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Summit KLDR – USA:

Trump odmítl kompromis
Dvoudenní summit Spojených
států amerických a Severní Koreje 27. a 28. února v Hanoji skončil
předčasně a bez dohody.
Americký prezident Donald
Trump za důvod označil požadavek
Pchjongjangu, aby byly zrušeny
všechny sankce proti KLDR. Šéf
Bílého domu nicméně zároveň na
tiskové konferenci hovořil o pokroku při jednání, zatímco severokorej-

Bílého domu na tiskové konferenci
po summitu. „(Kim Čong-un) má
určité představy, které ale neodpovídají našim představám,“ vysvětloval
Trump. Postoje obou stran jsou přesto podle něj „bližší“ než před rokem. „V tuto chvíli jsme se ale rozhodli z jednání odejít,“ dodal.
Podle amerického prezidenta vyjádřil Kim Čong-un ochotu uzavřít
nejvýznamnější severokorejské ja-

Setkání Kim âong-una v Hanoji s Donaldem Trumpem

ská strana průběh vrcholné schůzky
nekomentovala.
V Hanoji mělo být podepsáno společné prohlášení, ceremonie se však
neuskutečnila. Stejně tak byl zrušen
plánovaný společný oběd státníků.
„Někdy musíte z jednání odejít,
a to byla ta chvíle,“ poznamenal šéf
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derné zařízení v Jongbjonu. Výměnou chtěl zrušení všech protiseverokorejských sankcí, což americká
strana odmítla. Cílem USA je celkové jaderné odzbrojení Severní Koreje a příslušné dokumenty byly podle Trumpa připraveny k podpisu.
I bez dohody nicméně severokorej-

ský vůdce podle Trumpa slíbil, že
nebude pokračovat v jaderných a raketových zkouškách.
O summitu bez dohody jako první informovala mluvčí Bílého domu
Sarah Sandersová. Zároveň ale
uvedla, že dvoudenní schůzka byla
konstruktivní. „V tuto chvíli nebylo
dosaženo žádné dohody, týmy obou
zemí se však těší na setkání v budoucnu,“ konstatovala v prohlášení
Sandersová.
Kim v Hanoji nabídl uzavření jaderného zařízení v Jongbjonu výměnou jen za částečné zrušení sankcí, řekl Kimův ministr zahraničí Ri
Jong-ho. Země by pak mohla podle
něj za asistence pozorovatelů USA
trvale demontovat všechna zařízení
na výrobu plutonia a na obohacování uranu.
Trump ale chtěl víc. Nabídnou-li
USA další kolo rozhovorů, pozice
Pchjongjangu se nezmění, uzavřel
Ri Jong-ho.
„Jde o velký neúspěch pro Trumpa, který se prezentoval jako tvrdý
vyjednavač schopný přivést protivníky k dohodě,“ napsal deník The
New York Times. Pro úplnost a přesnost náš list zdůrazňuje, že KLDR
šlo jen o částečné zrušení sankcí na
její civilní průmysl, které tvrdě dopadají na řadové občany KLDR! To
však prchlivý Trump zamlčel a návrh odmrštil. Nezdar jednání lze přičíst na jeho vrub! Nepravdivě řekl,
že KLDR se jednalo o zrušení všech
sankcí. Přitom Kim Čong-un nabídl
Trumpovi ústupky, ale Trump odmítl ústupky!
(ČTK, jel)

Zasedání Slovanského v˘boru âR
se koná 6. dubna od 9:30 hodin v budově ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1,
3. patro, místnost č. 153. Příznivci myšlenky slovanské soudržnosti jsou srdečně zváni.
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Vítáme svátky
jara a nadûje

Alexandr Luka‰enko
chce opût kandidovat
Běloruský prezident Alexandr
Lukašenko (65) se chce příští rok
znovu, už pošesté, ucházet o nejvyšší ústavní funkci. Kandidaturu
v prezidentských volbách 2020
oznámil na tiskové konferenci
v Minsku.
„Všechno bude podle zákona.
S přihlédnutím k mému nynějšímu
stavu a vzhledem k situaci země
a vztahu (lidí) k mé osobě, nemohu
nekandidovat,“ řekl.
Zároveň potvrdil, že příští rok
prodlouží smlouvu s Ruskem o bezplatném fungování dvou ruských vojenských základen na běloruském
území. „Na běloruském území jsou
dvě ruské základny. Kolik za ně
(Rusko) platí? Nic. Doslova za rok
bude zapotřebí uzavřít novou smlou-

vu. Od Rusů nevezmeme ani kopějku,“ prohlásil.
Rusko má v Bělorusku základny
s radarovou stanicí a komunikačním
centrem pro námořní síly. V roce
2009 se obě země dohodly na zřízení společné protivzdušné obrany.
Ruská armáda začala na konci roku
2013 využívat běloruskou leteckou
základnu v Baranavičy na západě
země.
Lukašenko taky potvrdil orientaci
Běloruska na Rusko. „(Na Západě)
nás nečekají, nepotřebují nás tam.
Příkladem je Ukrajina. Mohou nás
ale velmi silně zneužít proti Rusku.
Tohle zneužívání nás už unavuje.
Nutí nás jít tam, kam nechceme,“
prohlásil.
(ČTK)

AÈ „Fotoportréty âlovûk“ dostanou kfiídla k rozletu!
Prezentace velmi poutavé knihy,
nazvané
„FOTOPORTRÉTY
ČLOVĚK“ – autorů: čínského fotografa Cai Zhiyi a českého novináře a spisovatele Zdeňka Hrabici
– proběhla v únoru v pražském
Evropském domě s podporou poslance Evropského parlamentu za
KSČM MUDr. Jiřího Maštálky.
Čtenářům představuje portréty
jednadevadesáti známých i neznámých mužů a žen. Jsou nedopovězeným zrcadlem o nás jednotlivě
i o nás všech dohromady.
Kniha vyšla vlastním nákladem
čínského fotografa, který žije v naší
zemi již dvacet let a cesta k jejímu
zrodu je lemována příběhy radostnými i dramatickými. Jak pověděl na
úvod její prezentace a křtu poslanec
J. Maštálka, tak tvář každého člověka v ní je nejcitlivější pozvánkou do

nitra jeho duše. Portrétované osob- Pražského jara 2018. Vyjevuje tváře ženskému přesvědčení, bez obliby
nosti tady odpovídají na dotaz, jaké bez přihlédnutí k jejich profesionál- a bez odsudků, a už vůbec se neohlíje v životě jejich krédo a jak v něm nímu zařazení, politickému či nábo- ží ani k jejich bankovnímu účtu. Jak
spatřují samy sebe. Proč v této době,
upřednostňující silný individualismus, je nutné hledat a nacházet pro
každého člověka světlo a stín. V době, jež zviditelňuje velikost i malost,
jemnost i hrubost a velmi často podtrhuje anonymitu.
Kniha počíná tváří staříka Mojmíra Srdečného, jednoho z posledně žijících mauthausenských vězňů, přátel Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra,
spatříme tu zakladatele pedagogických her v roce 1947, prvních sportovních her u nás i ve světě tělesně
postižených. A končí portrétem mladé akordeonistky Markéty Laštovičkové. Markéta je studentkou na Hudební akademii v Dánsku a svým
uměním velmi zaujala na koncertu Autofii knihy Cai Zhiyi (vlevo) a Zdenûk Hrabica
FOTO – PETR BRODECK¯

Maštálka zdůraznil, oba autoři díla
sami vůči sobě i jiným nedovolili,
aby jeden nebo druhý jinému mydlil
schody, aby jeden vystoupil na nebesa a jiný uklouzl do pekel. Do knihy
rovnocenně a citlivě vtělili vedle geniálního akademika excelentního lékaře srdce a mozku, vedle hvězdy
operního nebe poctivé podnikatele,
nadanou Čechoaustralanku ze země
klokanů, oblíbeného herce, filmové
režiséry. Malíře, grafika, polského
i českého švejkologa a haškologa,
ruského historika a bohemistu, znalce kosmického prostoru, sochaře,
úžasného porodníka i kováře, truhláře, trampa a tuláka… Ti všichni podle Maštálky usilovali třeba i skromnou hřivnou ke všemu, co činí život
ještě plnějším, pokornějším a utěšenějším.
(Pokračování na s. 2)
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âesk˘ jazyk v habsburské monarchii
Otázka postavení českého jazyka
v naší vlasti za vlády Rakouska a Rakousko-Uherska se stala předmětem
nového zájmu na základě podnětu ředitele BIS (Bezpečnostní informační
služby). Pan Koudelka totiž prohlásil, že nikdo Čechy nenutil učit se německy. Je to pravda? Nikdo také nenutil vládu a vládní úřady, zaměstnance veřejné správy, soudů a škol,
aby se učili česky. Čech na veřejnosti musel mluvit německy, jinak se nedorozuměl. A tak to bylo od r. 1627,
kdy vítězný pobělohorský panovník
Ferdinand II. vydal „Obnovené zřízení zemské“ a v něm byl i článek
o ustavení německého jazyka jako
rovnoprávného s dosavadním oficiálním státním jazykem českým. A protože český národ přišel o všechny
pronásledované vedoucí vrstvy, které
musely zemi opustit, a byly vystřídány preferovanými vrstvami cizími,
zůstal český mateřský jazyk jako prostředek komunikace jen na venkově,
nevolníkům, kteří nesměli opustit půdu. Města a městečka se rychle poněmčovala. Roztrpčený hlas na
obranu národa a jazyka českého zvedl tehdy Bohuslav Balbín. V letech
1672–3 napsal latinsky spis „O šťastném někdy, nyní však přežalostném
stavu království českého, zvláště pak
o vážnosti jazyka českého čili slovanského v Čechách, též o záhubných
úmyslech na jeho vyhlazení a jiných
věcech k tomu příslušejících rozprava krátká, ale pravdivá.“
Historik B. Balbín byl sice členem
jezuitského řádu, ale pro své smýšlení upadl u svých představených v nemilost. Dílo, v kterém zdokumentoval
pobělohorský úpadek naší vlasti pro
odmítavou cenzuru za svého života
zveřejnit nemohl. (Vyšlo až po 100
letech, vydal je F. M. Pelcl jako příspěvek pro oživení historické paměti
v zájmu českého národního probuzení.) Odnárodňovací proces za vlády
Habsburků pokračoval. Dekret Marie
Terezie z r. 1763 konstatuje: „Čeština
v království Českém a markrabství
Moravském chýlí se k úpadku tolik,
že největší díl starostů a úředníků jazyka toho je neznalý, ano že u zem-

ských a vrchních soudních úřadů, jakož i při městských magistrátech velký nedostatek osob česky umějících
se jeví…“ Školská reforma z r. 1774,
zavádí povinnou školní docházku do
škol s vyučovacím jazykem německým. Jen žáčci počátečních tříd triviálních škol na venkově a prvního ročníku škol hlavních ve městě se učí
v mateřském jazyce. Poněmčovací
stav je tím zpečetěn.
Teprve s příchodem osvobozených
nevolníků do poněmčelých měst se
probouzí potřeba uznání a zrovnoprávnění českého jazyka, jedna
z hlavních obrozenských idejí. Je zahrnuta i mezi požadavky revolučního
programu r. 1848. Revoluční petice
mimo jiné žádá zavést český jazyk ve
školách a na soudech vedle němčiny.
Žádost je ovšem porážkou revoluce
a utužením absolutismu v bachovském režimu smetena. Policejně stíhaná obroda českého národa zase na
čas ustrnula. Erudovaný jazykovědec
Josef Dobrovský (1753–1829) psal
základní díla pro bohemistiku a slavistiku německy nebo latinsky. Vzdělanci jeho generace nebyli ještě
schopni číst a psát česky. A sám Dobrovský ani nedoufal, že se to změní.
Představitel mladší generace, Josef
Jungmann (1773–1847), již horuje
pro lásku k vlasti a pro šíření českého jazyka ve společnosti. Věří v obrodu národa, jazyka, literatury. Ale není to snadné. Města jsou spravována
německy, kupecká administrativa se
vede německy. Neexistuje český tisk,
divadlo, neexistují české školy.
(Krom těch malých venkovských triviálek, v nichž málo vzdělaní učitelé
znají jen češtinu nevalné úrovně).
Městské vrstvy jsou asimilované
s německým prostředím. I příslušníci
druhé generace buditelů vyrůstali
v takovém prostředí, vzdělávali se,
četli a psali německy. (Tyl (1808),
Mácha (1810), Erben (1811), Němcová a Mánes (1820), Smetana
(1824). Mácha psal své první verše
německy. M. D. Rettigová (1785) radí mladičké Němcové, aby hodně
četla české knihy a tak se zdokonalila v češtině. Ona sama prý také byla

