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Za slovanskou jednotu, pfiátelství a mír s ostatními národy
PRAHA - Návrat ke slovanským hodnotám, upevnění pouta mezi slovanskými národy a krajanskými menšinami ve
světě, přispění k obraně národního jazyka, kultury a zvyků, zejména u slovanských národnostních menšin v zahraničí a jejich prostřednictvím k propagaci slovanské hudby, operní a dramatické tvorby, literatury, malířství
a užitého umění. To bylo cílem všeslovanských národopisných slavností pod
názvem SLOVANSKÁ PRAHA 2018,
konaných v hlavním městě České republiky od 7. do 9. června. Pořadatel
slavností byly Mezinárodní nevládní organizace Všeslovanský výbor a Slovanský výbor České republiky (SV ČR).
Tohoto svátku se účastnily stovky delegátů a hostů z Běloruska, Bulharska, Černé Hory, České republiky, Slovenské re-

publiky, Chorvatska, Makedonie, Polska,
Ruské federace, Srbska, Ukrajiny a také
manželé Monika a Jaroslav Samkovi ze
švýcarské Ženevy. Po státních hymnách
ČR a SR slavnosti zahájil 7. června projevem docent Jan Minář, předseda SV ČR
a místopředseda Mezinárodní slovanské
rady u pomníku našeho národního buditele Františka Palackého, který je právě v rekonstrukci. Akt u pomníku moderovala
předsedkyně Levicového klubu žen Středočeského kraje Alena Grospičová, členka
předsednictva SV ČR. Přítomen byl také
poslanec Stanislav Grospič, místopředseda ÚV KSČM.

U pomníku Františka
Palackého - Otce národa
J. Minář vyzdvihl Palackého jako nejvýznamnějšího představitele a vedoucího

Singapur:
Setkání Kima s Trumpem
Spolupracovat se Spojenými státy
americkými na likvidaci jaderných
zbraní na Korejském poloostrově se zavázala Korejská lidově demokratická
republika. USA jí za to slíbily poskytnout blíže neurčené bezpečnostní záruky. Dohodli se na tom 12. června při historickém summitu v Singapuru v hotelu Capella na ostrově Sentose severokorejský vůdce Kim Čong-un a americký
prezident Donald Trump.
Na tiskové konferenci pak Trump prohlásil, že ke zrušení sankcí vůči KLDR
bude možné přistoupit až ve chvíli, kdy
Pchjongjang začne s prokazatelným ničením jaderného arzenálu. Trump také slíbil,že USA přestanou se společnými vojenskými manévry s jihokorejskou armádou, jež KLDR tvrdě a opakovaně kritizovala jako provokace a přípravu vpádu na
své území.

Trump se vyjádřil o Kim Čong-unovi
jako o talentovaném člověku, který má
jedinečnou příležitost zapsat se do historie a být tím, kdo zajistil KLDR bezpečnost a prosperitu. Setkání s Kimem pochvaloval a označil je za upřímné a velmi
produktivní, neboť se podařilo dosáhnout
víc, než doufal. Obě země se zavázaly nastolit nově vztahy, jež mají být v souladu
s touhou lidí obou zemí po míru a prosperitě a spojit své úsilí při budování trvalého mírového stavu na Korejském poloostrově. Dokument ale neobsahuje konkrétní časový plán ani zmínku, že jaderné odzbrojení musí být "kompletní, ověřitelné a nevratitelné", jak USA důsledně
opakovaly.
Kim přijal pozvání Trumpa do Bílého
domu a pozval amerického prezidenta
k návštěvě Pchjongjangu.
(jel, CNN, ČTK)

činitele národního obrození v 19. století,
všeobecně uznávaného vůdce. Právě toto
obrození zachránilo český národ před poněmčením a slovenský národ před pomaďarštěním. Připomněl, že Palacký se narodil před 220 roky - 14. června 1798 v Hodslavicích na Moravě - a pocházel z protestantské rodiny. Studoval na evangelických
školách v Trenčíně a v dnešní Bratislavě.
Za těchto studií se seznámil a spřátelil se
slovenskými vlastenci Ludovítem Štúrem
a Pavlem Josefem Šafaříkem. Stal se významným historikem. Napsal základní dílo naší historie "Dějiny národa českého
v Čechách a na Moravě". V revolučním roce 1848 získal nespornou úlohu politického vůdce českého národního hnutí.
V "Psaní do Frankfurtu" odmítl českou
účast v německém sjednocujícím hnutí.
Byl zvolen poslancem z revolučních snah
vzniklého ústavodárného shromáždění,
které zasedalo v Praze a později v Kroměříži.
Jan Minář zdůraznil, že Palacký byl také původcem myšlenky a organizátorem
prvního Slovanského sjezdu v Praze, konaném od 2. do 12. června 1848. Palacký
jako předseda sjezd zahájil. Sjezdem byl
vydán Manifest slovanským národům, hájící jejich samostatnost. Palacký působil
i při zrodu Národního muzea a Národního
divadla. Je autorem řady spisů o dějinách.
Za vrchol českých dějin považoval husitství, jeho myšlenkový a společenský obsah. Zastával ideu svébytnosti slovanských
národů zprvu v rámci Rakouska-Uherska,
tzv. austroslavismus, který překonal výrokem "Byli jsme před Rakouskem, budeme
i po něm."
Jako odpověď na rakousko-uherské vyrovnání v roce 1868, které zcela opomnělo práva slovanských národů, vydalo 81

Zleva: Alena Grospiãová, Anna ·potová a Jan Mlnáfi

poslanců zemského sněmu v čele s Palackým a Riegrem "Státoprávní deklaraci
českých poslanců". Jako nezpochybnitelné
autoritě přiznala česká národní společnost
F. Palackému čestný titul "Otec národa".
Účastníci slavnosti Slovanská Praha 2018,
zakladateli hnutí slovanské vzájemnosti
vyjádřili svoji hlubokou úctu, zdůraznil J.
Minář. Anna Špotová, členka divadelního
spolku Karla Jaromíra Erbena v Žebráku
u Palackého pomníku přednesla báseň Jo-

