvířetem. To do-
svědčuje i české rčení o vánočním zlatém
prasátku. Samozřejmě, že i v Čechách se
v tomto období hojně konaly a stále kona-
jí vepřové zabíjačky.

Večeře i s mrtvými předky
Jedním z hlavních významů tohoto

svátku je jistě ctění předků. Duše mrtvých

se v tuto dobu svobodně pohybují po svě-
tě a tak staří Slované ctili všeobecný zvyk
prostírat při večeři i jim. Mrtví předkové
bývají před večeří pozváni a na jejich čest
se připíjí. Mohou se ale objevit i v podobě
neznámých příchozích, proto všichni, kte-
ří zaklepou na dveře, musejí být řádně po-
hoštěni. Duše předků se mohou vtělovat
i do domácích zvířat, kterým je věnována
zvláštní péče a jsou jim přinášeny lepší
pokrmy. Věří se dokonce, že o půlnoci do-
káží zvířata mluvit lidskou řečí. Zimní slu-
novrat je tak dozajista nejvýznamnějším
svátkem našich předků.

JAROSLAV SVOBODA

Zlaté prasátko a svíãka jako symbol boha DaÏboga

Smrt a vše, co s ní souvisí, je dnes
velkým tabu, které většině lidí nahání
spíše strach. Jen obtížně si lze předsta-
vit, že naši předkové nepovažovali smrt
za nic neobvyklého a byla vlastně sou-
částí jejich každodenního života. Na-
prosto odlišný od těch současných byl
také přístup k samotným pohřebním
rituálům.

Veselice a hry 
místo dnešního truchlení
Ve svém každodenním životě, úzce

spjatém s přírodou byli staří Slované svěd-
ky neustálého vznikání, zanikání a trans-
formace všeho pomíjivého. Na sebe samé
pohlíželi jako na součást přírody, a tak ani
netoužili být výjimkou z životního kolobě-
hu zrození a smrti. Právě smrt nepovažo-
vali za nic neobvyklého a na odchod svých
blízkých pohlíželi jako na cestu do jiného
světa (Návu). O tom svědčí i veselost při
pohřebních hostinách. Výjimkou nebylo
ani hraní divokých her v maskách a pře-
strojení. Tyto hlučné hry měly zaplašit zlé
démony ohrožující duši zemřelého na jeho
cestě.

Se stejným úmyslem provozovali pozů-
stalí hlasité naříkání a rituální oplakávání,
které mělo zabránit duši zemřelého, aby se
vrátila zpět mezi živé. Vědělo se, že není
správné ji volat nazpět. Svědčí o tom do-

chovaná rčení jako například „Neplač po
nebožtících“. Věřilo se, že opravdové slzy
dokáží zemřelého pálit či tížit a tak ho
poutat k tomu, co už opustil

Podstatou všeho byla duše
Duše člověka představovala jeho samo-

statnou část, která ho opouští nejen po
smrti, ale i třeba v bezvědomí či spánku.
V těchto chvílích může být spatřena ostat-
ními. Někdy se může zjevit jako stín, kte-
rý je schopen mluvit a pohybovat se. Jin-
dy se zjevuje ve zvířecí podobě, zejména
jako pták – holubice, slavík, krkavec nebo
jako hmyz – motýl či včela. Záleželo, jaké
morální vlastnosti měl daný člověk. Když
člověk umíral, byla spojována s jeho po-
sledním výdechem, ve kterém se uvolňuje.
Aby nic nebránilo jejímu volnému odcho-
du, otevíralo se okno. Někdy se nechávaly
otvory v truhle, v níž byl nebožtík po-
hřben.

Náv je slovanské podsvětí. Má podobu
louky, kde se pasou duše lidí a skotu,
a vládne mu bůh Veles.

Příbuzní se 
o zemřelého postarali
Staří Slované věděli, že smrt je nezvrat-

ným osudem všeho živého. Proto si ji přá-
li klidnou a bez dlouhého utrpení. Když
tedy někdo nemohl zemřít a trpěl, ¨poklá-

dali ho z postele na slámu, někde mu klad-
li na prsa hlínu či alespoň zastavovali ho-
diny. Po smrti nejstarší člen rodiny mrtvé-
mu zatlačil oči, aby nemohl nikoho „vy-
koukat“.

Před uložením do rakve nebožtíka umy-
li, učesali, oblékli do rubáše a také obuli,
aby měl snazší cestu do Návu. Pokud ne-
byla rakev ještě připravena, pokládalo se
tělo na prkno. Když byl zemřelý hospodá-
řem, byla jeho smrt oznámena koním, kra-
vám a dalším zvířatům.

V předvečer pohřbu se slavilo
Nebožtík byl do svého pohřbu vysta-

ven, aby mu všichni mohli dát poslední
sbohem. V předvečer pohřbu se scházela
u rakve rodina i známi, aby se modlili, při-
čemž jim byla podávána „úcta“ v podobě
chleba a kořalky. Víko rakve muselo být
dobře připevněno, aby se náhodou nebož-
tík nezjevoval. Když se rakev vynášela,
byla spuštěna třikrát dolů, tak, aby se do-
tkla prahu domu. Tak se zesnulý rozloučil
a požehnal domu. Z naší současné společ-
nosti se mrtví vlastně vytratili. Na rozdíl
od našich předků dnes na většině pohřbů
není nebožtíka ani vidět a vytrácí se tak
onen osobní kontakt s jednou součástí ži-
votního cyklu. 
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Pohfiební rituály pfiedkÛ bychom dnes
nepochopili

Ivano-Frankivská oblast na západě
Ukrajiny je pověstná především jako tu-
ristická oblast s krásnou karpatskou pří-
rodou. Má však i svá tajemná zákoutí.
Především hřbitovy, které nahání hrůzu
i po letech od děsivých událostí.

Hřbitov s upírem
Tento starobylý hřbitov je skutečnou

Mekkou pro milovníky upírů a záhad. Pod-
le legendy byl právě na tomto hřbitově kdy-
si pohřben upír, a proto se zde neustále ob-
jevovaly ostatky zemřelých se stopami
kousnutí na krku.