až do svých 34 let „spící Češka“, také uměla jen německy. A Havlíček,
když pospíchá, píše své dopisy německy. Nemá čas myslet na český
pravopis. Přitom Havlíček bojuje za
právo národa na vlastní jazyk a žádá,
abychom čelili němčině němčinou.
Dokud si nevytvoříme vlastní vzdělanost, musíme používat němčinu.
(Teprve r. 1850 se otvírá v Praze první české gymnázium – akademické.)
Obrození národa v době předbřeznové umožnilo nové generaci pomyslet i na obrození politické. Představitelem generace této vrcholné fáze našeho obrození se stal František Palacký (1798–1876), vynikající historik.
Stál i v čele politického a spolkového
života národa. Vedl jej svou zásadou
z let mladosti: „Já aspoň, kdybych
byl třeba cikánského rodu a poslední
jeho potomek, ještě za povinnost
bych si pokládal, aby aspoň čestná
památka po něm zůstala v dějinách
člověčenstva.“
Po pádu bachovského absolutismu
došlo v habsburské monarchii k uvolnění. Po vyrovnání Rakouska s Maďary žádali i Češi o vyrovnání. Setkali se s bouřlivým německým odporem proti „poslovanění“ říše. Napětí
českých politiků ve vztahu s vídeňskou vládou se tím vystupňovalo. Co
znamenalo „vyrovnání“ s Maďary, co
znamenalo soustátí Rakousko-Uher-

ska? Bylo to popření práv a tradic
Českého království i svébytnosti Slováků a dalších Slovanů, kteří všichni
zůstali v područí a nadvládě Rakouských Němců a Maďarů.
Celé další půlstoletí obnoveného
ústavního života (1860–1914) v habsburské monarchii je pak plné politických půtek, národnostních manifestací a demonstrací. Postižen je
každý nesvéprávný národ, jeho identita, samostatnost, jazyk, vzdělávání.
Škola a školství. Kultura. Tak je tomu
i u nás. Teprve r. 1866 bylo v Čechách 10 gymnázií přeměněno na
české ústavy. Na Moravě byla r. 1867
otevřena 2 „slovanská“ gymnázia,
jedno v Brně, jedno v Olomouci. Se
stejnými potížemi jako při zřizování
škol středních zápasili samosprávní
činitelé při budování školství odborného. Všude byly favorizovány školy
německé, český jazyk potlačován.
Trvají zápasy o uznání českého jazyka ve školách a v úřadech, spory se
vedou o zřízení každého jednotlivého
českého gymnázia, každé odborné
školy. R. 1882 je rozdělena pražská
univerzita na českou a německou. Ta
česká byla jen velmi chudě vybavena
a jen někteří profesoři tu byli schopni přednášet česky.
Postavení českého jazyka v české
zemi nevyřešily ani „fundamentálky“, ani „punktace“, ani Badeniho

návrhy. Vyřešila je až 1. světová válka a vznik samostatné ČSR. Tam byl
státním jazykem ustaven jazyk československý, ve znění českém nebo
slovenském. „Hle, jak úžasným tempem pracovaly dějiny – od skepse
vlastenců, proucích se před staletím,
ovšemže v jazyce německém, lze-li
vůbec doufat, že by si český národ
stvořil vlastní literaturu, od let, kdy
nebylo jediné české vyšší třídy obecné školy a kde společenský, literární
i úřední styk vzdělaných vrstev českého původu byl skoro naskrz německý, až k dnešku, kdy bohatstvím
výchovných ústavů všeho druhu
i kvantem produkce duševní můžeme
se měřit čestně s nejpokročilejšími
zeměmi světa, - od let všeobecného
německého poddanství.. kdy země
naše byla nesvobodnou provincií státu nám cizího až k státu československému, až k plné samostatnosti…“
(Josef Pekař)
Panu Koudelkovi jsou k dispozici
četné spisy historiků, historiků české
školy a školství a historiků české kultury, v nichž nalezne bohatství dokladů o tom, že v našich zemích v době
habsburské monarchie vládla němčina a mnozí Češi se museli z existenčních důvodů učit německy. Bude stále trvat na tom, že „nikdo Čechy nenutil učit se německy?“
STANISLAVA KUČEROVÁ
BRATISLAVA – Námestie Republiky

AÈ „Fotoportréty âlovûk“ dostanou kfiídla k rozletu!
(Dokončení ze s. 1)
„V tomto ohledu vyzdvihuji volbu
černobílých snímků, základního stavebního kamene historie fotografie,“
zdůraznil europoslanec. „Zdeněk
Hrabica nápaditě i inspiroval nositele
zvěčněných tváří úsporným vyjádřením, jindy protikladným oku fotoaparátu. S fotografem vytvořili národnostně, profesně i daty narození rozdílnou, ale úsilím naprosto kompaktní dvojici. Můžeme být hrdi na skutečnost, že na dobré tradice českých
fotografických knih navazuje i kniha
„FOTOPORTRÉTY ČLOVĚK“ dvojice Číňan a Čech, kteří spolu hledali
a našli přes velké rozdíly společnou
řeč!“
Maštálka si považuje za čest, že
mohl převzít patronát nad křtem tohoto uměleckého počinu. Je dokladem
jeho politické praxe, že jako poslanec
ve frakci Evropského parlamentu –
GUE/NGL po léta hájil myšlenky porozumění mezi lidmi z různých končin světa. Je to pro Maštálku i o to vý-

znamnější, že na počátku jeho politické dráhy byl předsedou skupiny přátel Česká republika – Čínská lidová
republika. Vyjádřil radost, že v knize
mají důstojné zastoupení též portréty
mužů a žen z lékařského prostředí,
v němž jako lékař – kardiolog také léta pracoval. Popřál knize, aby jí narostla křídla a dostala se ke čtenářům,
do knihovnické a archivní sítě, kde
bude její ozdobou.
Spoluautor knihy Zdeněk Hrabica
při křtu vzpomněl svého kamaráda
a skvělého fotografa Karla Kestnera
ze Slaného, který říkal, že lidské tváře nelžou. Čím jsou životem více prošlé, někdy i poseté vráskami, tím silněji promlouvají. Hrabica se seznámil
s čínským fotografem Cai Zhiyiem,
který žije v Havlíčkově Brodě, před
deseti roky. Nyní se Cai stal mimořádným univerzitním profesorem
Šanghajské polytechnické univerzity
a bude přednášet na katedře umění
a designu. Při tvorbě knihy mu asistoval, když se před objektivem objevo-

Stranu 1 a 2 připravil a redigoval Jan Jelínek

valy tváře lidí známé i neznámé, poskvrněné i neposkvrněné, odvážné
i bázlivé, tváře demokraticky liberálně smýšlející, optimistické. Ale defilovaly i obličeje novodobě lustrující
a cenzorské…
Jak Hrabica uvedl, kniha je plně na
účet a náklady Caie, k jejímuž zrodu
on přidal ještě s dalšími lidmi svou
práci, což se v konečném výsledku
ukázalo jednou z největších předností edičního činu. „Někdy přitom bylo
hodně radosti a veselí, stejně jako někdy bylo trochu smutno na našem
malém českém dvorku,“ řekl Hrabica. „Nezapomeňme, že je u nás ještě
hodně lačných tváří, které všemožně
touží rozhodnout o tom, koho je hodno postavit na piedestal a po kom je
zapotřebí hodit kamenem. Proč právě
ten a proč ne onen?! Byly pokyny zastavit tisk. Já přece nebudu stát vedle
toho a onoho, protože já jsem ten vrchol pyramidy. Hodně jsme oba
v česko-čínském tandemu získali,
stejně jako ztratili. Čínskému kamarádovi na pražském Hlavním nádraží
v nestřeženém okamžiku jednou

o Vánocích den před Štědrým dnem,
tam, kde se podle Švejka kradlo, krade a bude krást, ukradli všechny fotoaparáty. Policie ČR případ odložila.
Projezdili jsme křížem krážem stovky kilometrů po území naší malé
vlasti i do zahraničí za portrétovanými lidmi. Hledejte v každém portrétu
člověka. Portrét nelže a ani lhát neumí!“
V knize je také portrét Oldřicha
Pelčáka, bývalého vojenského pilota
a stíhače Československé lidové armády, který s kosmonautem ČSSR
Vladimírem Remkem prodělal vý-

cvik v Sovětském svazu na let do vesmíru a byl Remkovým náhradníkem.
Při křtu knihy Pelčák stručně pověděl,
že kniha obsahuje velice zajímavé
osobnosti.
Knihu FOTOPORTRÉT ČLOVĚK
vyznamenala Všeobecná rada při Ministerstvu kultury Ruské federace
Čestným uznáním. V dopise, podepsaném Svjatoslavem Jurjevičem Rybasem, předsedou expertního výboru
této rady, se píše: „Vysoce umělecké
vydání knihy je originálním památníkem současné historie.“
JAN JELÍNEK

Nalezen hromadn˘ hrob v Brestu
Na staveništi v běloruském městě
Brest byl nalezen hromadný hrob
s ostatky lidí, což mohlo být asi šest
stovek židovských mužů, žen a dětí.
Sdělila to zpravodajská agentura
a rozhlasová stanice Sputnik. Je faktem, že tady, v blízkosti hranic s Polskem, němečtí nacističtí okupanti
zavraždili za 2. světové války na
28 000 lidí. Kostry vykazují známky

střelných ran. Oběti údajně živořili
v nacistickém ghettu v letech 1941
a 1942. Velitel praporu Specializovaného vyhledávání 52 Dmitrij Kaminský v únoru oznámil, že již byly exhumovány ostatky 170 lidí, ale bude
jich víc! „A my neskončíme, dokud
nesebereme poslední kost. Budeme
pracovat, dokud neshromáždíme
ostatky všech obětí,“ ujistil velitel.