Foto - EVA HOLEâKOVÁ

sefa Václava Sládka "Má rodná mluvo...
ty drahý skvoste, jediný z velkého odkazu
věků..." Promluvil zde také ruský delegát
Vladimir Sadkov, který vyzval k součinnosti všech sil pro upevnění slovanského
světa, přátelství Slovanů. V doprovodu své
mámy sourozenci Terezka a Zdeněk Bušovi z Liberce zazpívali písně Čechy krásné,
Čechy mé a Hej, Slované. Terezka přitom
hrála na housle a Zdeněk na kytaru.
(Pokračování na s. 2)

Prohlá‰ení Vlasteneckého fóra k oznámení Berndta Posselta
o konání nûkterého z pfií‰tích snûmÛ Sudetonûmeckého
landsman‰aftu na území âeské republiky
Na posledním sjezdu "SL" v Augsburku
oznámil Berndt Posselt, že některý z příštích sněmů tohoto spolku bude uskutečněn
na území České republiky. Na zasedání
Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky dne 24. dubna 2018 podal poslanec Jiří Valenta interpelaci na premiéra
v demisi Andreje Babiše v této věci. Premiér odpověděl, že "takový sněm v České
republice není možné pořádat bez souhlasu nějakého českého města".

Po zkušenostech s nadbíháním některých starostů a primátorů českých měst
pohrobkům německých nacistů, kteří dnes
usilují o revizi výsledků 2. světové války,
se české spolky sdružené ve Vlasteneckém
fóru obracejí na ústavní a státní představitele, aby zabránili propagaci neoprávněných a pro Českou republiku nepřijatelných požadavků Berndta Posselta. Bylo
by urážkou čs. obětí německých nacistických okupantů, pokud by k takovému sně-

mu Sudetoněmeckého landsmanšaftu
v České republice došlo. Žádáme zabránění této provokaci.
Spolky sdružené ve Vlasteneckém fóru
se nebrání spolupráci s žádným občanským spolkem ve Spolkové republice Německo respektujícím rozhodnutí spojenců
z Postupimi a Paříže z roku 1945 a 1946.
V Praze dne 31. května 2018
Spolky sdružené
ve Vlasteneckém fóru

Na‰i váÏení ãtenáfii,
dovolte nám poděkovat za Vaše finanční příspěvky, za pomoc při organizování naší Slovanské Prahy
2018. Myslím, že jsme se zhostili všech úkolů, které na nás byly kladeny "s kytičkou". Svědčí o tom spokojené úsměvy a kladná vyjádření našich zahraničních přátel.
Ještě jednou, díky Vám, EVA HOLEČKOVÁ, tajemnice SV ČR
Zleva Kim âong-un a Donald Trump na jednání v Singapuru
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Za slovanskou jednotu, pfiátelství...
(Dokončení ze s. 1)

Na Slovanském ostrově pocta
Štúrovi a Němcové
Poté se účastníci slavnosti odebrali na
Slovanský ostrov k budově Žofínu, kde se
před 170 lety konal první Všeslovanský
sjezd. Pod pamětní desku Ludovíta Štúra,
který na tomto sjezdu v červnu 1848 byl
přítomen, byly položeny kytice od delegátů
ze Srbska a Makedonie a také od SV ČR Jana Mináře a Evy Holečkové. Miloš Zverina, předseda sdružení Slavica z Nitry, připomněl, že Štúr vykřesal jiskru, jež zažehla
plamen rozpadu rakousko-uherské monarchie.
Bez povšimnutí na Slovanském ostrově
nezůstala též socha Boženy Němcové, jíž se
sem přišli účastníci slavnosti poklonit a položit květy. Český delegát Václav Exner tu
řekl, že jako nejproslulejší česká spisovatelka svým nejslavnějším dílem Babička
a s pohádkami "udělala Němcová pro české
národní obrození a český jazyk více než
někteří vědci a politici. Její češtinu si naše
děti čtou dodnes".

Pyramida na Dlabačově
vešla do historie
Účastníci Slovanské Prahy 2018 se pak
přemístili na Dlabačov k hotelu Pyramida,
kde se v červnu 1998 konal památný 7. všeslovanský sjezd s účastí půl tisícovky delegátů ze všech slovanských zemí. Na stěně
hotelu sjezd připomíná pamětní deska, k níž
rovněž byly položeny květy. Tady tenkrát
sjezdu předsedal velký český vlastenec profesor Břetislav Chvála. Na velký okamžik tu
zavzpomínal spoluorganizátor tohoto sjezdu
Zdeněk Opatřil, který je předsedou Všeslovanského výboru a místopředsedou Všeslovanského svazu: "Tenkrát jsme se neznali,
poprvé viděli druh druha, byla překrásná atmosféra a vyzařovalo z ní, že jsme si nebyli cizí. Všichni jsme cítili, že jsme bratři
a sestry, že jsme z jedné krve a jednoho
smýšlení. Překonali jsme i jazykovou bariéru. Bylo to velkolepé setkání. Klaním se
profesoru Chválovi, který byl připoután
k invalidnímu vozíku. Nelze také zapomenout organizátorské úsilí ruského přítele Nikolaje Kikeševa." A Opatřil zmínil jména lidí, kteří už nejsou naživu a pro slovanskou

Nûktefií delegáti na Slovanském ostrovû u sochy BoÏeny Nûmcové

Proč pozdravný dopis
od Alexije II. nedošel?!
Opatřil zdůraznil, že Všeslovanskému sjezdu v roce 1998 popřál úspěch papež Jan Pavel
II. A bylo nepochopitelné, že ruská pravoslavná církev žádný pozdrav sjezdu neposlala.
Ale v archivu moskevského patriarchátu byl
nalezen dopis od patriarchy moskevského
a celé Rusi Alexije II., napsaný 20. května
1998. Obsahoval pozdrav do Prahy 7. všeslovanskému sjezdu. Dopis podepsal tehdejší
představitel mezinárodního oddělení církevních zahraničních vztahů moskevského patriarchátu a metropolita smolenský a kaliningradský Kirill. Znamená to, že dopis sjezdu
do Prahy byl přichystán. Záhadou je, proč ale
do Prahy nepřišel?! Dopis je uschován v archivu. "Zřejmě už nám nikdo nepoví, proč nedošel do našich rukou," posteskl si Z. Opatřil.