V roce 1974 se začaly v Ivano-Frankiv-
ské oblasti objevovat mrtvoly s podivnými
stopami kousnutí na krku. Místní se báli, že
tato úmrtí mohou souviset s legendou
o upírovi na místním hřbitově. Sovětská
vláda samozřejmě nepotřebovala žádné

senzace a tak striktně odmítala tento fantas-
tický názor. Úředníci si stáli za názorem, že
se rozhodně nejedná o zásah vyšší moci
a že hrob upíra na místním hřbitově s úmr-
tími rozhodně nesouvisí. Přesto ale tento
hrob nařídili vypálit vojenským plameno-
metem. Ihned po tomto činu přestala i zá-
hadná úmrtí lidí s ještě záhadnějšími kous-
nutími.

Židovský hřbitov
V období druhé světové války se jeden

z židovských hřbitovů v Ivano-Frankivské
oblasti stal svědkem masové vraždy několik
tisíců lidí. V říjnu 1941 sem Němci přivezli
na nákladních automobilech tisíce Židů. Na
hřbitově byla vykopána jáma o hloubce pě-
ti metrů. Lidé byli nuceni do ni skočit a vzá-
pětí tam byli postřílení z kulometu.

Strašlivé popravy trvaly pět hodin. Podle
odhadů bylo za tuto dobu zabito šest až de-
set tisíc nevinných lidí.

JAROSLAV SVOBODA

Ukrajinské hfibitovy jsou 
tich˘mi svûdky dûsiv˘ch úmrtí

Stránku 6 připravila a redigovala 
Nataša Weberová

Současné novoroční období vnímá
většina z nás jako období horlivého pl-
nění novoročních předsevzetí a jakýsi
návrat k uspěchanosti všedních dní. Na-
ši předkové však v těchto dnech pokra-
čovali v očistě svých životů a to i sexuál-
ním půstem.

Posvátným zimním slunovratem, který
je Slovany označován jako Kračun, roz-
hodně nekončily oslavy spojené s kon-
cem starého a vítáním nového roku. Své
„Vánoce“ prožili naši předci o slunovra-
tu, kdy oslavili zrození solárního boha
Dažboga a tím vlastně přivítali nové slun-
ce. Ovšem prvních 12 dní po tomto svát-
ku se ještě nijak zvlášť neprodlužuje
a slunce si dává se svým příchodem na-

čas. Stále je brzo a dlouho tma. Staří Slo-
vané toto období označovali jako „noci
běsů“ nebo „nečisté dny“. V těchto dva-
nácti dnech jsou brány mezi naším svě-
tem a podsvětím otevřené a tak světu
vládne Veles, který je jinak bohem pod-
světí. Zemi vládne právě oněch 12 dní ná-
hradou za zbylých 12 měsíců, kdy vládne
Dažbog. Až do Tří králů tak můžeme pot-
kat duše zemřelých předků, ale i zlé du-
chy a démony. Těm se ovšem naši předci
snažili vyhnout, pro což sloužil dodnes
zlidovělý zvyk Koledy.

Sexuální půst před koledou
Koleda představovala setkávání lidí

s běsy. Mladí muži se přestrojili za zvířata

nebo si nasadili různé strašidelné masky,
které byly vyrobeny ze dřeva, kůry či ků-
že. Smyslem bylo zahnat běsy a démony
a ochránit před nimi ostatní i sebe. Ve sku-
pinách obcházeli vesnici, zpívali, hráli
různé scénky a přáli v každém domě úro-
du a štěstí. Za to dostávali jídlo, pití, ale
i peníze. Koledovalo se od zimního sluno-
vratu až do přísluní, což později církev
překryla svou tradicí Tří králů. Současně
s tím si křesťanství „vypůjčilo“ i zvyk ko-
ledy spojený s tímto svátkem.

Důležité je, že slovanští mladíci – ko-
ledníci – museli několik dní před koledou
dodržovat sexuální půst, aby se očistili od
všeho zlého. 

JAROSLAV SVOBODA

Slované drÏeli pfied koledou sexuální pÛst

BLAHOP¤ÁNÍ
KPT. V. V. Vladimír Winter veterán

Velké vlastenecké války, Svobodovec, se
dne 27. ledna 2019 dožívá požehnaných
94 let. Při napadení Sovětského svazu
pracoval jako šestnáctiletý ve Stalingrad-
ském traktorovém závodu při výrobě
tanků. Po evakuaci do Kazachstánu
vstoupil do Rudé armády a následně do
1. československé jednotky jako řidič, se
kterou došel až do Československa. Do
dalších let mu přejeme vše nejlepší, hod-
ně zdraví a neutuchajícího elánu.

Redakce Slovanské vzájemnosti

Karel Svoboda



Obnovení samostatnosti 28. 10. 1918
sebou vedle jiného přineslo nutnost vy-
tvoření symbolů státní suverenity, tedy
státních barev a vlajky. V prvních popře-
vratových měsících reprezentovaly naši
vlast dosavadní barvy Českého králov-
ství – červená a bílá, a vlajka ve stejné
kombinaci. Vedle nich byly však v národě
užívány barvy slovanské, a to jak v pořa-
dí červená, bílá, modrá, tak v ruském po-
řadí – bílá, modrá, červená.

Na konci jara 1919 v rámci pracující ofi-
ciální komise pro stanovení státního znaku
(znaková komise) byl zřízen „subkomitét
pro vlajku“. S ním spolupracovala neoficiál-
ní skupina navrhovatelů státní vlajky, činná
v Uměleckém odboru Památníku odboje,
kde se sešla řada vynikajících umělců a ar-
chitektů.

Komise nejprve uvažovala o uzákonění
červené a bílé, tj. historických barev čes-
kých, za československé státní barvy. Shod-
ná podoba s barvami používanými v sou-
sedních státech, Polsku a Rakousku, nevy-
lučující, že by mohlo dojít k nepříjemné zá-
měně si vynutila rozšíření o další barvu.
Nejvhodnější byla modrá, představující
Slovensko. V souhrnu tím také vznikla výše
zmiňovaná slovanská trikolóra, jež hlavně
v letech před 1. světovou válkou měla pro
náš národní život důležitý význam, znázor-
ňujíc slovanské uvědomění a vzájemnost.