230/2019

SLOVANSKÁ VZÁJEMNOST

3

SVùT KOLEM NÁS ● SVùT KOLEM NÁS ● SVùT KOLEM NÁS

Stát dluÏí odbojáfiÛm! Odbojáfii nedluÏí státu nic!
V poslední době vrcholí masová
štvanice na Český svaz bojovníků
za svobodu, nástupníka Českého
svazu protifašistických bojovníků.
Svaté štvanice na ČSBS se účastní
všechny reakční síly popřevratového režimu – počínaje poslanci
a senátory, a konče příslušnými
hejtmany a primátory. K tomu se
přidávají hlasy advokátů, prohlašujících svaz za „parazitujícího na
odboji“. Větší sprosťárnu si lze jen
těžko představit.
Důvody této štvanice jsou průhlednější, než Křišťálová noc pogromů III. reichu. Jde přece o to zničit
jednu z posledních sil národa, bránící odkaz osvobozené Benešovy republiky. Tak jako se celých třicet let
programově plive na prezidenta,
kterému dal národ po roce 1945 právem název „Prezident Budovatel“,
tak se plivá na svaz přímých účastníků národního odboje let 1938 –
1945 a pozůstalých po těchto odbojářích, spolu s jejich sympatizanty.
Ti senátoři a poslanci, kteří navrhují
zničit svaz hospodářsky – a někteří
by jej chtěli snad i zakázat! – ignorují platný zákon, jenž byl podnětem
založení svazu. Je to zákon 255/46
Sbírky zákonů.
Ignoruje to i dokonce zmíněný advokát, jenž by snad měl znát zákony
vlastního státu. Je pravdou, že munici k parforsnímu honu na svaz zavdal sám jeho předseda vyznamenáním černé ikony novorežimu, „Bijce
Národní třídy“, svazovou medailí. Je
pravdou, že předseda ČSBS se zachoval jako Ivánek v Mrazíkovi a to
novorežim prostě neodpouští. Dostal medvědí hlavu. Jenže tím to neskončilo. Senátoři a poslanci zašili
do medvědí kůže kolektivní viny celý svaz. Je to typické pro dnešní časy. Kolektivní vinu, kterou neuznávají u sudeťáků, kde by to bylo na

místě daleko více, přičítají celému
svazu. A to je pyramidální lež. To je
sprostota, hulvátství a neúcta vůči tisícovce dosud žijících přímých
účastníků odboje a dvěma tisícovkám pozůstalých po odbojářích.
Současně je to neúcta ke všem padlým odbojářům bez ohledu na jejich
politickou příslušnost, na boj na domácí či zahraniční frontě, jedno zdali na východní nebo západní.
Naši politici doposud využívali
odbojáře jen jako jakési křoví k různým vystoupením při politických
výročích, při státních pietách a při
předvolebních akcích. Jen málo
čestných výjimek mezi politiky
a představiteli samospráv se chovalo
odpovědně. Některé z nich dobře
známe a děkujeme jim bez ohledu
na politickou příslušnost za vše, co
pro odbojáře dělali a dělají – u nás
v Brně to byli například jak bývalí
hejtmani Ing. Juránek nebo dr. Hašek, tak současný hejtman JUDr. Šimek. Ale jinde, pokud jsme dobře
zpraveni, to tak zhusta nebylo a není.
Naši odbojáři léta pracovali pro
stát a po osvobození přinesli zemi
výsledky ve svých profesích. Za
okupace pro osvobození republiky
nasazovali životy a mnozí, kteří přežili koncentráky, vězení a perzekuci
gestapa, si odnesli zranění, nemoci,
zmrzačení a ti, co postižení takto nebyli, jsou dnes „rara avis“ (vzácní
ptáci). Je strašlivým nevděkem
a sprostotou jistých dnešních zastupitelů parlamentu a senátu, že se
takto dokáží chovat k těm, co se zasloužili o republiku dílem lvím.
Jsou státy, kde odbojáře mají
v úctě a vážnosti. A kde je nejen vyznamenávají, ale pověřují je i významnými funkcemi ve státě. Takovým státem byla dříve Francie, kde
Charles de Gaulle, praporčík Svo-

Národní muzeum bez bariér

Od března se v Národním muzeu
znovu otevřela Česko-slovenská
a Slovensko-česká výstava o společném životě Čechů a Slováků v jednom státě a také expozice dvou stovek nejvýznamnějších předmětů ze
sbírek Národního muzea. Návštěvníci si znovu mohou prohlédnout
i opravené historické interiéry včetně
panteonu. „Novinkou je bezbariérovost objektu. Poprvé je navíc veřejnosti umožněn i vstup do kopule,“
uvedla mluvčí muzea Kristina Kvapilová. Bezbariérová je nově celá
historická budova s výjimkou právě
kopule, vstup pro vozíčkáře je z Vinohradské ulice. Nově se lidé podívají také do východní dvorany. „Ten-

to prostor nebyl nikdy dříve návštěvníkům přístupný a nyní zde vznikla
díky jeho zastřešení unikátní odpočinková zóna,“ podotkla mluvčí.
V červnu 2019 se podle Kvapilové
v historické budově otevře výstava
o československých letcích ve Velké
Británii s názvem Rytíři nebes. Na
léto se připravuje výstava Tutanchamon. „Už na podzim roku 2019 se
návštěvníkům otevřou i některé nové
stálé expozice,“ doplnila mluvčí.
Historická budova se u příležitosti stého výročí vzniku Československa částečně otevřela po tříleté rekonstrukci a sedmi letech od svého
uzavření. Oprava stála 1,8 miliardy
korun.
ČTK

bodných Francouzů a sjednotitel odboje od komunistů po pravici, se nakonec stal prezidentem a symbolem
nezávislosti země jak na Západu, tak
na Východu (kdeže ty časy jsou…).
U nás byl takový dr. Edvard Beneš, kterému současní politikové, až
na výjimky, nesahají ani po kotníky,
tak mu je alespoň okopávají. V jejich čele pak čas od času vystupuje
pan kníže, probírající se z dogmatického spánku, aby posílal Beneše posmrtně na válečný tribunál, nebo zablábolil další nesmysly toho typu.
A jeho společníci Beneše nevýslovně protektorátně špiní.
Stát se u nás nikdy nechoval k odbojářům tak, jak by zasluhovali v plné míře. Starorežim jednu skupinu
odbojářů, tu západní, vylučoval
z ocenění, a dokonce řadu představitelů pronásledoval. Novorežim toto
činí v opačném gardu s odbojáři Východu a levice. Avšak stejně haneb-

ně, stejně kolaborantsky vzhledem
k západnímu sousedu, kdy se ani nesmí říkat, že nám zlo činili nejen
„národnostně nehmotní nacisté“ ale
i říšští, rakouští a sudetští Velkoněmci. A kdy se nesmí ani říkat
pravda o tom, kdo nás v masovém
měřítku osvobodil. A dokonce vadí
i pravé datum našeho osvobození –
9. květen. (Samozřejmě vyjímáme
německé antifašisty, kteří jsou našimi spojenci. A v Německu jsou dodnes profanováni, skoro jako naši
odbojáři…) Toto se snad má stát
trestným? Jestliže ano, vracíme se
do protektorátu se všemi atributy.
Stát dluží odbojářům. Odbojáři
státu nedluží nic. Dnes se za službu
vlasti hanobí a odsuzuje celý svaz
odbojářů – a zastupitelům státu to
ani nepřipadá nemožné, protože to
někteří z nich sami provádějí. Jen
vzpomeňme na osudný výrok bývalé ministryně Parkanové, že prý „od-

bojáři nebojovali se zbraní v ruce“.
Jednak je to olbřímí lež, jednak je to
ostudná nevědomost a doslovná blbost o historii našeho odboje. Všichni ti, kdož dnes promlouvají a hanobí ČSBS, kráčejí ve stopách této ministryně ignorantky.
Je příznačné pro krizi tohoto třicetiletého režimu, že v jakési křeči sahá k ostouzení těch, co se zasloužili
o stát, o republiku dílem největším –
nasazením svých životů a ztrátou
svých příslušníků. A místo, aby tyto
pachatele tohoto ostouzení fackovala hanba na každém kroku, ji ještě
medializují a vydávají za jakési právo. Čím hrnec navřel, tím zapáchá.
A ostouzení Českého svazu bojovníků za svobodu zapáchá přespříliš.
Po tradičním českém Kocourkovu
přišel na tapetu český Hulvátov.
(kr áceno)
JIŘÍ JAROŠ NICKELLI,
předseda HDK ČSBS Boskovice

FuãíkÛv odkaz je nesmrteln˘
PRAHA – Při příležitosti 116. výročí narození novináře a spisovatele Julia Fučíka (23. února 1903 na
pražském Smíchově v Duškově
ulici) položili letos 23. února kytici
k jeho soše na Olšanských hřbitovech představitelé Společnosti Julia Fučíka (SJF). Fučíkův odkaz
v naší zemi nikdy nebude zapomenut!
SJF na sklonku loňského roku vydala jubilejní 50. číslo svého občasníku Kurýr. Mimo jiné v periodiku
publikovala výzvu, zaslanou Radě
městské části Praha 5, k nahrazení
kopií pamětní desky Památníku 168
bojovníkům Pražského povstání na
Barrandově. Památník je dílem autorského kolektivu ve složení M.
Florian, M. Sladký, J. Danda aj. Špičák. Bronzová deska byla v roce
2014 ukradena neznámým zlotřilcem. Výzva radu městské části žádá,
aby byl památník obnoven do května 2019, kdy byla Praha a celá naše
vlast osvobozena od německých hitlerovských okupantů.
Kurýr také otiskl výrok Zdeňka
Mahlera, velkého znalce života a díla autora Reportáže, psané na oprátce: „Na jazyce Julia Fučíka je na
první pohled zřejmé, že Fučík je žákem naší klasické literatury. Jeho
slovník je obsažný a nepřeberný, jeho výraz je obrazný a plastický, jeho
věta má spád a jarost. Fučík patří
mezi ty spisovatele, kteří se stali zákonodárci českého jazyka.“ SJF
hodlá letos vydat 51. číslo Kurýra
a také zvláštní číslo fučíkovského
Almanachu.
JAN JELÍNEK,
ANATOLIJ ŠITOV

Foto Anatolij ·itov

Protestní pochod v LuÏici
Občanská iniciativa Za zachování
lužických vsí a měst loni na jaře zorganizovala pochod a shromáždění
do Slepska ve střední Lužici. Cílem
této akce, která se koná opakovaně,
bylo upozornit na ničivé důsledky
povrchové těžby hnědého uhlí
a podpořit zachování obcí v Lužici.
Hlavní břemeno povrchové těžby
uhlí v Lužici nesou už více než 100
let Lužičtí Srbové. Ve střední a Dolní Lužici bylo právě dobývání uhlí

jednou ze zásadních příčin toho, že
se zde v současné době Lužičtí Srbové ocitli na hraně etnického a jazykového přežití.
Lužické doly a elektrárny koupil
český koncern EPH Daniela Křetínského. V březnu 2017 zveřejnil své
plány v Lužici, mimo jiné oznámil
záměr zbourání další vesnice ve
Slepsku, Milorazi, obývané lužickosrbským a německým obyvatelstvem. Lužičtí Srbové více než jiní

obyvatelé Lužice litují toho, že nemilosrdným podnikatelem je zrovna
český koncern.
Protestující z pochodu vyznačili
symbolickou hranici povrchového
dolu, kterou požadují obyvatelé
Slepska. Při dodržení této hranice
by byly slepské vesnice lépe chráněny před škodami, které vznikají při
provozu povrchového dolu. (rm)
Stranu 3 připravil a redigoval Jan Jelínek
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Putin varoval USA pfied rozmístûním jadern˘ch stfiel v Evropû
Ruský prezident Vladimir Putin
20. února varoval Spojené státy
před rozmístěním nových jaderných střel v Evropě po odstoupení
od smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF).
Ruská odpověď by podle Putina
byla nejen zrcadlová, ale i asymetrická.
„Ať si USA spočítají rychlost a dolet našich (nových) zbraní. Ať nejprve počítají a až pak rozhodují o hrozbách na naší adresu,“ doporučil ruský prezident. Zároveň zdůraznil, že
Rusko nechce konfrontaci a že pro
svůj stabilní a dlouhodobý rozvoj
potřebuje mír.
Američané od smlouvy INF uzavřené v roce 1987 na sklonku studené války odstoupili počátkem měsíce, čímž začala běžet půlroční lhůta,
během níž se dá o osudu smlouvy
ještě jednat. Vzápětí po jednostranném americkém kroku oznámil Putin, že od smlouvy odstupuje i Rusko.
Spojeným státům vyčetl, že neodstoupili od smlouvy INF čestně, tedy
s odůvodněním, že smlouva se nevztahuje na třetí země, ale nafukovaly smyšlená obvinění na adresu Ruska, ač samy smlouvu porušovaly.
USA podle něj provádějí politiku,
kterou nelze nazvat přátelskou vůči
Rusku, jak svědčí protiruské sankce
či jednostranná odstraňování právní
základny mezinárodní bezpečnosti.
Rusko má snahu domluvit se, ale
nepodlehne diktátu, ani hrozbám,
uvedl Putin. Dodal, že partneři si dosud nevšimli, že Moskva nechce
konfrontaci, a tak pokračují v chybné politice, škodlivé zájmům samých USA.
„Jsme připraveni na rozhovory
o odzbrojení, ale bušit na zavřené
dveře dál nebudeme. Počkáme si, až
naši partneři dozrají k rovnoprávnému jednání,“ prohlásil Putin na adresu Washingtonu a obecně Západu.
Americké spojence v Severoatlantické alianci označil za „pochrochtávající satelity“.
Rusko nehodlá zbraně, dosud zakázané smlouvou INF, rozmístit