Slovanská lípa roste už 20 let
Zleva Jan Mináfi a Zdenûk Opatfiil pokládají kytici k pamûtní desce na hotelu Pyramida

V pfiedsednictvu jednání Mezinárodního slovanského snûmu také zasedli
(zleva) Václav Exner, Zdenûk Opatfiil a Sergej Baburin
Foto - EVA HOLEâKOVÁ (4x)

Alternativou vítûzství
bylo na‰e vyhlazení
Stovky lidí se 10. června sešly na pietě
za obec Lidice, kterou vypálili nacisté.
U společného hrobu zavražděných obyvatel položily věnce desítky delegací, mezi nimi zástupci ústavních institucí, politických stran, ambasád i různých spolků.
Informovaly o tom Haló noviny. Za Poslaneckou sněmovnu položili věnce její
místopředsedové v čele s předsedou ÚV
KSČM Vojtěchem Filipem a také poslanci Miloslava Vostrá a Stanislav Grospič
(oba KSČM).
Ředitelka Památníku Lidice Martina
Lehmannová v úvodním projevu zdůraznila, že jméno Lidice se stalo symbolem pro
všechny, kdo chtěli bojovat za svobodu. Pieta podle ní byla shromážděním lidí, kteří si
váží každého lidského života bez ohledu na
národnost, barvu pleti nebo vyznání. Premiér Andrej Babiš uvedl, že hrůzný čin nacistů je mementem pro budoucnost... není na
místě zpochybňovat význam zabití Heydricha. Předseda Českého svazu bojovníků za
Stranu 1 připravil a redigoval Zdeněk
Hoření, stranu 2 Jan Jelínek.

svobodu Jaroslav Vodička připomněl slova
prezidenta Edvarda Beneše, že v lidickém
zločinu nejvíce ohromilo svět to, že po přesně připraveném, plně uváženém a s nejhorším cynismem provedeném vyvraždění lidického obyvatelstva bylo vydáno oficiální
komuniké, v němž se fašistická vláda slavnostně k této ničemnosti hlásila. "Alternativou k vítězství protihitlerovské koalice bylo
zcela jistě vyhlazení našeho národa. To je
jediná historická pravda, žádná jiná není,"
řekl Vodička.
Nevoli mezi účastníky na vzpomínkovém
aktu vyvolala přítomnost Pavla Bělobrádka
(KDU-ČSL). Bylo pokrytecké, že se na pietě přiživuje člověk, který se bratříčkuje
s landsmanšaftem. U památníku položily
růže Květa Šlahůnková a Alena Grospičová
z Levicových klubů žen (LKŽ). "My, ženy...
bychom měly přát dětem, ať už jako mámy
nebo babičky, aby i ony se dožily konce života v míru," promluvila zde Grospičová.
Připomněla, že v květnu tady ženy z LKŽ
při příležitosti stého výročí založení republiky vysázely růže k uctění památky všech,
kteří zahynuli ve druhé světové válce.

Jan NamisÀák pod lípou, kterou vysadil
jeho táta Michal

ideu mnoho vykonali: vedle již zmíněného
Břetislava Chvály, bratry Jozefa a Andreje
Nálepkovy, Miroslava Císaře, Mirko Svobodu, Jaroslava Webera, Miroslava Vogla,
Ivanku Bažantovou, Michala Namisňáka,
rusínského spisovatele profesora Andreje
Červeňáka, srbského spisovatele Vladimira
Jankoviće, podplukovníka Bogo Jovana,
Nikolaje Jerjomenka z Běloruska, básníka
Ivana Kirpela z Ukrajiny a politika Igora
Vazeljuka a Vila Romaščenka.

Ná‰ Ïalov
Ve velké obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích jsme se 28. května rozloučili s ing. Karlem Jandou, který zesnul ve
věku 78 let. Patřil k velkým českým vlastencům, obětavě a nezištně usilujícím
o lepší život lidí v naší zemi. Karel byl
dlouholetým předsedou Národní rady
Klubu českého pohraničí a také členem
Slovanského výboru České republiky.
V jeho osobnosti ztrácíme čestného, statečného a pracovitého člověka, skvělého
řečníka. Karel Janda nám všem bude velice chybět. Čest jeho světlé památce. Jeho památku v obřadní síni uctili zástupci
Slovanského výboru ČR položením kytice
(jel)
k jeho rakvi.

Naproti hotelu Pyramida tenkrát před 20
roky byla v parku zasazena útlá Slovanská lípa. Dnes je to pěkně vyrostlá kráska. Sergej
Baburin, předseda Mezinárodní slovanské rady a prezident Mezinárodní slovanské akademie, pod lípou řekl, že štafetu slovanské soudržnosti je nutné nést neúnavně dále. Bohudík její oheň plane a hřeje. Dělejme všechno
pro to, aby slovanské státy se s vervou pustily do utužování slovanské pospolitosti. "Dnes
tu vidíme strom, který je svými dvaceti lety
ještě mladý, ale chováme naději, že naši pravnuci budou k této lípě chodit i za sto či dvě
stě let! Vždyť rozkošatělé lípy mohou tak
dlouho žít. Dej bůh, aby se nám podařilo na
poli slovanství učinit ještě mnoho dobrého,
aby naši potomci byli na nás hrdí! Díky za
vše, co naši čeští bratři zorganizovali." Lípa
kvete, krásně roste, přijďte si přivonět," vyzvala Eva Holečková, tajemnice SV ČR.