Pořadí barev červená, bílá, modrá se pro-
to objevilo i ve vládním návrhu vlajkového

zákona z 30. října 1919. Ani ústavní výbor
Národního shromáždění (NS) neměl proti
takovémuto složení státních barev v ústavní
listině námitek. Při 126. schůzi NS konané
28. 2. 1920 ale vystoupili poslanci Viktor
Dyk, František Lukavský a další domáhají-
cí se, aby příslušná pasáž projednávaného
návrhu Ústavy zněla: “Barvy republiky jsou
bílá, červená a modrá.“

Poslanec Dyk to zdůvodnil takto: „Barvy
navrhované jsou též barvy holandské a ame-
rické, chceme dále zachovat v spojení s bar-
vou modrou starou zemskou barvu bílo-čer-
venou.“ Změna byla bez rozsáhlejší rozpra-
vy přijata kvalifikovanou většinou. Což se
patrně stalo vlivem vzpomínky na epigram
K. Havlíčka Borovského „moje barva čer-
vená a bílá“, kterému se vytýkalo, že české
barvy obrátil, i když základní barvu, tedy
barvu spodní při složení českého praporu
z pruhů kolmých k žerdi, uváděl s heraldic-
kého hlediska správněji na místě prvním.

Barvy státní vlajky stejně jako barvy stát-
ní jsou dle požadavků heraldiky odvozeny od
barev zastoupených ve státním znaku, v čs.
případě zastoupených tehdy v malém znaku
republiky. Z tohoto hlediska představovaly
Čechy, Moravu a Slezsko barvy červená a bí-
lá, odvozené od červeného pole štítu, na
němž je útočící stříbrný (bílý) dvouocasý lev.
Barva modrá pochází ze tří vrchů ve sloven-
ského znaku, umístěném na prsou lva.

Před znakovou komisí zůstal už jen pro-
blém seskupení zvolených barev tak, aby

vznikl nejvyšší státní symbol (vlajka) vyho-
vující požadavkům heraldickým, historic-
ko-politickým, mezinárodním, ale i praktic-
kým. Pruhové uspořádání – vodorovné
a svislé – bylo zamítnuto kvůli možné zá-
měně s jinými podobnými vlajkami, a to
i v případě, že by se některá barva opakova-
la. Zbývalo jediné řešení – umístit na červe-
nobílý prapor modrou barvu v podobě he-
raldické figury. Takové figury jsou kříž, kro-
kev, kůl a klín.

Po četných pokusech byl vybrán klín, je-
hož základnu by tvořila celá šířka vlajky při
její stožárové (žerďové) straně. Tato figura
navíc ideově symbolizovala slovenské
trojvrší. Podle vládního návrhu vlajkového
zákona měl ovšem klín zasahovat jen do
první třetiny délky vlajky. Začátkem listo-
padu 1919 se tímto zabýval ústavní výbor
a podobu státní vlajky nepřijal. Vůči této
úpravě protestovala také veřejnost.

Komise věc znovu studovala. Nakonec
dospěla 24. 1. 1920 k jednomyslnému roz-
hodnutí, že klín bude při zachování poměrů
stran 2 : 3 prodloužen do poloviny délky
vlajky. Barvy splynuly v organický celek
představujíce na první pohled státní jedno-
tu. Odstraněním estetických výhrad došlo
ke vzniku charakteristické formy státní vlaj-
ky, kterou schválilo NS dne 30. března 1920
ústavním zákonem č. 252 Sb. z. a n., o stát-
ní vlajce, státních znacích a státní pečeti.

Přepracovaný návrh vlajkového zákona
nezmiňoval pojednání o státních barvách,

protože jejich otázka byla už zatím uprave-
na ústavním zákonem č. 121 Sb.
z. a n. z 29. února 1920. Pořadí státních ba-

rev rovněž určoval § 5, odst. 2 Ústavy Re-
publiky československé. 

VLADIMÍR MLEJNECKÝ
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Když v roce 2016 dostal prezident Ze-
man od ruského prezidenta Putina da-
rem rukopis Obnoveného zřízení zem-
ského z května 1627, někteří našinci si
položili otázku: co tím Vladimir Vladimi-
rovič chtěl říct? Píše to v komentáři pro
Prvnizpravy.cz Vladimír Čermák.

Jinak řečeno byl to dar s nějakým skry-
tým významem anebo to byl jen obvyklý
způsob, jak cenným předmětem uctít hosta?
A proč právě tento rukopis? Proč právě Ze-
manovi? Šlo o něco jiného než jen jedineč-
nou starožitnost? Mohlo to být to i to, ale
jak je ve zdejším kraji zvykem, novináři si
toho však jaksi nepovšimli. Někteří dějepis-
ci popřemýšleli nanejvýše o tom, jakou fi-
nanční cenu může mít tento rukopis v přípa-
dě prodeje. Nepředpokládejme, že by pů-
vodním vlastníkem rukopisu byl Putin sám.
Tedy, že by jej ve své knihovně vlastnil, a že
by jej sám vybíral jako ryze osobní dárek
pro sběratele manuskriptů jako Zeman, jeli-
kož není dvakrát zběhlý v české minulosti,
ani v tomto sběratelství. Dárek to byl zají-
mavý. Něco na způsob jemného upozornění
Miloši Zemanovi, aby si skrytého významu

vůbec povšiml. Možná šlo o upozornění na
jistý souběh v českých a ruských dějinách
týkající se geneze totalismu.

To je téma, které by obě společnosti mě-
lo zajímat. Zatímco Rusové si připomínali
7. 11. 2017 stoleté výročí nastolení bolše-
vické moci poměrně skromně, v květnu
v českých médiích na webu Prvnizpravy
jsem vzpomínal na 380. výročí instalace in-
stalaci černé totality ve střední Evropě
v souvislosti s Obnoveným zřízením zem-
ským asi jen já (komentář z 13. 7. 2017 na-
zvaný „Duka chce vyjebat s českou historií.
Temno prý nikdy nebylo“). Možná ten ná-
zev tehdy mohl připadat některým čtenářům
tehdy trochu drsný. Kdo ale ví, jak se dneš-
ní český primas původně jmenoval, tak jej
může přijmout jako specifický kryptonym.