v Evropě jako první. Pokud by došlo
k rozmístění amerických zbraní,
schopných doletět z Evropy do
Moskvy za 10 – 12 minut, odpovědělo by podle Putina vyrobením
a rozmístěním zbraní, které by byly
schopny nejen vyřadit toto ohrožení,
ale i „centrum rozhodování“ v samotných USA.
„Rusko nikoho neohrožuje. Naše
kroky v obraně mají odvetný, a tedy
obranný charakter,“ zdůraznil Putin
poté, co dopodrobna popsal úspěšný
vývoj a testy nových zbraní, jako je
revoluční podmořský dron Poseidon,
raketa Cirkon, schopná zasahovat
námořní a pozemní cíle a dosahovat
devítinásobku rychlosti zvuku, těžké
mezikontinentální rakety Sarmat, laserový zbraňový systém Peresvet
a hyperzvuková střela Kinžal.
Prezidentovo poselství se letos
soustředilo především na ruskou
ekonomiku a budoucnost samotných
Rusů.
Putin slíbil Rusům změny k lepšímu v jejich životě, a to v nejbližší
době, již letos. Na rozvoj země podle jeho slov stát vynaloží obří částky,
„které jsme si nepůjčili, ale vydělali
prací milionů lidí“.
Kvůli klesající porodnosti prezident ohlásil nová opatření na podporu rodin, včetně daňových úlev podle zásady „více dětí znamená méně
daní“, anebo splacení části hypoték
ze státního rozpočtu. Stát má také více pomáhat chudým či nezaměstnaným. Změny k lepšímu Putin sliboval v řadě oblastí, od dostupnosti
zdravotní péče až po zpracování komunálních odpadů. Ohlášená opatření si ve státních rozpočtech v příštích
letech vyžádají desítky miliard až biliony rublů. Klíč k úspěchu proto
podle šéfa Kremlu leží ve zvýšení
hospodářského růstu.
„Stát musí pomáhat lidem dostat
se z tíživé situace,“ prohlásil Putin.
Zdůraznil, že počet Rusů žijících
v chudobě sice v uplynulých letech
klesl ze 40 na 19 milionů, ale „to je
stále příliš mnoho“.
Sociální opatření na podporu obyvatel ohlášená Putinem budou státní

Lední medvûdi bloudí
po Nové zemi
Úřady na ruském souostroví Nová země v Severním ledovém oceánu vyhlásily v únoru stav nouze
poté, co se k lidským sídlům stáhl
velký počet ledních medvědů.
Úřad gubernátora hovoří dokonce
o medvědí invazi. Úřady uvedly, že
lidé, školy či školky jim podali řadu ústních i písemných stížností
a připomínek, které se týkají medvědů. „Lidé jsou vyděšeni. Mají
strach odejít z domova a jejich
denní režim je narušen. Rodiče se
bojí nechat jít děti do školy,“ uvedl

úřad gubernátora Archangelské
oblasti, pod které souostroví spadá.
V okolí lidských sídel se shromáždilo několik desítek medvědů.
U osady Bělušja Guba na Jižním
ostrově bylo zpozorováno 52 medvědů, z nichž zhruba deset se neustále pohybuje po katastru sídla.
Hlášeny jsou také zprávy o tom, že
tyto šelmy pronikly až do domů lidí. Stav nouze nicméně neumožňuje odstřel zvířat, neboť to zakázaly úřady pro ochranu přírody.
ČTK

Ruské léky Venezuele
Venezuelský prezident Nicolás
Maduro oznámil, že legálně dorazí 300 tun humanitární pomoci
z Ruska. Podle jeho slov půjde
o velmi drahé léky, za které veneStranu 4 připravil a redigoval
Jan Jelínek

zuelská vláda důstojně zaplatí. Zároveň opět odmítl vpustit do strádající země americkou humanitární pomoc a léky, jak se domáhá
opozice. Podle něj jde o politickou
show a past, nastraženou na žádost
opozičního předsedy parlamentu
Juana Gualdóa.
AP

rozpočet každý rok stát okolo 100 až
120 miliard rublů (asi 34 až 41 miliard Kč), odhadl ministr financí Anton Siluanov v televizi Rossija 24
s tím, že například již letos bude zapotřebí 15 až 20 miliard rublů na
zvýšení penzí, aby překonaly úroveň
životního minima.

Rusko pozastavilo
platnost dohody
Ruský prezident V. Putin 4. března podepsal dekret, kterým pozastavil platnost smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu
(INF), kterou Moskva a Washington uzavřely v období studené vál-

ky. USA své odstoupení od INF
ohlásily v únoru a zdůvodnily to
tím, že Rusko dokument nedodržuje. Moskva obvinění odmítá a Putin
varoval Američany, že na jejich
krok k porušení dohody odpoví zrcadlově.
(ČTK)

Putin a Luka‰enko v Soãi

Putin (vlevo) s Luka‰enkem
si v Soãi také zalyÏovali
FOTO – âTK/AP

Prezidenti Ruska a Běloruska
Vladimir Putin a Alexandr Lukašenko během únorových rozhovorů v Soči projednali osud
obou zemí po svém odchodu do
politické penze. Otázka svrchovanosti Ruska a Běloruska, o jejichž možném sloučení se spekuluje, prý na pořadu nebyla.
„Otevřeně jsme si přiznali, že
nežijeme věčně, přijde čas, kdy
odejdeme,“ prohlásil běloruský
prezident, který stojí v čele země
téměř 25 let, zhruba o šest let víc
než jeho ruský partner. „Co zůstane našim dětem? Budou pokračovat v naší politice? To nás jako politiky nutně zajímá,“ konstatoval
Lukašenko. O výsledcích těchto
úvah se ale nezmínil. Perspektivu
sblížení obou zemí, nebo dokonce
možnost jejich sloučení, vyvolal
spor o skokové zvýšení vývozních

Pfied 30 roky
ode‰li Sovûti
z Afghánistánu
Před 30 roky – 15. února
1989 – odešel poslední sovětský voják z Afghánistánu. Tehdejší velitel 40. armády generál Boris Gromov se svým synem Maximem přešel most
přes řeku Amudarju směrem
do uzbeckého města Termez
symbolicky jako poslední. Návratu z více než devět let trvající války se ale nedočkalo čtrnáct a půl tisíce sovětských vojáků, kteří v Afghánistánu našli
smrt. Na druhé straně bylo zabito na 90 tisíc mudžáhidů, počet obětí mezi civilisty se odhaduje až na 2 miliony.
AP
Sovût‰tí vojáci odcházejí domÛ

cel ruských energetických surovin,
na kterých je běloruská ekonomika životně závislá. Moskva totiž
na protesty Minsku zareagovala
prohlášením, že předpokladem cenového zvýhodnění je těsnější integrace. Lukašenko to označil za
nátlak a zdůraznil, že Bělorusko
na své svrchovanosti trvá.
Ruští komentátoři spekulují, že
s případným sjednocením obou
zemí spojuje Putin svou politickou
budoucnost. Jeho nynější prezidentský mandát vyprší v roce
2024 a ucházet se o další mu ústava zapovídá. Pokud by vznikl nový státní útvar, měl by prý kremelský šéf k dalšímu vládnutí cestu
otevřenou. Žádný podobný scénář
ale podle Lukašenka na programu
nynějších rozhovorů nebyl. „Vyslovím svůj názor a myslím, že
můj kolega a přítel Putin s ním bu-

de souhlasit: ve spojení našeho
úsilí, našich států a národů půjdeme tak daleko, jak jsme připraveni,“ řekl shromážděným novinářům. „Třeba hned zítra se můžeme
sjednotit, s tím problém není. Ale
jste na to připraveni vy, Rusové
a Bělorusové?“ položil řečnickou
otázku. A poznamenal, že rozpad
sovětského státu nezpůsobil on ani
Putin.
Obavy z ruských ultimát Lukašenko podle agentury TASS rozhodně zaplašil. „Ať je Rusko sebevíc silné a velké, nemůže nikomu
vnucovat svou vůli,“ prohlásila
hlava Běloruska. Putin se omezil
na prohlášení, že jednání bylo úspěšné. Pozval prý běloruského
prezidenta do Soči, aby si „trochu
odpočinul, zalyžoval a zahrál hokej“.
(ČTK)

230/2019

SLOVANSKÁ VZÁJEMNOST

5

H I STO R I E ● H I STO R I E ● H I STO R I E ● H I STO R I E ● H I STO R I E ● H I STO R I E

Velké osobnosti chorvatského národa
K CHORVATSKÉMU NÁRODU jako ke každému slovanskému etniku máme historicky i myšlenkově blízko. Chorvatsko je navíc zvláštní tím, že Češi a Češky
mají tuto zemi v bezkonkurenčně
velké oblibě v době letních dovolených. Uvědomujeme si tady (jako
ostatně v celé historii) důležitou
pravdu, že případné zlé skutky
vládců nemohou padat na hlavy
národa, na obyčejné lidi, nedělají
z jednotlivců nepřátele na život
a na smrt. Tak tomu bylo a je
i zde, pokud bychom kupříkladu
připomínali podstatu a zejména
bestiální stránky režimu Ante Paveliče, spojence Adolfa Hitlera.
Známe mnoho takových, kdo i naší zemi obohatili o výsledky své činnosti či myšlení. Jen namátkou deset
z nich – bán Mikuláš Zrinský (manžel Evy z Rožmberka, sestry Petra
Voka, básník a politik, jako hrdinu
bojů s Turky jej zvěčnil Alfons Mucha ve Slovanské epopeji), voják

a velitel baron František Trenck (polyglot, básník, hudebník, vynikající
generál Marie Terezie, rebelant
a výtržník, jeden z populárních vězňů na Špilberku, kde měl díky císařovně velmi slušné podmínky), bán
Josip Jelačič (přední účastník Slovanského sjezdu v Praze 1848, měl
manželku z Napajedel), Nikola Tesla (jeden z největších a nejzasloužilejších vynálezců a objevitelů v dějinách, značná část jehož prací dosud nezveřejněna spočívá v trezorech Pentagonu; mj. studoval v Praze, čestný doktor Karlovy univerzity; v Holešovicích byla před pár lety bohužel zlikvidována a smetena
z povrchu zemského světově známá
československá elektrofirma jeho
jména), Zvonimir Rogoz (vynikající
herec, dlouholetý přední člen Národního divadla v Praze, herec
v českých filmech), Josip Broz-Tito
(v mládí dělník mj. v plzeňské Škodovce, za války partyzánský nejvyšší velitel a později prezident Jugo-

slávie), dirigent Lovro Matačič
(dlouholetý účastník festivalu Pražské jaro, jako první cizinec na něm
dirigoval Smetanovu Mou vlast),
Franjo Tudjman (první prezident
Chorvatska, v šedesátých letech jako ředitel ústavu historie dělnického
hnutí úzce spolupracoval mj. s tehdejším náčelníkem Vojenského historického ústavu v Praze, pozdějším
prezidentem republiky generálem
Ludvíkem Svobodou) a pro pořádek
i náš věkem trochu starší současník
Vlado Milunič (vynikající architekt,
mj. spoluautor pražského Tančícího
domu, autor moderních bytových
domů Hvězda na Petřinách a dalších
sociálních staveb po celé republice).
Desátou osobností je žena, paní
Amelije Baxová, rozená Jurkovič,
choť meziválečného pražského primátora Karla Baxy; kromě diplomaticky významného postavení první
dámy Prahy konala i pozoruhodné
skutky, např. inspirovala založení
Koleje krále Alexandra, zvané též