Strom - památník
Michala Namisňáka
Slovanskou lípu v parku poblíž hotelu Pyramida sázel před 20 roky již zesnulý Michal
Namisňák. Jeho syn Jan Namisňák pod pěkně rostlým stromem řekl, že "za těch dvacet
roků tady máme deset metrů vysokou lípu,
která ztělesňuje kus něčeho, co bylo v mém
tátovi už v jeho dětství. Sem do Čech přišel
z nejvýchodnějšího cípu Slovenska. S tátou

jsem byl u lípy hodněkrát. Vozili jsme přes
Prahu vodu k jejímu zalévání. Vždycky jsem
mu povídal, táto, vždyť tu vodu můžeme nabrat tady v Pyramidě na recepci, ale stejně ji
vozil pořád podle svého z domova. Je to
s ním vůbec takový krásný příběh. A když
táta odešel na věčnost, tak se nechal pochovat tam, odkud vzešel, v podstatě až na Zakarpatskou Ukrajinu. Ale stejně zůstal pořád
tady s tím stromem. Dvacet let není moc. Ale
je to možná začátek, který v konečném důsledku může být delší historií vůbec celého
slovanského hnutí a kdo ví, kam to všechno
dospěje. Tenhle strom má před sebou ještě
hodně úspěchů a může vyrůst hodně vysoko
jako celé slovanské hnutí. Přeji lípě, aby ještě výše vyrostla, mohutněla, aby se jí nic zlého nestalo." Opět zde muzikálně vystoupili
mladí sourozenci Bušovi a přednesla báseň
Anna Špotová. A v krásné ideji Michala Namisňáka v sázení Slovanských lip pokračuje
i Miloš Zverina ze sdružení Slavica - v sázení lip po celé východní Evropě.

Sněm přijal Manifest
slovanským národům
Osmého června se pak konal v Ruském
středisku vědy a kultury (RSVK) za účasti
stovek stoupenců slovanské vzájemnosti
Mezinárodní slovanský sněm, na kterém byl
přijat Manifest slovanským národům, obsahující ušlechtilé krédo "Za slovanskou jednotu, přátelství a mír s ostatními národy".
Zazněl výňatek z pozdravného dopisu Mezinárodnímu slovanskému sněmu, který zaslal prezident České republiky Miloš Zeman. Byli tady též vyznamenáni medailemi
zasloužilí aktivisté slovanského hnutí.
Sněm zakončil ve velkém sále slavnostní
koncert. Jeho účastníci měli v RSVK možnost i zhlédnout premiéru filmu "Ismail a jeho lidé", který režíroval a napsal k němu
i scénář Jevgenij Kožochin, prorektor MGIMO pro vědeckou práci. V rámci Všeslovanské národopisné výstavy si účastníci sněmu
zde rovněž prohlíželi v Křišťálovém sále ikony srbského ikonopisce Bobana Veljkoviće,
v galerii pak plakáty s čaroslovenskými ornamenty a ve foyeur se seznamovali na panelech s historií Matice české. Zpravodajství
z průběhu Mezinárodního slovanského sněmu zveřejníme v zářijovém vydání našeho listu.
JAN JELÍNEK
Ing. Karel Janda
Foto - Eva Holeãková
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Hluboce se skláníme pfied osvoboditeli âeskoslovenska
Z vystoupení Petra Šimůnka, 1. místopředsedy ÚV KSČM a člena Zastupitelstva hlavního města Prahy, 9. května
před památníkem na Čestném pohřebišti
rudoarmějců na pražských Olšanských
hřbitovech.
„Takovéto události, jak je 9. květen 1945,
musíme vzpomínat každoročně, musíme
učit mladé lidi, jaké to události byly na našem území. Prvního května vypuklo Povstání českého lidu. Několik dnů byla svobodnější jižní Morava, lidé mohli chodit po Brně, protože skončila bratislavsko-brněnská
operace. Několik hodin stáli rudoarmějci
s naší československou jednotkou v Ostravě
a jen několik hodin po skončení ostravskoopavské operace se rozhodovalo o dalším
směru úderu a dalších městech a obcích,
které mají být osvobozeny.
V Přerově rozhodli o počátku povstání.
Bylo to přirozené centrum na velkém železničním uzlu ke zneschopnění pohybu německých vojsk. Ale tentokrát nešlo o to, aby
se Němci dostali se svou technikou blíž na
frontu, to už pro ně bylo velice pozdě, ale
šlo o to, aby nemohli utíkat a drancovat a
z naší drahé vlasti odvážet věci, protože na
železnici stály vlaky, naložené zařízeními
z ostravských podniků. Díky hrdinství lidí
v Olomouci a Přerově Němci neodvezli tato
zařízení a bezprostředně po válce se zase

mohla rozjet výroba v ostravských hutích,
mohli pracovat naši horníci.
Jejich příkladu následovali okamžitě další. Byly to 2. května Poděbrady a Nymburk.
Šestého května se na Semilsku partyzáni utkali s Němci, dali vzor dalším oddílům, které začaly odzbrojovat německé menší jednotky, aby mohly povstalcům dodávat zbraně. Pak přišel Jičín, Železný Brod, zužoval
se kruh kolem Prahy s příchodem partyzánských skupin, jež byly vysílány na naše území již od října roku 1944, ale ve velké většině v únoru a březnu 1945.
Čtvrtého května nastal zlom. V Praze se
směly vyvěšovat čs. vlajky, na úřadech se
začalo úřadovat česky, lidé okamžitě začali
mazat německé nápisy, shazovat orlice s hákovým křížem a nahrazovat je symboly
Československé republiky. Ovšem vyvrcholilo to střetem v některých místech s českým
obyvatelstvem v ranních hodinách 5. května, kdy mnozí naši občané padli rukou barbarů, kteří v posledních chvílích války ničili jejich životy. Česká národní rada (ČNR)
se rozhodovala, zda jít do povstání hlavního
města Prahy či ne. Byla tady milionová
Schörnerova armáda, po zuby ozbrojena,
a nebylo to stanovisko jednotné, protože
všichni se báli, aby Praha nedopadla jako
Varšava, jako Rotterdam a další města, vymazána z mapy. Prahy jsme si nesmírně vážili - i všechny složky národního odboje, ale