V domácích médiích se loni objevila totiž
informace týkající se zřízení mimořádné ko-
mise pro církevní dějiny 17. století. Komise
v čele se samotným primasem a církevními
hodnostáři, včetně několika údajných histo-
riků (vesměs s teologickým vzděláním a až
na jednu výjimky bez dříve projeveného zá-
jmu o to, co v českých dějinách představuje

období temna) byla jmenována panem Du-
kou na nějakém setkání církevních stratégů
na Erlebachově boudě ve Špindlu s cílem
„prosvětlit“ právě dobu temna, jak církevní-
ci (Ekumenická rada církví sdružuje i 11 ne-
katolických církví) často říkají baroknímu
období nebo protireformaci. Komise fungu-
je, ale zatím je ticho po pěšině. Vybraní „od-
borníci“ nejspíše teprve shromažďují po-
znatky, které se k temnu vztahují. Možná
jim tedy k tomu bude užitečný i Putinův dar,
a jeho analýza by mohla přispět k urychlení
jejich práce. Je to ale dost nepravděpodobný
dohad.

Kšeftaře s církevním
majetkem děsí, že ANO, SPD
a KSČM jej chtějí zdanit

Obnovené zřízení zemské bylo totiž zalo-
ženo na podvodu. Mělo změnit – a také
změnilo – vývoj českých dějin po událos-
tech na Bílé hoře. Pravděpodobným iniciá-
torem jeho vzniku byl Zdeněk Vojtěch Po-
pel z Lobkovic sloužící tehdy na vídeňském
dvoře jako český kancléř. Původně byl do
této funkce jmenován ještě za vlády Rudol-
fa I. jako představitel tzv. Hišpánců, neboli
malé skupiny přívrženců Španělského krá-
lovství (něco jako jeho páté kolony v Čes-
kém království) ovládaného tehdy jednou
větví habsburského rodu. Ta tím pádem
ovládala i španělské državy v Americe s je-
jich zlatými i stříbrnými doly. V době, kdy
se všeho schopný předák rodu Lobkoviců
(z jehož rodu pocházejí všichni dnes žijící

Lobkovicové); rozhodl pro vytvoření Obno-
veného zřízení zemského, které mělo nahra-
dit původní české Zemské zřízení, na něž
přísahali Ferdinand I. a jeho potomci až do
Matyáše I., habsburská primogenitura vlád-
noucí ve střední Evropě s podporou Říma,
přestávala fungovat.

Ze zachovalé korespondence Zdeňka Voj-
těcha Popela z Lobkovic se dá soudit, že
v roce 1624, když někteří umírněnější kato-
ličtí příslušníci stavovského sněmu v Če-
chách otřesení nebývalými podvody a zlo-
dějnami v Čechách, začali naléhat na Vídeň,
aby obnovila vládu práva v Čechách. Lob-
kovic, který díky organizovaným velkým
krádežím nekatolického majetku v té době
nesmírně zbohatl, si uvědomoval rizika s tím
spojená a za intenzivní podpory jezuitů (sám
byl odkojen ingolstadtskou kolejí jako mno-
zí jiní tehdejší vlivní katoličtí politici) nechal
sepsat Obnovené zřízení zemské, které ne-
bylo nikdy schválené českým sněmem. Po-
depsal je hned pod císařským jménem a pro-
sadil jeho realizaci. Ta vedla nejen k zákazu
jinověrectví v zemi, kde 9 lidí z 10 byli ne-
katolíky, k obrovské emigraci ze země, ale
i k cílené likvidaci domácí vzdělanosti.

S tím spojený katastrofický vývoj trval
(po dvou inovacích v dalších stoletích) až do
poloviny 19. století. Obnovené zřízení zem-
ské skončilo oficiálně roku 1848, kdy bylo
nahrazeno novou Konstitucí, ale jeho dů-
sledky trvají dodnes. Zajímavé na tomto gi-
gantickém podvodu bylo i to, že přežil
r. 1648. Tedy ukončení třicetileté války, kte-

rá měla ukončit kulturní i fyzickou genoci-
du české společnosti (např. počet obyvatel
několikamilionového českého království
tehdy klesl pod jeden milión). Mír uzavřený
v Münsteru a v Osnabrücku stanovil sice za
hranici právních i jiných včetně majetko-
vých změn rok 1624, kdy ještě formálně tr-
valo původní Zemské zřízení, ale kdy zde
již nebyl nikdo, kdo by byl ochoten stará
česká práva hájit. Původní česká šlechta
(původně katolická, které bylo však velmi
málo, či konvertující ke katolicismu) zjevně
neměla zájem domáhat se obnovení práva.
Cizinci jako Schwarzenberkové, Buquoyo-
vé, Gallasové a další samozřejmě také ne.

Ústava, která byla v Soči v původním ru-
kopise věnována Zemanovi, podvodem na-
hradila původní ústavu. Otevřela tak cestu
k rozkladu českého společenství. Zajímavé
je, že nikdo z těch, kteří k tomu jakoby ma-
jí kompetenci (dějepisci, historici práva
atd.) dodnes nejsou schopni podpořit obno-
vu původního práva, odmítnout podvržené
Obnovené zemské zřízení jako nikdy ne-
platné (ala Mnichovská dohoda), včetně dů-
sledků, které jeho násilné prosazení mělo
pro nároky církevních restituentů. Možná
právě na to chtěl Putin svého českého part-
nera upozornit v době, kdy se jedná o tako-
vých prkotinách jako zdanění restituované-
ho majetku. Možná bychom měli konečně
uvažovat o tom, jak se domoci majetku, kte-
rýž byl po Bílé hoře ukraden české společ-
nosti ze strany církve a šlechty. 

(rp, prvnizpravy.cz)

PutinÛv dárek Zemanovi

Dostal jsem občasník Společnosti Julia
Fučíka Kurýr. Jsem narozen v roce 1936
a o Fučíkovi jsme se učili, Fučíka si velmi
vážím. Na titulní stránce je fotografie ar-
chivu společnosti. Kromě jiných osobnos-
tí je na ní také Jožka Baxová. Na ni mám
pěknou vzpomínku, protože byla mou ře-
ditelkou střední školy – tehdy na Čapaje-
vově náměstí (dnes náměstí Jiřího z Lob-
kovic) v Praze. Školu jsem navštěvoval
v letech 1949 – 1951. U Baxů, jak je zná-
mo, se v letech 1940 – 1942 ukrýval Fučík,
a to do svého zatčení. Manželé Baxovi by-
li také dostiženi gestapem v lednu 1943.
Oni však, na rozdíl od Fučíka, válku pře-
žili. Vracím se ke vzpomínkám na ředitel-
ku J. Baxovou z let 1949 - 1951. Jsou pro
mne stále živé a možná o něco silnější, ne-
boť jsem synem Jana Špičáka, podplu-
kovníka in memoriam, účastníka 2. světo-
vé války.