Bosnû hrozí roz‰tûpení
Bosenskosrbský předák Milorad Dodik, který je nyní předsedou kolektivní hlavy státu Bosny
a Hercegoviny, podle ČTK pohrozil odtržením Republiky Srbské,
pokud tato část země na Balkáně
bude nucena, aby změnila svůj
název! Strana demokratické akce,
reprezentující zájmy muslimských Bosňáků, v lednu oznámila,
že hodlá u ústavního soudu zpochybnit název Republika Srbská.
Ta od daytonské smlouvy z roku
1995 tvoří Bosnu společně s bosňácko-chorvatskou Federací Bosny a Hercegoviny (FB a H) a malým federálním distriktem kolem
města Brčko.
Pokud ústavní soud schválí iniciativu o změně názvu Republika Srbská, rozhodneme o svém statusu,
prohlásil M. Dodik v pořadu srbské
státní rozhlasové a televizní stanice

Prezident Republiky srbské Milorad Dodik

RTS. Dodik sám je pro nezávislost.
Přitom zdůraznil, že vláda i opozice
v Republice Srbské se shodují v názoru, že rozhodnutí o statusu RS se
přijme, jestliže se iniciativou Strany

demokratické akce začne zabývat
ústavní soud. Vypíšeme referendum
a oddělíme se od Bosny, řekl Dodik
a dodal, že by tento krok měl podporu přinejmenším deseti států.

ské bezpečnostní síly na regulérní
armádu,“ řekl Putin. „Je jasné, že Srbové žijící v provincii vnímají tento
krok jako přímou hrozbu pro svou
bezpečnost,“ dodal, přičemž označil
Kosovo za součást Srbska, protože
Rusko neuznalo jednostranné vyhlášení samostatnosti Kosova v roce
2008. „Mnohem šířeji to zahrnuje
vážné riziko eskalace situace v oblasti. Stěží je v zájmu EU přehlížet
takovéto jednostranné akce, které
flagrantně porušují mezinárodní právo, zejména, když chce Brusel dál
působit jako zprostředkovatel dialogu mezi Prištinou a Bělehradem.“
EU sice Kosovo varovala před tímto
krokem, ale nezabránila mu.

K situaci na Balkáně řekl Putin,
že „vážným destabilizujícím faktorem je politika USA a některých západních zemí, které se snaží získat
v oblasti dominanci“.
Zmínil přitom několik akcí, které
považuje za sporné, ať už to bylo
bombardování Jugoslávie v roce
1999 bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN i podporu Washingtonu a jeho spojenců nezákonnému vyhlášení nezávislosti Kosova.
Dodal, že navzdory odmítavému
postoji poloviny národa se stala Černá Hora členem NATO a urychluje
se snaha přijmout do aliance i Severní Makedonii.
(Novinky, ČTK)

âR získá miliony za staré dluhy
Příslušnou dohodu podepsali loni
na zámku v Lánech ministryně financí Alena Schillerová (ANO) a její srbský protějšek Siniša Mali.
V Lánech se sešli také srbská premiérka Ana Brnabičová s prezidentem Milošem Zemanem. Hlava českého státu přijala pozvání k letošní
návštěvě Srbska.

Jihoslovanský dům (dnes Komenského kolej), pro ubytování jugoslávských studentů, kteří na československé univerzity začali v meziválečném období v hojném počtu
přicházet; od jugoslávského krále
obdržela Řád svatého Sávy.
V Praze na rohovém domě proti
škole na „Štrosu“ je pamětní deska
biskupovi Josefu Jiřímu Strossmayerovi, jehož jméno toto centrální náměstí Prahy 7 nese. Tento čestný občan Prahy, přítel Jana Kollára a spolubojovník Františka Palackého
i Františka Ladislava Riegra, v dávném devatenáctém století zakladatel
celojugoslávské (!!!) Akademie věd
a umění, skvělé obrazárny (dnes jeho jména), jakož i obnovitel záhřebské univerzity byl ctitelem tradice
Cyrila a Metoděje. V biskupském

sídle, což je město Dakovo na východě Chorvatska (asi tak na čáře
Ostrava – Sarajevo), dal postavit
chrám těmto věrozvěstům zasvěcený. Jako poslanec říšské rady byl
aktivním zastáncem sebeurčovacích
práv Slováků v Uhrách a rovněž
podporoval návrhy poslanců českých v otázkách tzv. dualismu.
Uhersko se mu pomstilo, jeho žáci
byli nuceni uprchnout ze země,
mnozí našli útočiště v Praze. Otevřeně je zde tehdy podporoval profesor Masaryk. Nelze si v tuto chvíli
nepřipomenout přátelství a spolupráci prezidenta Masaryka s dalším
Jihoslovanem, slovinským architektem Jožo Plečnikem, který dal Praze
i jiným místům naší země tolik nádherných stavebních skvostů.
VÁCLAV KAŠPAR

Srbsko vrací
do ‰kol brannou v˘chovu

Putin se obává v˘voje v Kosovu a na Balkánû
Před návštěvou Srbska dal najevo ruský prezident Vladimir
Putin obavy z vývoje v Kosovu,
které se loni rozhodlo mít vlastní
armádu. Kritizoval EU, že nepostupuje vůči Kosovu razantněji
a varoval před snahou Západu
získat na Balkáně dominanci.
Zdůraznil, že Rusko bude dál
podporovat Srbsko. Vyjádřil se
čtyři dny poté, co albánský premiér Edi Rama dal znovu najevo,
že jeho konečným cílem je spojit
Albánii s Kosovem.
„Abych byl upřímný, byli jsme
překvapeni spíše pasivní reakcí Evropské unie na rozhodnutí kosovského parlamentu transformovat kosov-

Nikola Tesla, jeden z nejvût‰ích vynálezcÛ v dûjinách

„Tématy jednání byly evropské
ambice Srbska, které pan prezident
dlouhodobě podporuje, důležitá role
Srbska v regionu nebo ekonomická
spolupráce,“ řekl Zemanův mluvčí
Jiří Ovčáček. Podotkl, že Zeman
ocenil podpis dohody o řešení dluhu
Srbska. Ten vznikl na počátku 90.
let minulého století jako vyúčtování

vzájemného obchodování mezi Českou a Slovenskou federativní republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie, po jejímž rozpadu přešla poměrná část dluhu na
Srbskou republiku. Země dluh smaže jednorázovou částkou 9,8 milionu dolarů.
(ČTK)

Po téměř třech desetiletích obnovilo Srbsko brannou výchovu na
středních školách. Informovala
o tom tisková agentura Tanjug.
Opatření přichází v době zvýšeného
zbrojení srbské armády, které znervózňuje okolní státy. Po 27 letech
od svého zrušení se 26. února na
jednom z bělehradských gymnázií
uskutečnilo školení branné výchovy. V budoucnosti se mají žáci dozvědět více o srbské armádě, úloze
občanů při obraně vlasti či v době
živelních pohrom, ale také o právech a povinnostech v případě vyhlášení stanného práva.
„Zpracováváme asi deset témat,
která by měli lidé znát na prahu dospělosti lépe, než je tomu dosud. Je
to látka, jež byla ve vzdělávacím
systému svého času neospravedlnitelně zanedbávána. Nyní se vrací
mezi žáky,“ řekl armádní školitel
plukovník Dragan Stojčič. Branná
výchova byla v Srbsku povinná za

existence bývalé Jugoslávie až do
roku 1992. V roce 2011 zrušila srbská vláda i povinnou vojenskou
službu. V roce 2007 pak země vyhlásila vojenskou neutralitu. O zavedení civilní přípravy žáků k obraně státu se uvažuje i v České republice. Počítáno s tím je v programovém prohlášení nynější vlády premiéra Andreje Babiše.
Podle agentury Reuters v letošním rozpočtu vyčlenilo Srbsko pro
svou armádu 907 milionů dolarů,
což představuje 1,75 % celkových
státních výdajů. Je to o 203 miliony
dolarů více než v roce 2018. Loni
Bělehrad posílil zejména letectvo,
které od Ruska a Běloruska obdrželo deset stíhaček MiG – 29 a rovněž
pořídil devět bojových vrtulníků od
výrobce Airbus. Chorvatsko, člen
NATO, je nervózní z posilování srbských vojenských kapacit. Záhřebu
se nepodařil nákup 12 použitých stíhaček F-16 od Izraele.

Ameriãan najat, aby vraÏdil?
Srbská vojenská policie v únoru zadržela několik cizích státních příslušníků. Oznámil to srbský ministr obrany Aleksandar
Vulin.
Zadržení se pokusili bez povolení
snímat vojenské objekty nebo do
nich vstoupit. Zadržení jsou podle
státní televizní a rozhlasové stanice
dva občané Spojených států amerických a dvě Ukrajinky. Jejich případ
je nyní v kompetenci civilní policie
a prokuratury. Objektem, jehož záběry se čtveřice zřejmě snažila pořídit, je stará budova generálního štá-

bu armády, v níž nyní sídlí vojenská
zpravodajská služba a vojenský bezpečnostní úřad.
Již dříve byl také v Srbsku zatčen
jiný Američan kvůli držení pistole
s odstraněným sériovým číslem.
Podle některých sdělovacích prostředků se jedná o někdejšího příslušníka elitní americké vojenské
jednotky Navy SEALS, který byl
pravděpodobně najat, aby zavraždil
některého ze srbských politiků.
Stranu 5 připravil a redigoval
Jan Jelínek
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Zakladatel souboru Musica Bohemica - 80 let
Hudebník, sbormistr, zpěvák,
multiinstrumentalista a hudební
režisér Jaroslav Krček se narodil
22. dubna 1939 ve Čtyřech Dvorech, nynější součásti Českých
Budějovic.
Hudbě se věnoval od svých 14 let,
kdy se naučil hrát na harmoniku, později docházel do mládežnického
souboru Elán a již v této době napsal
svou první skladbu „Tango pro Věru“. Nejprve studoval Pedagogické
oddělení B. Jeremiáše v Českých
Budějovicích, v letech 1959 – 62
pak ještě pražskou konzervatoř, na
které byl žákem M. Kabeláče
v kompozici a B. Lišky v dirigování.
J. Krček byl sbormistrem plzeňského smíšeného sboru Česká píseň
a zároveň hudebním režisérem
v Československém rozhlasu v Plzni.

Jaroslav Krãek

Později byl hudebním režisérem ve
vydavatelství Supraphon v Praze,
kde spolupracoval se špičkovými
soubory a s dirigenty V. Neumannem, J. Bělohlávkem, M. Munclin-

grem aj. S Českou filharmonií
a V. Smetáčkem nahrál jako režisér
Smetanovu Mou vlast, tehdy již jako
první digitální nahrávku v Československu.
Na podzim roku 1959 založil Malou muziku Souboru písní a tanců
J. Vycpálka, roku 1967 pak taneční
soubor Chorea Bohemica a roku
1975 vynikající soubor Musica Bohemica, s kterým velmi rychle dosáhl mimořádných koncertních úspěchů. Jeho skladatelská inspirace byla zaměřena rovněž do oblasti díla J.
A. Komenského. Napsal kantátu O,
lux mundi, ve které nalezl a vyjádřil
obecně lidské hodnoty, opuštěné od
rigidního katolictví.
Začátky souboru Musica Bohemica spadají do doby původního souboru Chorea Bohemica, který se

z amatérsky organizovaného uskupení stal po zastřešení Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy tím,
čím je, totiž tělesem profesionálním.
V roce 1993 dokonce soubor opustil
spojení s FOK a zaměřil se především na hudbu českou, která měla
a má i v zahraničí velký ohlas, např.
ve Španělsku a v Japonsku.
Musica Bohemica má opravdu široký instrumentář. Některé nástroje
si v začátcích půjčovali z muzea, poněvadž ale J. Krček chtěl mít své,
tak si je zkoušel vyrobit a ono se povedlo. Nejprve našel velmi šikovného truhláře, se kterým společně vyrobili asi 40 nástrojů, nyní má profesionálního houslaře, který jeho nápady realizuje. Kupř. postavili nový
typ niněry, chromatickou harfu a několik trumšajtů.