Na bratislavském Slavínû leÏí
7000 padl˘ch rudoarmûjcÛ

Na âestném pohfiebi‰ti rudoarmûjcÛ hovofií Petr ·imÛnek

přesto došlo k rozhodnutí, že povstání
5. května začne.
Tyto události jsou spojovány s mnohými
mýty. Američané do Prahy jít nemohli, protože byla uzavřena dohoda. Bylo jasně řečeno, kdo a která města a území osvobodí.
Došlo k velké tragédii při vylodění na Sicílii, kdy si spojenci, Britové a Američani, začali sestřelovat letadla, protože je neměli
řádně označena. A proto tam došlo i k dohodě mezi spojenci o nemíšení vojsk,
a o tom, že ctili, které fronty půjdou kterým
směrem a které místo dobudou. Bylo tedy
dáno, že prostor Prahy, hlavního města Československa, tehdejšího protektorátu Čechy
a Morava, bude osvobozen Rudou armádou.
V Praze ze 7. na 8. května vzplály nejprudší boje. Němci chtěli přes Prahu projít
do amerického zajetí, ale Praha se bránila.
Barikádníci byli beze zbraní a munice a panoval zoufalý stav. Proto 8. května jednala
Česká národní rada s německou brannou
mocí v Praze o možném odchodu, že by
Němci nechali zbraně na místě a měli tedy
volný průchod do amerického zajetí, a tím

Foto - EVA HOLEâKOVÁ

by Praha byla zachráněna. Také byly rozpory, jestli Němci přes Prahu projít mají a nebo jestli mají povstalci zadržet německou
armádu až do příchodu Rudé armády. Jsou
to historické události, které nezměníme.
Naše děti ve školách učí o vlasovcích.
Ano, byli v Praze a účastnili se povstání.
V různých knihách je psáno, že jich až 300
položilo životy na barikádách. Pravda ale je,
že tito lidé, kteří byli původně v prostoru
Velké Chuchle a Zbraslavi s nejhoršími jednotkami SS Das Reich a Walenstein, se dozvěděli, že je nikdy Američané do zajetí nevezmou. A že je vrátí při prvním zajetí do
rukou sovětské moci, kam patří a že si Rudá
armáda převezme tyto zajatce. Pro ně to byla jasná smrt. Proto nabídka ČNR byla vykoupením toho, že budou bojovat nebo alespoň pomáhat barikádníkům za beztrestný
odchod do civilu, kde se jaksi ztratí a nebudou se muset vrátit zpátky do Sovětského
svazu a vyhnout se zajetí. Zbraně vlasovců
částečně pomohly obráncům uchránit naše
drahocenné město. Musíme si všechny tyto
události říkat, tak jak ve skutečnosti byly.

Svět se zaradoval 8. května 1945. Byla
podepsána v Remeši kapitulace německé
branné moci, ale v Praze bylo napětí, bojovalo se dál. Ne všechny složky uposlechly,
bylo to gestapo a jednotky SS a další složky,
které nechtěly složit zbraně, nechtěly do
ruského ani do amerického zajetí. Protože
věděly, co by se s nimi stalo. Vedl se tedy urputný boj až do brzkých ranních hodin 9.
května, kdy Rudá armáda přišla na hranice
Prahy. Nepřijela z prostoru Moravy, ale od
Drážďan přes Krušné hory od Teplic a Ústí
nad Labem. Tyto jednotky pod velením
maršála Koněva dorazily kolem deváté hodiny do centra Prahy na Václavské náměstí...
Naši předchůdci z toho měli obrovskou
radost. Přišla svoboda. Od okupace 15.
března 1939, jak tvrdí oficiálně dnešní sdělovací prostředky, ale my říkáme od října
1938, od vydání jedné třetiny českého pohraničí Adolfu Hitlerovi. A pak tady máme
takzvaná osmičková výročí. A to si připomeneme rok 1938. kdy musíme mladým lidem vysvětlovat, že nebylo jenom vyhánění
německého obyvatelstva z Československa
po válce, ale že to bylo z celé okupované
Evropy - Němci pocházeli z Polska, Francie
a Dánska... Ale také někdo musí vědět, co
dělali Němci, Henleinova strana v našem
pohraničí roku 1938. A teď se hluboce skláníme před těmi, kteří přinesli svobodu hlavnímu městu Praze, nám, jejím obyvatelům
a celému Československu.“

Nezapomenutelný tank číslo 23
První místopředseda ÚV KSČM a pražský zastupitel Petr Šimůnek také hovořil 9.
května na pražském Smíchově na pietě
v místech, kde stával sovětský tank číslo 23.
Řekl, že "před třiasedmdesáti lety se otevřely barikády Pražského povstání tankům Rudé armády na území Čech a Moravy, a to po
bitvě o Ostravu." Důstojná pieta se konala
rovněž na Kobyliské střelnici, kde nacisté
popravovali nejryzejší české vlastence.
JAN JELÍNEK

Prezident Putin: „Západní vlády si podfiezávají vûtev“
Ruský prezident 7. června v televizní
besedě s občany upozornil na politiku
"zadržování" Ruska, kterou prosazuje
Západ. Řekl, že opakující se obviňování
Moskvy je vyvoláno tím, že Rusko se stává konkurentem Západu. "Zadržování je
chybná politika, je třeba zahájit konstruktivní spolupráci, která prospěje
všem. Každý už to začíná chápat," uvedl
Putin. Jednostranné sankce problém jen
zhoršují, konstatoval. "Až naši partneři
uvidí, že jejich kroky škodí všem, že budou muset ruské zájmy respektovat,
sankce skončí."
Šéf Kremlu upozornil na horšící se postavení ruských podnikatelů na Západě, kde
narážejí na problémy, vyvolané sankcemi.