Patřil jsem k těm, kteří se na hodiny his-
torie v občanské výchově s Jožkou Baxovou
těšili. Nám žákům plnila ráda naše přání –
vzpomínejte na Julia Fučíka, vyprávějte
o jeho pobytu v převlečení za profesora Ho-
ráka u vás, o vašem zatčení v roce 1943
a Jožka vyprávěla, vzpomínala i na svoji
sestru Lídu Plachou. Součástí jejího vyprá-
vění byly vzpomínky na pražskou revoluci
a osvobození v roce 1945. Mně tehdy bylo

devět roků a také si leccos pamatuji. Toto
popisované období sleduji též na internetu,
kde se také zveřejňují různé nesmysly a lži
zlých lidí. Na Jožku Baxovou v souvislosti
s Juliem Fučíkem prý „všichni absolventi
školy tehdejšího Čapajáku vzpomínají dost
ve zlém. Po vzoru G. Fučíkové se přiživova-
la na stejné mrtvole…“ To mi vzalo dech!
A hlavně to není pravda – protože i já jsem
absolventem „Čapajáku“ a na J. Baxovou
mám jen ty nejlepší vzpomínky. 

Ve vydání Kurýra jsem nalistoval ještě
něco milého. Na jedné ze stránek jsem uvi-
děl vzpomínku na dvacáté výročí úmrtí bás-
níka Miroslava Floriana. Měl jsem tu čest se
s ním seznámit při přípravě památníku pad-
lým v revolučních bojích na pražském Bar-
randově. Byl totiž členem autorského kolek-
tivu „M. Florian, M. Sladký, J. Danda a J.
Špičák“. Slavnostní otevření památníku se
uskutečnilo v roce 1988 a, žel, místo dnes
vypadá neutěšeně. Na bronzové desce pa-
mátníku se jmény 168 padlých je vyryt Flo-
rianův verš „… padli za Prahu a řeka šeptá
jejich jména jako přísahu…“ Bronzová des-
ka z památníku byla v roce 2014 ukradena.
O poškození památníku a historii barran-
dovských bojů v roce 1945 psaly Haló novi-
ny v příloze Naše pravda (20. 1. 2014). Za-
listování ve jmenovaném Kurýru bylo tedy
pro mne doslova osudové. JÁN ŠPIČÁK

Uãila mû JoÏka Baxová

Pane Švejk, ozvala se paní Müllerová
z pavlače, četli vo těch metálech, co dosta-
li ten pan Vokřál a ten pan Ostrčilík z Brna
vod samej německej vlády? Ja, paní Mülle-
rová, pravil Švejk nemoha nalézti lahvičku
opodeldoku. Tož voni si to voba moc a moc
zasloužili, té práce pro německou věc
v tom našem Krachistánu, dyk to je hrozný,
ruskej agent na Hradě, premiér unáší synka
na Krym – považte rovnou do chřtánu tech
nejhorších! Tady už dávno mělo být stanný
právo na ty ruský agenty, není tady žádná
vostražitost, i ty bisáci to říkají. Jó bdělost
a vostražitost – to tu schází! To vachmajstr
Flanderka v Putimi, to byly jiný grády.
Akorát ten Pepek Vyskoč nebyl zrovna ko-
šér, ale co naplat, jakej materiál je k dispo-
zici, s tím se muší dělat. To je jako s tím
manšaftem na vojně, taky to dycky není
ideální.

No ale voni ten pan Ostrčilík se tak v tom
Brně snaží a snaží –dycky na tech sudet-

ských marších ordinýruje. A považte, voni
se eště najdou lidi – a vzdělanci dokonce
nějakéj profesor Žampach psal, že prej to
není pravda vo tom vraždění u Pohořelic,
a nejakej archivář, má takový divný méno –
jo už sem si vzpomenul, nejakej doktor
Kordiovský, dokonce prej našel dokumenty,
že tam nebyly zahrabaný voběti střílečky,
ale že voni umřeli na tyfus či co. A že pod
tým křížkem, co tam vystavěli Němci, vů-
bec žádný voběti nejsou! Tak a pak se vo-
bětujte pro sudetský zájmy, když voni to
mají tak dobře sesumírovaný, to je pak těž-
ká věc! Nojo, voni v tom Brně se dokonce
zfechtovali ty pamětníci prej toho vyhnání
Čechů ze Sudetenlandu, a inštalýrovali tam
pamětní desku na Křenový ulici, jo, prej na
památku 350ti tisíc Čechů, to je hrozný čís-
lo, né! To se pak moc těžko hájí sudetská
věc v Brně, dyk to přece vokolo Brna, to byl
samej Němec, Mödritz byly Modřice
a Maxdorf byly Dvorska, to jenom ti králo-

vopolští Češi byli vodjakživa nespolehliví,
už za císaře pána cvičili na sletě a když za
první války brněnská tramvaj povalila toho
dřevěnýho Wehrmanna, jako obránce Brna,
tak se tomu strašně chechtali a složili na to
i básničku, to pak máte těžký s takovejma
vlastencama. Víte, pak ti páni Vokřál a Ostr-
čilík to v takovým neosvíceným městě mají
moc těžký, a tak když jim tan německej pán
dal ty metály, tož voni si to moc zaslouží!

Nejlíp by bylo, kdyby se zase začaly dá-
vat ty Svatováclavský vorlice, jako za prv-
ního protektorátu. Ale vona Unie už na ně-
co zase přijde, dyť to je přece naši širší vlast,
jako bylo to krásný Rakousko-Uhersko, né?
Zakončil pan Švejk svou hlubokomyslnou
úvahu o medailích pro pány Ostrčilíka
a Vokřála od německých přátel.