J. Krček je vedle lidových písní
(např. z Podkrkonoší) autorem vánočních písní z barokních kancionálů a koled, jakož i rozsáhlých symfonických, komorních i vokálních
skladeb.
Za velmi podnětnou považuji odvahu a snahu J. Krčka přestavět zříceninu jakési kůlny ve Rváčově –
Černé poblíž Lomnice n. P., z níž
vznikl nevysvěcený kostelík s věžičkou a varhanami (vlastně „kulturní
dílna“) zhruba pro padesát posluchačů. Probíhají tam komorní koncerty v rámci Lomnického kulturního léta. Tento stánek navštívilo již
mnoho umělců, kteří zde interpretují svůj vokální či instrumentální program – obvykle obojí. Byl jsem tam
a byl více než spokojen.
MILOSLAV SAMEK

Proã nemûli stafií Slované chrámy jako kfiesÈané?
Svůj kult totiž zpravidla praktikovali pod širým nebem. Posvátnými místy pro ně byly především
přírodní objekty jako hory, stromy, háje a horské prameny či skály. Věřili, že tato místa obývají démoni či bohové a tak se klaněli
přímo jim. Malá obětiště existovala přímo v zástavbě, větší se stavěla mimo osídlené oblasti a často
měla podobu hradišť.
Honosné chrámy, které překypovali bohatstvím tak, jako je tomu
u křesťanských obřadních staveb,
Slované nestavěli. Výjimku tvořili
pravděpodobně jen Polabští Slované
a Pomořané. Snad každému je znám
Svantovítův chrám v Arkoně. To byly ovšem opravdu výjimky. Slované
totiž často obětovali i ve svých domech, chlévech nebo na hrobech.
Obětiny pro bohy vhazovali i do vody nebo ohně.

nebo bohyni Mokoš. Právě zde obyvatelé obětovali svým bohům, jak se
o tom zmiňují i pozdější historici.
Během 9. a 10. století byla vybudována i tzv. obětní hradiště. Ta stála
mimo osídlení, nejčastěji na návrších nebo u pohřebišť. Byla pravděpodobně společná pro několik nejbližších osad. Měla opevnění tvořené valy a příkopy, uvnitř se nacházela ohniště a obětní jámy. Archeologické nálezy vypovídají, že uprostřed hradišť se nacházely oltáře
a nejspíše i kůly s modlami. Podle
nálezů kostí je zřejmé, že v dolní
části hradišť pak probíhaly obětní
hostiny. Nejvíce hradišť se nacházelo v oblasti Zakarpatí, horního Podněpří a na pomezí dnešní Ukrajiny
a Polska. Významná je zejména tzv.
zbručská soustava v povodí Zbruče
tvořená hradišti Bohit a Zvenigorod.
Takovým hradištěm byl pravděpodobně i dnešní Pražský hrad.

Obětiny a obětiště
Asi nejznámější obětiště východních Slovanů bylo za vlády knížete
Vladimíra. Ten nechal na kopci za
Kyjevem postavit modlu Perunovi,
Dažbogovi, Strobogovi, Simarglovi

Svatyně
polabského kmene Ratarů
Jak bylo zmíněno, jedněmi z mála
kmenů, který pro své obřady stavěl
chrámy, byly kmeny Polabských

VII. Kozáck˘ bál v Bfievnovû
Fur ažky, epolety a bujaré veselí
– nedaleko Pražského hr adu si dali dostaveníčko r uští kozáci. Nezačala žádná invaze, jen čeští kozáci
pořádali 2. únor a 2019 svůj tradiční bál, kter ý má skoro stoletou
tr adici ještě z dob první republiky.
Delegace z Německa ale teď do
Prahy nepřijela, jsou tu jen kozáci
ze Srbska, Slovenska a Ruska. V sále se míhají kozácké uniformy a dobové ženské kroje. Připomíná to více ples v Rostově na Donu nebo na
Kubáni, než taneční sál na Břevnově. Tancuje se na ruskou hudbu,
všude kolem zní ruština, jen místo
vodky podávají u bufetu bílé moravské víno. „Bál je pořádán pro poměrně úzký okruh lidí, rozhodně to
není žádný byznys,“ řekl Mikhail
Dzjuba, velitel českých kozáků.
Čeští kozáci obnovili svůj spolek
– Všekozácký svaz Českých zemí
a Slovenska – v roce 2011. Dnes má
na 70 lidí a svůj folklórní soubor,
bál je pro české kozáky vyvrcholeStránku 6 připravila a redigovala
Nataša Weberová.

Slovanů. Podle díla Dětmara z Merseburku měl každý kraj svou svatyni, nevíme však, jak takové chrámy
vypadaly a zda-li byly všechny určené ke stejnému účelu. Na počátku
11. století Dětmar popisuje Riedigost, svatyni polabského kmene Ratarů. Pod názvem Retra jej ve druhé
polovině 11. století popsal také
Adam Brémský. Ta ovšem na roz-

ním úsilí pořádat společné akce.
Členská základna je rozmanitá: potomci kozáků z Česka i ti, kteří se
v poslední době přistěhovali z Ruské federace. A taky Češi, kterým kozáctví učarovalo, přijímání nových
členů už není tak přísné, jako dřív,
kdy se za každého musel zaručit nový člen.
Na bále vystoupil soubor „KOZÁCI VLTAVY“, Jana Kuprejehyk
– sportovní tanec, „Taneční škola
ASTRA – Latinsko-americké tance“
a folklórní soubor „Děvčata“ z Bratislavy.
(nw)

Ve Wolgastu byl chrám zasvěcený Jarovítovi, ve Štětíně pak Triglavovi.
Kromě těchto hlavních jsou zmiňovány další, ovšem bez bližšího popisu.
Podle některých badatelů stavěli Polabané své chrámy pod keltským vlivem. Ovšem rozdíl téměř sedmi století mezi oběma epochami staví celou
tuto věc spíše do roviny náhod a domněnek. JAROSLAV SVOBODA

„Blbec jako reprezentant koruny“
Ferdinand V. uherským králem a nadále mu náležel titul „mladší král
uherský a arcivévoda rakouský“. Při
korunovačním obřadu pronesl řeč
v maďarštině a stal se tak po Marii
Terezii druhým a posledním králem,
který při tomto obřadu hovořil v mateřštině svých poddaných. V roce
1835 se po smrti svého otce Františka I. stal rakouským císařem a 7. září 1836 se nechal jako poslední
Habsburk korunovat na českého krále jako Ferdinand V.

Tuto nelichotivou větu pronesla
o svém švagrovi arcivévodkyně
Žofie, matka pozdějšího císaře
Františka Josefa I. Jaká tajemství
ale před světem ukrýval její švagr,
jeden z nejpodivuhodnějších
habsburských panovníků Ferdinand I. zvaný Dobrotivý?

Zoufalé dítě
Ferdinand se narodil 19. dubna
1793 ve Vídni a byl plodem manželství bratrance se sestřenicí. Tento
fakt se na něm poznamenal hned několika abnormitami, nepřirozeně
velkou a zdeformovanou hlavou, pokřiveným obličejem, takřka stále
otevřenými ústy, ale zejména značně
omezenou duševní čilostí. K celkovému špatnému dojmu navíc přispívaly i krátké ruce i nohy, které mu
navíc dodávaly vzezření velkého dítěte. Svůj život si ale užíval, měl rád
hlavně zahradničení, hudbu a historici se zmiňují i o krásném rukopisu.

Dobrotivý epileptik

Veterán Velké vlastenecké války
kpt. v. v. Vladimir Winfer (94 let)
s Irenou Dzjubovou Foto Tomá‰ Vlach

hraní 11. a 12. století zasvěcená bohu Svarožicovi zanikla.
Známější a na dochovaná data bohatší je rujánská Arkona, zasvěcená
bohu Svantovítovi, hlavnímu bohu
kmene Ránů. Vyvrácena byla roku
1168 dánským králem Valdemarem
I. a biskupem Absalonem. Jsou zmíněny i další chrámy, jako například
v Gockově, Wolgastu nebo Štětíně.

Podle dostupných informací trpěl
Ferdinand neurologickou poruchou,
pravděpodobně slabou formou epilepsie. Trpěl záchvaty se ztrátou vědomí, ale bez doprovodných křečí.
Lidé s tímto postižením pouze tupě
zírají před sebe, pokud upadnou na
zem, hned se z bezvědomí zase proberou a zvednou, takže takový záchvat může vypadat i jako nešikovnost. Při tehdejším stupni poznání
byly všechny pokusy o léčbu neúspěšné.
Pro pacienty s touto nemocí jsou
však typické charakterové vlastnosti, jde především o zpomalené a obtížné myšlení, přizpůsobivost, dobromyslnost a snaha jakkoliv vyjít
vstříc svému okolí. Právě proto je
velmi trefné jeho přízvisko „Dobrotivý“. Málo kdo dnes však zná ono
tajemství, že za Ferdinandovou dob-

Císařem revolučního roku

Ferdinand Dobrotiv˘ na portrétu
Franceska Hayeze z roku 1840

rotivostí stála vlastně tato závažná
porucha.

Hledání nevěsty
nebo pečovatelky?
I přes svou nemoc se pro něj nakonec našla vhodná manželka. Stala
se jí Marie Anna Sardinsko-piemontská. Ferdinandovi bylo třicet
osm, Marii Anně přesně o deset let
méně. Mladší žena navíc nebyla
nikterak hezká, byla zato velmi
zbožná, ctnostná a dobročinná.
Vždyť také i Ferdinandův otec František údajně při svatební hostině
v Schönbrunnu utrousil slova „Bůh
nám buď milostiv!“ Jak se později
ukázalo i před veřejností, budoucí
manželství obou snoubenců nebylo
tím hlavním důvodem svatby. Šlo
spíše o to najít Ferdinandovi vhodnou pečovatelku.