Taková politika oslabuje důvěru v poměry
na Západě. "Západní vlády si podřezávají
větev, na které sedí," dodal. Rozhodnutí
USA zavést cla na hliník a ocel označil za
"faktické sankce". I západní politikové podle ruského prezidenta hovoří o tom, že Washington si nemůže osobovat právo na ovládnutí jiných zemí. Svět potřebuje "jasná pravidla globálního obchodu".
Prezident se zmínil o případu Sergeje
a Julie Skripalových, otrávených ve Velké
Británii jedem zvaným novičok. Podle Putina otrávení bojovou látkou nebyli, jinak by
během minut či vteřin zemřeli. Rusko by mělo být připuštěno k vyšetřování, do té doby je
těžké cokoli komentovat, řekl. Rusko poskytuje lidovým republikám v Donbasu na vý-

chodě Ukrajiny pomoc a bude ji poskytovat
dál, prohlásil Putin. Očekává, že během blížícího se fotbalového mistrovství světa
v Rusku nepodnikne Ukrajina žádnou vojenskou provokaci. Kyjev není schopen situaci
v Donbasu řešit, protože tamní lidé nynější
ukrajinskou vládní moc nikdy nepodpoří.
Po druhé světové válce žijeme v období
relativního míru, protože hlavní mocnosti
dosáhly strategické rovnováhy, připomněl
Putin a obvinil Spojené státy, že tuto paritu
chtějí porušit. "Je čas zasednout ke stolu
a vypracovat moderní schémata mezinárodní a evropské bezpečnosti," řekl. Rusko musí hájit své hospodářské a bezpečnostní zájmy, vždy ale přitom hledá kompromisy,
ČTK
prohlásil.

Slzy nad jedním podvodem

Velvyslanec Slovenské republiky v âR Peter Weiss (vlevo) fieãní u sochy mar‰ála Konûva.
Po jeho boku moderátor vzpomínkového aktu Josef Gottwald
Foto - EVA HOLEâKOVÁ

Peter Weiss, velvyslanec Slovenské republiky v ČR jako dítě vyrůstal v Bratislavě pod Slavínem, a tak dobře ví, že tady na hřbitově leží 7000 padlých vojáků
Rudé armády, příslušníků téměř všech
národů bývalého Sovětského svazu. Zobrazil 2. května 2018 ve své řeči u sochy
vojevůdce Ivana Stěpanoviče Koněva důvod vzniku velké protifašistické koalice,
která měla zabránit Hitlerově světovládě.
"Vzpomeňme, kolik sovětských lidí zahynulo ve druhé světové válce. Drtivá většina
v bojových operacích. Historické údaje uvádějí, že to bylo 25 až 27 milionů lidí," řekl.
"Byl jsem šokovaný, že ti mladí muži, kteří
se narodili v letech 1920 a 1921 a museli na-

rukovat do prvosledových vojsk, v nejtěžší
fázi Velké vlastenecké války, tak z nich přežila pouhá tři procenta." Zahynul každý třetí
Bělorus a každý čtvrtý Ukrajinec.
Weiss zmínil také veliké ztráty na životech českých, slovenských a zakarpatských
Židů zavražděných v koncentračních táborech. Někteří lidé se ptají, proč Stalin přišel
až do střední Evropy? První odpověď na tuto otázku je, proč byl Mnichov, a ta druhá,
proč byla druhá fronta otevřena až v roce
1944? A bez obětí vojáků Rudé armády, ale
i bez 35 tisíc Rumunů, kteří osvobozovali
Slovensko, by o osudu Slováků nerozhodli
oni, ale Adolf Hitler," zdůraznil Weiss.
JAN JELÍNEK

"Neznal jsem Arkadije osobně. Ale snažíl jsem se nevynechat žádný z jeho vstupů na sociálních sítích, které se především
po vynucené emigraci staly jeho hlavním
médiem. Byl to neuvěřitelný a vzácný
zjev. Druhý takový neexistoval. Byl dobrovolná bílá vrána mezi vránami, které
braly svou barvu jako danost., které se nelze nikdy zbavit." (Z nekrologu Mitrofanova)
Nekrolog želel smrti neohroženého bojovníka za pravdu a svobodu pro svůj národ.

Ale kdo byl skutečně
„zavražděný“ ruský novinář
Arkadij Babčenko?
Babčenko působil v Rusku jako novinář
a spisovatel, zabýval se hodně armádou.
Podle dostupných informací působil jako
válečný zpravodaj při rusko-gruzínském
konfliktu v létě 2008. Vydával časopis Iskusstvo vojny (Válečné umění) a byl považován za špičku ve svém oboru. V roce
2012 byl Babčenko stíhán za výzvy k organizování nepovolených demonstrací.
O čtyři roky později vzbudil v Rusku vlnu
pobouření svým výrokem na adresu ar-

mádního souboru Alexandrovců, kteří zahynuli při letecké katastrofě nad Černým
mořem.
Jeho slova o tom, že si žádné slitování
nezaslouží, vyvolala výzvy k dalšímu
trestnímu stíhání a odebrání občanství. Je
evidentní, že svojí činností, která nelze být
nazvána opozicí, přerůstá v nepřátelství
vůči vlastnímu národu. A tak Babčenko
skončil na té správné straně barikády s cílem škodit.