Vyslechl a zapsal 
JIŘÍ JAROŠ NICKELLI, ČSOL Brno

·vejk se zam˘‰lí nad metály Ostrãilíka a Vokfiála od NûmcÛ

Státní vlajka âeskoslovenské
republiky stoupá na stoÏár
Strahovského stadionu v Praze, aby
zahájila Den praÏsk˘ch národních
‰kol 29. kvûtna 1938. Po mobilizaci
ãs. brann˘ch sil pfiichází ãtyfii mûsíce
poté osudov˘ okamÏik tragédie na‰í
zemû a jejího lidu. Byli jsme v záfií
1938 v Mnichovû zrazeni spojenci
a vydáni na pospas hitlerovskému
Nûmecku! (jel)

âESKOSLOVENSKÉ STÁTNÍ BARVY A VLAJKA

Stranu 7 připravil a redigoval Jan Jelínek



Ruský prezident Vladimir Putin ocenil
dlouholetou a obětavou práci Jiřího
Klapky, jako pedagoga, umělce, histori-
ka i dlouholetého organizátora Festivalu
ARS POETICA – Puškinův památník,
spolupracovníka Alexandrovců a jeho
osobní vklad do kulturní diplomacie.
Medaili A. S. Puškina mu předal velvy-
slanec Ruské federace Alexandr Zmejev-
ski a popřál hodně zdraví a dalších úspě-
chů.

Jiří Klapka poděkoval s tím, že medaili
přijímá především za organizace, které ve-
de – Česko-ruskou společnost, Českou aso-
ciaci rusistů a také za ČeskoSlovenskou
scénu, díky kterým se uskutečňuje řada ak-
cí a projektů, které přispívají k vzájemnému
poznávání a obohacování našich kultur.

Jménem hostů, mezi kterými byli před-
stavitelé univerzit, kulturních i společen-
ských organizací pozdravili Jiřího Klapku
senátor Jaroslav Doubrava, který připomněl
jeho ediční činnost v oblasti poezie a hud-
by, vydání trojjazyčné Kytice a velkého
Zpěvníku ruských písní a dalších knih.
Doc. Tatjana Pergler, ředitelka I. Slovan-
ského gymnázia hovořila o Klapkově peda-
gogické činnosti, práci s mládeží a působe-
ní ve světovém výboru rusistů. 

Vtipná byla gratulace Sergeje Jukanova
(Ruská kniha), který ocenil, jak Klapka lé-
ta bezpečně řídí koráb plující mezi rusofil-
stvím a rusofóbií.

Je potěšitelným faktem, že toto ocenění
bylo také uděleno Klapkovým kolegyním –
předsedkyni Asociácie rusistov Slovenska
prof. Evě Kollárové a znalkyni jazyků ná-
rodů Sibiře prof. Cecilii Oddé z Amstero-
damu. Mezi oceněními byli dále vedoucí
katedry historie umění Univerzity Cam-
bridge dr. Rosalinda Polly Blakesley a ge-
nerální ředitel Národního divadla v Buda-
pešti Attilova Vidnjanski.

Puškinova medaile je udělována od roku
1999 (200. výročí narození A. S. Puškina)
za zásluhy v oblasti kultury a umění, vzdě-
lávání, za vklad v poznávání kulturního dě-
dictví, sbližování a vzájemnému obohaco-
vání kultur národů a národností.

V ČR má tuto medaili Václav Klaus, dal-
šími nositeli jsou např. prezidenti Finska,
Mongolska, Slovinska a Číny. 4. listopadu
2018 se dalším českým nositelem medaile
stal Jaromír Nohavica.

(SV)
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Sotva jsme oslavili 28. října století re-
publiky, už se na nás přihrnulo další vý-
ročí, století od ukončení Velké války, na-
zývané potom I. světová válka. A někteří
správně dodávají – imperialistická vál-
ka, válka císařů, magnátů a bankéřů
proti národům. A oslavy slavili všichni
po svém – přátelé i nepřátelé, vítězové
i poražení, nepřátelské tábory potomků
obou stran.

Byla to vlastně sláva na třikrát – jedni
uctívali padlé Centrálních mocností, druzí
padlé Dohody, třetí se snažili „sjednocovat
oslavy smírem“ ve stylu „Padouch nebo hr-
dina, všecko jedna rodina“. Bylo tak a bude
tak i v budoucnu.

A jen málo kompetentů připomnělo, že
k výsledkům této I. světové války patřil ne-
jen pád čtyř monarchií, ale i národní revolu-
ce, jako byla naše, jihoslovanská atd., a na-
konec největší sociální revoluce na světě.

Pro nás potomky legionářů, kteří de facto
vybojovali ještě neexistující stát již jen ne-
zanedbatelnou vahou vojenského vystoupe-
ní 140 tisícového vojska na čtyřech bojištích
I. světové války – srbsko-bulharském, ital-
ském, francouzském a ruském – jsou oslav
u nás hodni na prvním místě legionáři. Tepr-
ve poté mohou být pietně uctěni i padlí za

monarchii, o kterých se říká, de facto neprá-
vem, že „padli za císaře a širší vlast“.

Tato historická mantra je veskrze neprav-
divá. I z hlediska monarchistického „legiti-
mismu“ císař pán byl vládce pouze pro Ra-
kušany, rakouské Němce, a pro Maďary. Pro
ostatní to byl nelegitimní usurpátor na trůně
od roku 1848!, který nesplnil státoprávní
nároky u nás na slib Koruně České, u Dal-
matů jejich království. Byl tudíž český
a dalmatský král jen formálně, nikoli legi-
timně, a tudíž vojenská přísaha usurpátoru
trůnu byla vynucena. Již historik Srb za mo-
narchie o tom psal a nikdy nikdo tento his-
torický fakt nevyvrátil – pouze obhájci mo-
narchie šíří své nehistorické bludy. Škoda
tun papíru na ty bludné knihy a články, kte-
ré jen oblbují širokou veřejnost.

Co z toho všeho plyne pro oslavy Dne ve-
teránů u nás? Jednoduše toto: oslavy u nás
patří našim legionářům, padlým za monar-
chii patří pieta a úcta mrtvým. Jako mrtvým
obětem dobyvačné války na straně agresora.

Neboť válku rozpoutali Rakušané, Uhři
a Němci, jak správně pravil TGM. Bláboly
o takzvané „oboustranné vině“ patří do ob-
líbených politruckých žvástů tehdy poraže-
ných stran, což končilo hitlerovskou revanší
II. světové války. Finito.