Konečně císařem
V roce 1830 byl Ferdinand v Prešpurku (Bratislavě) korunován jako

Přichází však rok 1848 a velké
společensko-politické změny v dunajské monarchii. První nepokoje
propukly ještě o dva roky dříve
v Haliči. Stoupání cen a vysoká nezaměstnanost v souvislosti s národnostními snahami tamního polského
obyvatelstva vyústily v nepokoje
v nejvýchodnějším správním centru
monarchie v Tarnově. Ferdinand
k tomu prohlásil, že vlastně ani nevěděl, že Tarnov patří k monarchii.
Dne 2. prosince 1848 byl proti své
vůli odstaven od trůnu a v arcibiskupském paláci v Olomouci abdikoval ve prospěch synovce Františka
Josefa I. Tomu měl říci následující
slova: „Bůh ti žehnej, buď hodný, rádo se stalo.“

Z bývalého císaře
milionářem
Ferdinand po abdikaci odešel do
Prahy, odkud obhospodařoval statky
vévody Zákupského. Během krátké
doby se z něj stal milionář. Stal se
tak nejbohatším Habsburkem devatenáctého století. Když v roce 1875
zemřel, zdědil celé jeho jmění císař
František Josef I. Tím se také uzavřela kapitola za jedním z nejpodivuhodnějších císařů RakouskoUherské monarchie.
JAROSLAV SVOBODA
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Nejstra‰nûj‰í datum ãeskoslovensk˘ch dûjin - 15. bfiezen 1939
V současnosti bývá médii a politiky upř ednostňován 21. srpen
1968. 21. srpen zdaleka neznamenal takové ztr áty pro občany
ČSSR, jako 15. březen pro občany
první ČSR! To je nepopiratelný
historický fakt. Alespoň pro každého pamětníka a pro znalce novějších dějin. 15. březen 1939 a vše, co
následovalo, je nejtemnější kapitolou československých dějin, a i po
80 letech jsou jeho strašlivé následky patrny na ztrátách statisíců českých, slovenských, židovských
a romských rodin.
Nikdy předtím ani potom nedosáhlo barbarství okupační moci velkoněmeckého reichu takového pokračování, jaké vytvořili zplozenci
obludné pangermánské politiky hitlerismu, 360 tisíc obětí protektorátu,
okupace, domácího a zahraničního
odboje. 350 tisíc vyhnaných Čechoslováků z pohraničí a vnitrozemí.
170 tisíc zavlečených na otrocké
práce do reichu. Desítky zničených
a vypálených obcí. Mrtví, zavraždění, popravení, nezvěstní z věznic,
káznic, koncentračních táborů
a transportů smrti. Vykradení státu,
uloupení československého státního
pokladu, zavření vysokých škol, nucené nasazení mládeže do továren
a na práci pro válečné dobrodružství
III. reichu. To vše zahájil 15. březen
1939 a ukončil až 9. květen 1945.

Dodnes tisíce pozůstalých v republice uctívají své padlé a zavražděné z této nelidské éry, která se
dnes stále více zapomíná, nebo účelově zamlžuje, když už ji nelze znetvořit. K hanbě dnešních časů patří
všichni ti, kdož vyprávějí goebbelsovské kvaky o tom, jaký ten protektorát vlastně byl „dobrodiním“,
a jak Češi „žili v závětří války“. To
mohou tvrdit jen naprostí ignoranti
dějin, anebo kutí nepřátelé republiky a obhájci sudetských zločinců,
kteří lvím podílem přispěli ke zničení republiky a nastolení ohavného
protektorátu.
Je třeba, aby všichni pozůstalí po
obětech a bojovnících proti nacismu
pozvedli svůj hlas, aby toto přestalo.
Je třeba, aby se na univerzitách po
létech zamlžování a selhávání historie opět začaly učit přesné a pravdivé dějiny protektorátu a vzdala se
čest všem padlým za osvobození republiky. Čest totiž patří všem, bez
ohledu na politické postavení, bez
ohledu na domácí boj, západní nebo
východní frontu! To zločinné vylučování jedněch nebo druhých musí
skončit, jinak nikdy nemůže nastat
národní smíření a vyrovnání. Je třeba dát najevo všem lhářům v médiích a v politologické i politické obci,
že občané si nepřejí krmení v duchu
protektorátních lží a selhávání základních fakt o zrůdnosti nacistické

Po praÏském Karlovû mostû pochodují jednotky nûmeck˘ch okupantÛ na‰í zemû
FOTO ARCHIV âTK

okupace republiky a o nesmírných
obětech našich národů a národností
za této temné éry. Tento úkol v první řadě padá na historiky akademiky,
dále na ÚSTR, Vojenský historický
ústav a další instituce k tomu určené. A tento úkol padá také na politické strany, aby ve svých řadách
konečně udělaly pořádek a nedávaly
prostor lhářům o sudetské otázce,
o protektorátu a o československém
odboji. Zvláště to platí o sociální demokracii, o lidové straně a o TOP
09, abych jmenoval ty nejkřiklavější
případy. Ty mají na štítu ty nejtemnější skvrny v tomto směru. Jména
aktérů těchto partají jsou veřejnosti
zajisté dobře známa.
Ostatně voliči sami se budou rozhodovat, komu dají svůj hlas –
a v tomto rozhodování bude hrát nepominutelnou roli i to, jak strany prezentují minulost republiky za nacistické okupace, a komu dávají přednost – zdali lživým kvakům koryfejů
sudetismu a lhářům o povaze protektorátu, anebo faktům o zločinném
spolčení sudetů, definovaném i Norimberským soudem, a faktům o zločinech III. reichu na Čechoslovácích.
I to bude aktuální naplnění odkazu
boje za osvobození republiky.
J IŘÍ JAROŠ NICKELLI,
ČSOL BRNO I.
Autor je pozůstalý po oběti
gestapa, příbuzný obětí Osvětimi

Varování z minulosti
Rakouský císař Karel I. vydal
16. 10. 1918, pod tíží vojenských,
hospodář ských a sociálních důsledků válečného konfliktu, svůj
feder alizační manifest. Vztahoval
se však jen na r akouskou (Předlitavsko) část monarchie, nikoliv
na Uher sko (Zalitavsko). Poté, co
Češi a J ihoslované císař ský dokument odmítli, ustavili se 21. ř íjna
1918 po horečných jednáních němečtí poslanci Předlitavska jako
Prozatímní národní shromáždění
Německého Rakouska, které toho
dne založili. Opustili bez sentimentu habsbur sko-lotr inskou dynastii, jakmile naznačila zpochybnění jejich hegemonního postavení. V čelo dění se dostala r akouská sociální demokr acie za
souhlasu ostatních r akousko-německých str an, pr otože nebyla
př ímo zatížena dosavadní vládní
politikou.
Rakouští Němci, iniciujíce ve
Vídni tento státní útvar, k němu automaticky počítali pohraničí českých zemí s většinou, či relativní
většinou německého obyvatelstva,
od počátku 20. století stále častěji
pro sebe používajících pojmenování
sudetští. Mohli vycházet ze záměru,
majícího vstoupit v platnost 1. ledna
1919 o tzv. uzavřených německých
krajích, ideálu německých nacionál
šovinistů z Čech od roku 1848, na
němž pracovali poslední c. k. rakouské vlády.
Předáci sudetských Němců tedy
prohlásili na severu Čech zemi Deutschböhmen, na severní Moravě
a zčásti ve Slezsku regionální hybrid
Sudetenland, na jihu Moravy dolnorakouský kraj Süddeutschmähren
a konečně v jihozápadních Čechách
hornorakouský kraj Böhmerwald-

gau. Dodatečný zákon k německorakouské ústavě z 22. 11. 1918 začleňoval do republiky Německé Rakousko zcela fantasticky též jazykové ostrovy Jihlava, Brno a Olomouc.
Ani první dvě výše uvedené „provincie“ nesouvisely se státem, který
si na ně dělal nárok. Vše ale mělo
být vyřešeno připojením celého Rakouska k Německu, o čemž se
ovšem takticky mlčelo.
To, že obnovovaný český stát, respektive 28. října 1918 vyhlášené
Československo, nemůže dlouhodobě existovat bez svých pohraničních
oblastí, tvořících po všech stránkách
s vnitrozemím integrální celek byl
kamuflovaným cílem tohoto plánu.
Takto zeměpisně a ekonomicky
zmrzačené české země by obklopovalo ze všech stran obrovské Německo, které si z nich mohlo kdykoli učinit svůj koloniální protektorát.

Poslední rakousko-uhersk˘ císafi
a král Karel I.

Shoda s událostmi let 1938-39 není
vůbec náhodná.
Dne 31. 10. 1918 přijel do Prahy
z Liberce zemský hejtman Rudolf
Longman von Auen. Ze suverénní
pozice žádal o pomoc se zásobováním, neboť hospodářsko-sociální situace Deutschböhmen přechází
v katastrofu. O několik dní později
se stejnou pózou a žádostí dorazil
jeho zástupce sociální demokrat Josef Selinger. Představitelé čs. Národního výboru byli ochotni převzít
odpovědnost, ale logicky za předpokladu uznání územní svrchovanosti
státu. Nato se zemská vláda Deutschböhmen obrátila s prohlášením
o „české tyranii“ do Drážďan a Berlína, doufajíce ve vojenskou pomoc.
Zároveň apelovala na prezidenta
USA Woodrowa Wilsona, dovolávaje se sebeurčovacího práva národů.
Práva, jež předtím druhým upírali
a chtěli upřít!
V Německém císařství, měnícím
se na republiku, však v tu dobu měli jiné starosti než sudetské Němce.
Jeden z mála slušných anglických
politiků roku 1938 Harold Nicolson
(sekretář britské delegace na mírové
konferenci v Paříži), prohlásil při
rozpravě k ratifikaci mnichovské
dohody v Dolní sněmovně londýnského parlamentu, že před dvaceti
lety vůbec nebylo myslitelné, aby
poražené Německo mohlo být teritoriálně zvětšeno. A to ještě o území, které mu dějinně vlastně ani nikdy nenáleželo.
Do konce roku 1918 oddíly čs. armády zajistily tyto „rakouské sudetoněmecké provincie“ po státně historickou hranici. Činitelé sudetoněmecko-rakouské akce odešli do Vídně. Aktivně zde působili do podepsání saintgermainské mírové smlouvy

s Rakouskem (10. 9. 1919). Vyzývali neustále německé obyvatelstvo
k odporu proti Československé republice, jíž do tohoto datumu v jejích hranicích neuznávali. Výsledkem byly dramatické události.
Dne 16. 2. 1919 se konaly v Německém Rakousku parlamentní volby. Hlasování mělo proběhnout
i v pohraničí českých zemí, což čs.
vláda pochopitelně nedovolila. Když
zvolení poslanci tohoto zastupitelského sboru zahajovali ve Vídni první zasedání, došlo 4. března ku sudetoněmeckým demonstracím a střetům s čs. bezpečnostními silami. Bylo zabito 54 sudetských Němců. Nejvíce v Kadani a ve Šternberku na
Moravě, kde za regulérní pouliční
přestřelky padli dva čs. vojáci. Pozůstalým obětí se dostalo odškodnění,
přesto noviny napříč německým politickým spektrem v ČSR otiskovaly
pravidelně ve výroční den černě rámovaný seznam těchto mrtvých.
Měla to být výčitka proč si německá
národnostní menšina nemůže ke státu vytvořit opravdu pozitivní vztah,
ačkoliv jim Československo zajišťovalo plná občansko-politická práva,
nadstandartní školskou a kulturní
soustavu i jiné výhody.
Velká hospodářská krize a nástup
hitlerismu v Německu znovu u většiny sudetských Němců rozněcovalo
dřímající velkoněmecký šovinismus. Přivedl je k účasti na rozbití
a okupaci ČSR, do početného zastoupení v říšskoněmeckém potlačovacím aparátu v tzv. protektorátu
Čechy a Morava, k návrhům, vycházejících z jejich řad, na likvidaci
českého národa ještě za trvání druhé
světové války.
Odsun Němců z Československa,
na základě mezinárodní dohody