Po zjištění, že Babčenko žije...
Jedni jsou rádi, že Arkadij Babčenko
nebyl zavražděn, ale žije. Druzí zdvihají
po tomhle divokém kousku - inscenované
vraždě - varovně prst. A třetí ostře kritizují. Mezi ně patří mezinárodní organizace
Reportéři bez hranic (RSF), která novináře Babčenka nešetří. Ukrajinská tajná
služba SBU oznámila, že vraždu novináře,
o níž informovala média, předstírala, aby
odhalila "údajně" ruskou stopu zločinu.
Kauza vyvolala smíšené reakce i mezi
ostatními novináři po celém světě. "Reportéři bez hranic vyjadřují své nejhlubší

rozhořčení v souvislosti s manipulací
ukrajinských tajných služeb, což je novým
krokem informační války. Pro vládu je
vždy velmi nebezpečné hrát si s fakty,
zvláště pak využívat novináře pro své falešné zprávy," napsal na svém twitteru generální tajemník RSF Christophe Deloire.
Mezinárodní organizace Výboru na
ochranu novinářů postupy Kyjeva označila za bezprecedentní a požádala úřady, aby
vysvětlily důvody takto drastických opatření. Podle koordinátorky evropské a asijské pobočky organizace Niny Ognjanovové plánuje výbor událost prošetřit.
"Babčenko je blbec a my všichni jsme
osli, že jsme tomu uvěřili," uvedl ruský
novinář Alexej Kovaljov. "Nemůžu se rozhodnout, jestli je to nejgeniálnější nebo
velkolepě hloupá zpráva, o níž jsem kdy
slyšel. Myslím, že obojí," přidal se moskevský zpravodaj pro The Financial Times
Max Seddon. "Je skutečností, že Babčenko je skutečně bílá vrána, jak Mitrofanov
v nekrologu uvádí!" Jen se rozhodnout,
zda slzy jsou dílem smutku či veselí.
(sh)
Stranu 3 připravil a redigoval Jan Jelínek.
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Rozhovor s Andrejem Koãetovem,
námûstkem ministra zahraniãí LLR, ãlenem pfiedsednictva Federace odborÛ republiky
● Je reálné mírové řešení konfliktů
na jihovýchodě Ukrajiny?
Usilujeme o mírové řešení konfliktu. My
jsme válku nezačali! Nešli jsme do jiných
ukrajinských regionů a neříkali jsme, jak by
měli žít. Každá válka přináší utrpení. A především trpí civilní obyvatelstvo. Během konfliktu ukrajinské ozbrojené síly bez jakýchkoli výčitek střílely ze všech zbraní na města
a obce našich republik - Luhanské a Doněcké. V první fázi války Kyjev aktivně využíval bitevní letouny. Obyvatelé města Luhansk nikdy nezapomenou na útok na budovu
krajské správy v pondělí 2. června 2014, kdy
letoun ukrajinského vojenského letectva odpálil v centru města 20 raket. Stalo se to asi
v 15 hodin, tedy ve špičce pracovního dne.
Útok si vyžádal osm životů. Za celé období
konfliktu zahynulo v Donbasu 10 000 civilistů, z toho 151 dětí.
Chci říci o tom, jak se na našem území
chovali zástupci ukrajinských ozbrojených
sil a trestných praporů. Na internetu je o tom
velký počet důkazů. Obyvatelé vesnic Khryaščevatoje a Novosvetlovka jsou živými
svědky zvěrstev a násilí nacionalistů. A taková svědectví existují v každé lokalitě, kterou "osvobodili" ukrajinští vojáci. Ale dokonce i špatný mír je lepší než válka. Jsme
připraveni zasednout k jednacímu stolu. Od
února 2015 se zástupci Luhanské lidové republiky (LLR) a Doněcké lidové republiky
(DLR) aktivně snaží jednat s Ukrajinou
v rámci minských dohod. Ale navzdory skutečnosti, že tyto dohody byly podepsané Petrem Porošenkem, Ukrajina se projevuje jako
země neschopná dodržet dohodu. Pokaždé,
když jsme schopni dosáhnout nějakého výsledku při jednáních v Minsku, Ukrajina na
to na druhý den zcela zapomene. Kromě toho, chci vám připomenout, že jak první, tak
i druhá minská dohoda (Minsk-I a Minsk-II),
se staly možné pro Porošenka pouze tehdy,
když ukrajinská armáda po dalším pokusu

o útok se dostala do kotlů Hovajskij Debaltosevský. A protiteroristické operaci, kterou
ospravedlňuje Kyjev válku proti LLR a DLR,
hrozila porážka. Rétorika mnoha ukrajinských mluvčích se stala mnohem tvrdší vůči
Donbasu. USA poskytly 350 milionů dolarů
na dodávku "pokročilých obranných zbraní"
z USA na Ukrajinu. Kanada oznámila dodávku takových zbraní Ukrajině. Západ opět
aktivně začal povzbuzovat Ukrajinu ke zhoršování situace v Donbasu pomocí ozbrojených sil. Na naše území přijde mír, až nastane změna vládnoucího režimu v Kyjevě
a v ukrajinské vládě nebudou nacionalisté ideologičtí a političtí dědicové Hitlerových
spolubojovníků. V opačném případě může
tento konflikt trvat mnoho let.
● Vojenské operace ukrajinských jednotek:
Jak byste ohodnotil dopady války na civilní
obyvatelstvo republik? Byly podány žaloby
občanů LLR k mezinárodnímu soudu?
Vaše otázka je pro mě velmi obtížná. Protože nejsem schopen ani rozumem, ani srdcem pochopit, jak se mohlo stát, že lidé, s nimiž jsme žili a pracovali v jedné zemi, začali provádět ve vztahu k obyvatelům Donbasu
věci horší než nacisté během Velké vlastenecké války. Vraždy, loupeže, znásilňování, rabování - to je seznam zločinů ukrajinských
pachatelů ve vztahu k obyvatelům Donbasu.
Připomínám, proč jsme bombardováni. Když
v Kyjevě byl ozbrojený převrat a nová vláda
začala veřejně spoléhat na nacionalistické
skupiny, které začaly otevřeně prohlašovat,
že jsou připraveny silou podmanit si nesouhlasné oblasti, obyvatelé Donbasu začali
spontánně shromažďovat se kolem budov regionální správy a požadovat referendum
o ukrajinské federalizaci.
Místní úřady nechtěly podporovat obyvatele a snažily se odmlčet. Proto začalo obsazování administrativních budov v Luhansku
a Doněcku. Zvláštním podnětem k nespoko-