Na toto řečené bylo třeba si vzpomenout
na pohřebištích padlých I. světové války.
Defilovaly tam různé vojenské i paravojen-
ské útvary – počínaje legionáři a konče růz-
nými útvary ostrostřelců monarchie. Padly
oslavné salvy (zatím je Unie ještě trpí),
a různí funkcionáři a politikové, ne-li polit-
rukové se překonávali v projevech, citovaly
se básně o padlých a flanderských polích,
o vlčím máku, rostoucím na jejich hrobech
a tak dále. Vystoupili vojenští kaplanové
(většinou pouze katoličtí, jak jinak u nás…
Kaplanů protestantů je zde myslím jako ša-
fránu a židovských kantorů jakbysmet, za-
tím ještě nemáme muslimy…). A všichni
budou velebiti a chváliti padlé podle svých
názorů a přesvědčení, či vyznání. A my po-
zůstalí po padlých si vzpoměli na Karla
Kryla a jeho píseň o neznámém vojínu.

Proto zapalme svíce a postůjme v zamyš-
lení nad legionáři, a nad těmi druhými, a pře-
jme si, aby po dvou světových válkách již ni-
kdy nebyla ta třetí. A nejen přejme, ale pod-
porujme všechna mírová hnutí, i když na
obranu nezapomínejme. Proč? Protože války
vždy rozpoutává agresor, nikoli obránce. Jak
to říkal onen Srb v Kusturicově filmu? „Fa-
šista začal!“ Kdo napadá, kdo počne válku,
ten je agresor. Po III. světové válce by už se
nenašel nikdo, kdo by mohl vzpomínat!
JIŘÍ JAROŠ NICKELLI, ČSOL Brno IStranu 8 připravila a redigovala Nataša Weberová 

PRVNÍ LÁSKA
Říkali jí „teta Nataša“, a já ji velice

miloval. Mladší sestru mé matky. Vím,
že milovat tetu i když svobodnou, jak
jsem to cítil, není dobré, no, co s tím udě-
láš. Zamiloval jsem se do ní, když mi by-
lo pět let a jí – patnáct. A přitom ona po-
žadovala, abych ji nazýval „tetou. Žila
u babiček, jinak bych přišel o rozum. Te-
ta Nataša toužila nastoupit na lékařský
institut. Nosila v kabelce sáček který se
nafukoval množstvím různých tabletek.
Tabletkami krmila sebe, a přála si jimi
nakrmit i všechny doma. Ti však vždy se
rychle rozutekli. A všechny ty aspiriny,
spasmoveralginy a další, jsem požíral já.
Co neuděláš rád pro milovanou ženu.
Nakonec jsem i já nastoupil na medicínu
– na chirurga. Teta Nataša se v tu dobu
provdala a ujela do jiného města. Přál
jsem si být tam přidělen, jednoho krás-
ného dne přijít a navždycky ji vyléčit.

No medicínu jsem nezakončil. Začala
válka a já jsem nastoupil jako medik. Brzy

mě překvalifikovali na snajpera. Změnil se
mi i ohlašovací signál: byl „DOKTOR“
a stal se „VIKING“.

Nemám štěstí, dlouho jsem se nedostal
do žádné šarvátky, seděl jsem ve výšce
s romantickým názvem „Nebe“ a čekal,
kam to dopadlo. A potom, když jsem vyle-
zl, želel jsem, že jsem se vůbec narodil.
Jmenoval se Kolja. Jak přišlo najevo, měl
stejný ohlašovací signál jaká já. „Viking“.

Je udivující, že my, ti i ti jsme si dávali
stejné názvy. „Anděl“, „Démon“, „Var-
jag“, „Viking“ – Když se stal Veles velite-
lem v dobách příměří, nenechal naše sedět
na zadku. Nakonec se zformovala bojová
výzvědná skupina, která překvapila i veli-
telský pancéřový kryt. Vepředu naší skupi-
ny stál Veles – ohromný tlusťoch s dětský-
ma očima. Rozstřeloval kryt, když jsme ho
objevili, Veles pálil nalevo, napravo, tak,
jako by se cítil nesmrtelný. Já jsem ho kryl.
Zabil několik lidí, ale najednou leží. Za-
střelil ho Kolja. Když začal život z našeho

velitele odcházet, jeho oči se ještě více po-
dobaly dětským a udiveně pohlédly na pro-
tivníka. Vzpoměl jsem si, jak Veles střílel
po postu sousedního batalionu křičíc, že
tam jsou separatisté. Avšak separatisté tam
nebyli, byla tam naše regulérní armáda.
Ale nás tenkrát nepřeformovali. Pak v no-
vinách psali, že ne my, ale oni nás napadli
v době příměří. Kolja ležel a kašlal krev.
Potom ztratil vědomí. Přišel jsem k němu.
Skupina mi nic neřekla. U nás zajatci ne-
byli a nemučili jsme je. Ba naopak krmili
jsme je borščem ve společné jídelně. Stej-
ně i když přijela nějaká hlupačka z evrop-
ských nebo z ruských právo bránících or-
ganizací. Potom jsem se dověděl, že muči-
li, bili a zakopávali. Já se toho nezúčastňo-
val. Ale Kolju Vikinga jsem znal a já jim
ho nedal. Vzal jsem ho k sobě do krytu
a začal ho léčit. Krvácení neustávalo. Byla
nutná operace. Tak jsem poprvé v životě
zašil otevřenou ránu, aniž bych stačil do-
stat diplom. Teta Nataša by byla na mne hr-

dá. Potom jsem předal Kolju jeho otci do
Antracitu. S jeho tátou se stále scházíme, je
to dobrý chlap.

Za dva roky jsem se vrátil domů. Nikdy
nemluvíme o válce. Máma se snaží najít
mě práci a krade mně armádní peníze po
pěti hřivnách denně. Já o tom vím, ona ví,
že to vím, říkáme tomu „na čaj“. Nepracu-
ji. Sedím celé dny a poslouchám hudbu.
V institutu jsem se nezastavil i když mi
tam říkají „Hrdina ATO“.