mocností protihitlerovské koalice
a dekretů prezidenta republiky, byl
naší osudovou příležitostí i jediným
skutečně efektivním řešením problému. S tím, že jejich majetek bude
zálohou na válečné reparace, které
nám dodnes SRN jako právní nástupce Velkoněmecké říše nezaplatila… Bez nadsázky se tímto významně upevnila evropská a světová mírová stabilita. Události z 90. let
uplynulého století v Jugoslávii dokazují jak to dopadá, když se věci
nedělají pořádně. Přetrvávající napětí v Makedonii, Srbsku, Bosně
a Hercegovině toho je pádným důkazem.
Ze Sudetoněmeckého domu
v Mnichově zaznívají dlouhodobé
tendence, hlásající usmiřování
v rámci evropanství, jehož se v západním Německu stali horlivými
apoštoly. Vychází ze zvrácené kosmopolitní vize „milého krajana“
z Poběžovic, rakouského šlechtice
Richarda Mikuláše CoudenhoveKalergiho o Panevropě. Ta je nyní
provozována rovněž mnohými naháněči v České republice (někteří politici, univerzitní a církevní hodnostáři, aktivisté „neziskových“ organizací, různé pochybné nadační fondy,
sdělovací prostředky hlavního proudu apod.). Kruh se uzavírá, když to
nešlo germánským herrenvolkem,
tak zničíme váš stát multikulti způsobem. Je smutné, že sotva po sedmdesáti letech, kdy jsme se zbavili
jedné páté kolony, připravujeme
podhoubí pro další. Naši předkové
nám svými boji, prací a duševním
úsilím dali časový odklad, ale ten
není nastálo a zkracuje se.
VLADIMÍR MLEJ NSKÝ
Stranu 7 připravil a redigoval Jan Jelínek
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Fatální omyly vy‰etfiovatelÛ protektorátních restitucí
Or gány, které dnes vyšetřují tzv.
restituční kauzy potomků protektor átních aktér ů, po nichž chtějí
dědit obrovské majetky, patř ící
dnes státu – a to nejen pozemkové
úřady, ale i žel některé soudy -, se
dopouštějí často fatálních chyb
v hodnocení základních měřítek
kolabor ace s III. ř íší. Př itom nález
ústavního soudu z r. 2004 Colloredo-Mansfeld nabádá or gány i soudy, aby si v př ípadě nejasností, tyto ověř ily důkazy oborů histor ie
a ar chivnictví. Zhusta se tak
ovšem neděje dostatečně! Podívejme se na tyto omyly blíže.
První a doslova fundamentální
omyl je pouhé formalistické hodnocení přihlášky k němectví – tzv. Fragebogenu (v otrockém překladu
„okruhu otázek“). Fragebogen byl
nejtvrdší kádrový dotazník všech
dob. „Kam se hrabe bolševik“ se
svým kádrováním! Ve své knize
„Umlčená Osvětim“ (Vydavatelství
Jarošová, Brno-Líšeň 2016, I. vyd.,
bibliofilie) jsem podal v exkursu
o přihlášce „Fragebogen zur Feststellunf der Deutschen Volkszugehörigkeit“ na stranách 155 až 166
velmi podrobný rozbor této kruciální
přihlášky nejen k němectví, ale ke
III. reichu. Řada dosavadních badatelů (zejména z tzv. ÚSTR) takto
formalisticky Fragebogen hodnotí,
což je naprosto nesprávné a bludné.
Horší je, když na toto hodnocení přistupují kompetenti různých vyšetřujících orgánů.
Co to byl a co znamenal Fragebogen pro žadatele? Byla to nejen formální přihláška ke stanovení žadatelovi národnosti, nýbrž též přihláška
závazku ke III. říši, k jejímu „Herrenvolku“ – panskému národu. A to

na rasovém základu stanoveném tzv.
norimberskými zákony! Nešlo pouze o to, že žadatel se veřejně a úředně přihlašoval k německému národu,
k německému „soukmenovectví“
(Volksgenossenschaft). Šlo rovněž
o to, že prokazoval své tzv. árijství,
a to u tzv. běžných soukmenovců do
čtvrtého pokolení obou pokrevních
linií, a u šlechty do pěti pokolení
obou linií. Tj. dokazování bylo ohraničeno pro tehdejší občany roky
1800 a pro šlechtu dokonce rokem
1750! Každý žadatel, který toto prokázal, musel podpisem po čtrnáctidenním povinném rozmyšlení stvrdit, že je „dokonalým arijcem“, což
byl princip, který demokratické státy
odsuzovaly v Ženevě a jinde již tenkráte. Arijství u Fragebogenu prověřovaly státní a stranické orgány říše,
a to i v protektorátu! Tak každý žadatel Fragebogenu byl nejen prověřován okupačním Oberlandrátem,
nýbrž i orgány NSDAP, potažmo
vyššími říšskými orgány, jako byl
například Ahnenerbe. Takové prověřování pak z tohoto hlediska přímo
vylučovalo otázku tzv. nátlaku na žadatele. Žadatel podepisující pod nátlakem, byl pro říši nejen bezcenný,
ale i mohl být nebezpečný svou nespolehlivostí – a především nesměl
navršovat kolaboraci dalšími skutky!
Zjištění nátlaku kontrolními orgány
by pak znamenalo zvláštní postih
agresorů nátlaku – přinejmenším tzv.
Sonderbehandlungem, což znamenalo zvláštní říšské nebo stranické
soudy a koncentrák nebo i smrt! Samotný příklad fatálního omylu vyšetřovatelů prokazuje i sama kauza
Colloredo-Mansfeld, v poslední době vystavená vrácení od Ústavního
soudu nižším obecným soudům – jež

jak se zdá, se potácejí od jednoho řešení ke druhému bez kýženého závěru. Co bylo selháním v dané kauze?
Bylo to uvěření žadatelům, že jejich
případ měl tzv. rasové pozadí perzekuce, a tudíž mají na restituci nárok.
Kdyby vyšetřovatelé od počátku přihlédli k reáliím Fragebogenu, takový
obrat kauzy by vůbec nemohl nastat.
Je známo, že příslušníci rodu Colloredo-Mansfeld sami podali tyto Fragebogeny. Je to dokonce zveřejněno
v odborných publikacích, jak je CUI
BONO RESTITUCE, a jiné. Tudíž
bylo vyloučeno podle reálií postupů
říše, aby jako „neárijci“ vůbec vyplnili takové přihlášky a byli prověřováni. Jako neárijci by skončili v transportech smrti. Tento formalistický
přístup tudíž jen zbytečně prodloužil
kauzu beztak problematickou od samého počátku a poškodil občany daného regionu, dodnes tonoucí v právních nejistotách!
Další fatální omyl vyšetřovatelů
protektorátních kauz spočívá v přesvědčení, že stačí prověřit období
chování žadatelů o Fragebogen v počátku okupace. Orgány v mnoha případech pomíjely vyšetřování chování protektorátních aktérů během celé
doby okupace, anebo se při tomto
vyšetřování vymlouvaly na čas vyšetřování, na dobu tak vzdálenou od
konce okupace, že prý příslušné doklady nelze dohledat! Tím ovšem jen
potvrzují prvotní hrubou nedbalost
státu, který, jak pravil přednosta Pozemkového úřadu Blansko Ing.

Skřipský, měl „s péčí řádného hospodáře“ pečovat o všechny tyto doklady, nikoli je selektovat a trpět jejich ničení, ztráty a dokonce krádeže, jak se to například stalo na Městském úřadě v Rájci-Jestřebí! Stát tu
od počátku vyšetřování v mnoha případech projevil hrubou nedbalost –
tak chybějí u kauzy Salm doklady
vyšetřování tří komisařů ze září
1945, chybějí registrační karty nacispolků v originále, dále dokonce
i cenné reálie jako prapor Kriegerkameradschaft a fotoalbum Kriegerkameradschaft v odhadní ceně asi 750
tisíc korun! V kauze Walderode chybějí dokumenty o abwehru a wehrmachtu, v jiné kauze na Moravě dokumenty o NSDAP otce a dcery,
apod. Toto vše zavinil sám stát hrubou nedbalostí ve sledování, zajišťování a uchovávání protektorátních
a říšských dokumentů – a i vlastních
dokumentů vyšetřování z let 1945
a dalších! A nelze se vymlouvat jen
na „revoluční chaos osvobozeného
státu“! Tak například album Kriegerkameradů Rájce, kde byl dle vyšetřovatelů fotografován pan kníže, reálně existovalo, bylo zajištěno u nacisty Tugemanna, vrchního účetního
Salmova panství, bylo dle protokolní
knihy města dokonce veřejně vystaveno v Rájci na policejní stanici –
a dnes je ukradeno! Kdo je viník?
Pan stát. Strpěl to a nezajistil nic.
A konečně další omyl vyšetřovatelů spočívá v ignoraci skutků žadatelů – protektorát netrval jen jediný

rok, za dobu okupace řada žadatelů
o Fragebogen navršovala svou kolaboraci různými dekretálně nepřijatelnými skutky. Ať to byl vstup
a příspěvky různým naciorganizacím, nebo veledary na wehrmacht,
nebo přijímání tzv. Mutterkreuzů za
které byly obrovské privileje na
ošacení, obuv, otop a dokonce na
bankovní úvěry, dokonce vstup do
NSDAP, projevy soustrasti s úmrtím katana Heydricha, potkávání se
s reichsprotektorem Neurathem.
Skvělý dokument o patolízalství
protektorátní šlechty vůči Neurathovi přinesli prof. Pavlíček
a doc. Benda ve své knize o majetkových restitucích šlechty po roce
1989. Tam je doposud neznámý seznam podepsané šlechty dolézající
k reichsprotektorovi, u kterého loajální vlastenec ČSR se směl objevit
jen v jediném případě – jako zatčený nebo vězeň!
Co měly učinit soudy v takových
kauzách? Měly prohlásit nepřezkumatelnost těchto kauz, přiznat zavinění státu v otázce dokumentace,
a zarazit je navždy podle platných
dekretů. Dále měly přezkoumat celé
období kolaborace jednotlivých aktérů a správně je vyhodnotit. Nestalo
se všude – a stát se potácí od jedné
protektorátní kauzy ke druhé. Ke
škodě vlastních občanů a své vlastní.
J IŘÍ JAROŠ NICKELLI,
předseda
Historicko-dokumentační komise
ČSBS Boskovice

Nenechte si rozbít va‰i krásnou Prahu
a nádhernou zemi, tak jako my
Tato slova mi př i loučení řekl se
slzami v očích ukr ajinský novinář
Oleg Muzyka.

Brodûní fiíãním proudem

Stranu 8 připravila a redigovala Nataša Weberová

Ilustraãní foto Franti‰ek Dostál

Pod záštitou europoslance Ing. Jaromíra Kohlíčka, CSc., (KSČM) se
21. února 2019 od 14:00 hodin konala v Evropském domě, Jungmannova 745/24, 110 00, Praha, tisková
konference na aktuální téma: „Rozvoj Ukrajiny pět let po Majdanu“.
Hlavním tématem této tiskové
konference bylo shrnutí celkového
vývoje v této těžce zkoušené zemi,
v níž stále probíhá občanská válka,
jak se rozvíjí Ukrajina pět let po
Majdanu, jak země hospodaří, jak si
vede v současné době společenskokulturní život a jak jsou řešeny sociální aspekty s branně bezpečnostními otázkami Ukrajiny, vzhledem
k nedávnému vyhlášení výjimečného stavu, jaké změny očekávají občané po volbách nově zvoleného
prezidenta.
Na tiskové konferenci vystoupili
ukrajinští aktivisté a novináři: Ruslan Kocaba – ukrajinský opoziční
novinář, blogger, Oleg Muzyka –
publicista a veřejný činitel, aktivní
člen hnutí: „Anti-Maidan Odessa.“
Při vyprávění Olega Muzyky, přímého účastníka Majdanu v Oděse,
běhá člověku mráz po zádech. Nacházel se v hořícím domě se svými
třemi kamarády a mladším bratrem.
Když viděli, co se děje s lidmi prchajícími z domu, rozhodli se zůstat.
Z mobilů se loučili s rodinami.
„Jestli jsem ti někdy ublížil, odpusť
mi to, už se v životě neuvidíme,“ vo-

Zleva Ruslan Kocaba, tlumoãník Milan Dvofiák, Jaromír Kohlíãek a Oleg Muzyka
FOTO ROMAN BLA·KO

lal Oleg Muzyka manželce a dceři.
(To řádění novodobých fašistů jsme
viděli i v televizi.) Oleg Muzyka má
status politického uprchlíka a žije
v SRN. Myslím na něj, myslím na

Ruslana Kocabu, myslím na svoje
přátele v Doněcku a věřím, že se
ukrajinský lid postaví řádění potomků banderovců.
NATAŠA WEBEROVÁ
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