A na svátek Spásy přijela s mužem
ONA. Moje dětská touha. Teta Nataša. Vy-
šitá blůzka se pnula na její pyšné hrudi.
Ještě více zkrásněla a dívala se na mne svý-
ma výraznýma očima. Nervózně jsem se
vrtěl za společným rodinným stolem a ne-
věděl, jestli si mám pochutnávat na mámi-
ně výborném jídle, nebo zírat na tetu Nata-
šu, svoji velkou lásku.

Vtom zazvonil Kolji táta. Pozdravit mě
v den svátku. Velmi jsem se zaradoval, že
mám možnost pochlubit se tetě Nataši
o operaci. Začal jsem vyprávět. Během mé-
ho povídání začala se rozčilovat, trhajíc ná-
ušnicí namotanou na levém palci. Když
jsem skončil, zeptala se mě, kde je nyní
Kolja. Odpověděl jsem, že je doma v Ant-
racitu. A dostal invaliditu. „Teď jsem hovo-
řil s jeho otcem“. Ne bez hrdosti jsem od-
pověděl.

Litoval jsem toho, co jsem řekl. Teta Na-
taša začala řádit. Ale tak, že se třásl celý
dům. Co vše křičela já už neslyšel. Něco
o vlastenectví a mém Stokholmském syn-
dromu. Zacpal jsem si uši a vyskočil na
ulici. Venku se pomalu plížil říjen, čas se
blížil k zimě.

29. října 2018, 
JEVGENYJA BILČENKO

Nové v˘roãí – Svûtov˘ den veteránÛ jinak

Pfiedání medaile A. S. Pu‰kina 
J. Klapkovi (vpravo) 
velvyslancem Ruské federace
A. Zmejevskim
Foto: Franti‰ek Havrilla

Adorace kolaboranta dr. Háchy, tzv. stát-
ního prezidenta protektorátu, nesnese žádné
omluvy ani z hlediska státoprávního, ani
z hlediska historického. Hácha prostě byl
zrádce československé státnosti a nikdo
a nic mu to neodpáře. Tento rodák z Trho-
vých Svinů, který byl celý život zastáncem
staré rakouské monarchie a nikdy nepřilnul
k československé státnosti, byl vybrán kle-
rofašisty II. republiky k vládnutí, a poté byl
schválen Hitlerem a jeho katany k adminis-
traci porobeného protektorátu, jemuž Če-

chové ironicky říkali „Nehmen und Be-
rem“. Hitler svou blahosklonnost k admi-
nistrátoru protektorátu vyjádřil i honosným
darem limuzíny Mercedes.

Hácha svou oddanost Reichu a podléza-
vost vůči katanu českého národa Heydri-
chovi manifestoval dokonce předáním vět-
šiny klíčů od svatovítského pokladu koru-
novačních klenotů země České, což byl nej-
větší morální státoprávní zločin, kterého se
mohl kolaborant k III. říši dopustit. Heyd-
rich přijal tento Háchův „dar“ a konstatoval,

že Háchova vstřícnost zaručuje ty nejlepší
vztahy protektorátu k okupantu III. reichu.

Tato hanba země české byla fotografová-
na i filmována.

Dnešní vydání pamětní známky Háchovi
je projevem nejen přepisování dějin, ale
projevem nemístné a ostudné adorace nej-
vyššího kolaboranta protektorátu. K věci by
se měly vyjádřit kompetentní orgány
a známka by měla být stažena z oběhu
v České republice. Co nejrychleji.

JIŘÍ JAROS NICKELLI

Vážení přátelé, výročí upálení Mistra
Jana Husa je sice ještě hodně daleko, ale
s pravdou to není v pořádku i po dlou-
hých staletích. Kdekdo s ní kšeftuje sa-
mozřejmě za těžké peníze, které ždímá
z těch, kterým pravda stále něco říká
a kterým na pravdě záleží.

Dostala se mi do rukou publikace T. G.
Masaryka – „Jan Hus“. Cituji pouze několik
vět, které však stojí za to:

„Žijeme v přítomnosti, žijme ji úplně
a proto uvažujme, co kostnická hranice na
níž dokonal jeden z nejlepších synů národa,
znamená nám dnes, neboť hranice ta není

ještě rozmetána… Kostnickou hranici živí
a obživuje lhostejnost k posledním pravdám
životním, lhostejnost k posledním cílům
člověka. Náš buditelský program seslabuje
liberalizmus, buditelské úsilí o osvětu
a vzdělání přestává namnoze na více méně
eklektickém napodobování rozmanitých ev-
ropských vzorů…“

Tato slova proslovil T. G. Masaryk na
Husově večeru v občanském klubu v Kolíně
v sobotu dne 6. července roku 1895!

Jistě nám to něco říká. Všem! Ta hranice
ještě zdaleka není rozmetána, ba stále ještě
doutná a je třeba s tím něco dělat!

NATAŠA WEBEROVÁ

Zrádce Hácha vydal korunovaãní klenoty 
zemû âeské katu Heydrichovi

HLEDEJ PRAVDU, SLY· PRAVDU, Uâ SE PRAVDù, 
MILUJ PRAVDU, PRAV PRAVDU, DRÎ PRAVDU, 
BRA≈ PRAVDU AÎ DO SMRTI JAN HUS

P¤IJëTE 
NA KOZÁCK¯ BÁL
Všekozácký svaz českých zemí 
a Slovenska Vás srdečně zve 
na KOZÁCKÝ BÁL, 
který se koná 
v sobotu 2. února 2019 
od 19 hodin 
ve společenském sále Na Marjánce 
v ulici Bělohorská č. 35, Praha 6. 

Bližší informace 
u Ireny Dzjubové, telefon 
603 172 455. Akce se koná 
pod záštitou Obchodního zastupitelství
Ruské federace v České republice.

PRAVDA NA K¤ÍÎI
Když hovoří zbraně,
prý umlkají Múzy,
nesmí však mlčet svědomí
když na pochod se daly
všechny světa hrůzy
válečné bubny zaduní.
Nelze jen stát
a zatínat pěsti,
když pravda přibita je na kříži!
I verš je zbraň,
jen pevně ji nésti
a přesně na cíl zamířit.
Ať světem zazní naše mocné NE
ve jménu pravdy ukřižované!

NATAŠA WEBEROVÁ