Most na Krym otevfien

Stavba mostu z ruské pevniny na Krym

Rusko slavnostně otevřelo most na
Krym. Stavba spojuje pevninu s poloostrovem Kr ym. Vybudování mostu se
pro Rusko stalo pr ior itou. V Rusku to
je otázkou nár odní hr dosti. Most př eklenul Kerčský pr ůliv. Stavitelé ho
označují za " klenot r uského stavebnictví" či " stavbu století" . Most na
Krym se začal budovat v únor u 2016.
Stavba podle oficiálních údajů př ijde
po dokončení celkem na 228 miliard
r ublů.
Největší ruský most překlenul Kerčský
průliv, je dlouhý 19 kilometrů. Začíná na
Tamaňském poloostrově v ruském Krasnodarském kraji a přes ostrov Tuzla směřuje na západ přes Kerčský průliv na
krymský Kerčský poloostrov. Moskva
chce s jeho pomocí přilákat na poloostrov
několikanásobně vyšší příliv turistů, ale
hlavně zlepšit zásobování Krymu, který
se potýkal s krizí spojenou s komplikovaným spojením s ruskou pevninou. Plánovaná propustnost předpokládá 40 000 automobilů a po dokončení 47 vlakových
souprav denně.

Původně byl užíván název Most přes
Kerčský průliv na základě internetové ankety v listopadu a prosinci 2017, ale nakonec získal oficiální název Krymský
most. Most přes Kerčský průliv je bezmála dvacetikilometrová estakáda spojující
Krym s ruskou pevninou. V plánech stavařů a architektů existuje projekt už od
carských dob, ale až politické události posledních let myšlenku zhmotnily. Slavnostního otevření se zúčastnil prezident
Vladimir Putin, který v projevu ocenil význam mostu a úlohu jeho stavitelů.
Putin označil otevření spojnice za historickou událost. "V různých historických
epochách, dokonce už za cara, lidé snili
o postavení takového mostu. A hle, nakonec díky vaší práci a talentu se tento projekt, tento zázrak, uskutečnil," děkoval
tvůrcům mostu prezident a slíbil další
grandiózní projekty. "Budeme stavět nové
silnice, nové mosty, nová letiště a přístavy. Uděláme život našich lidí lepší, hodnotnější. Určitě se nám to povede," dodal
prezident.
(sh)

Stranu 4 připravili a redigovali Stanislav Hrzina a Jan Jelínek.

Andrej Koãetov

jenosti byl masakr v Oděse 2. května 2014.
To byl nejhorší zločin, spáchaný přímo před
očima celého světa. Ukrajina stále tvrdí, že
v té době zahynulo 57 lidí. Ale již tenkrát
jsme chápali, že počet obětí přesahuje několik set. A v poslední době známý oděský historik Alexej Ivakin po delším zkoumání mohl oznámit skutečný počet obětí tragédie
v Oděse - 397 osob. Zatím žádný z útočníků
nebyl za tento hrozný zločin odsouzen.
Ukrajina jen předstírá, že vyšetřuje. A ve
skutečnosti byli zatčeni ti, kteří byli mezi
oběťmi. Obecně po celé Ukrajině se rozpoutal nacionalistický terorismus proti těm, kdo
nesouhlasí s režimem, proti disidentům. Zástupci evropských zemí se příliš o to nezajímají. Dokonce ještě předtím, než začala otevřená konfrontace, koncem března a začátkem
dubna 2014, začal Kyjev přesouvat vojenskou techniku a zbraně na Donbas. Na internetu je mnoho doložených svědectví o tom,
jak se civilisté v Donbasu holýma rukama
snaží zastavit vojenskou techniku. Tyto snímky ukazují , že civilisté dosud nemohou uvěřit, že brzy se stanou živými cíli pro vlastní
armádu.
● Co říkáte tomu, že Kyjev nazývá Majdan
"revolucí důstojnosti"?
Mluví se hodně o tom, že prý se jednalo
o spontánní hnutí lidí. Ale jsem si jist, že Kyjev s podporou Západu, zvláště USA, se začal metodicky a pečlivě připravovat na válku
na jihovýchodě s nacionalistickým prezidentem Juščenkem již od roku 2004. Dám příklad. Po roce 2004 byla všechna vojenská
učiliště na jihovýchodě Ukrajiny uzavřena
nebo přemístěna na území západních regionů. Stejný osud postihl i vojenské jednotky
a útvary. Na našem území existovaly pouze
útvary, které z nějakého důvodu nebyly odstraněny: radarové stanice, vnitřní a hraniční
jednotky.
Co se týče registrace vojenských zločinů
a odvolání na mezinárodní soudy pro období
od června 2014 do dnešního dne, jsme pevně
přesvědčeni o uplatňování dvojího standardu
a zaujatosti evropských zemí vůči obyvatelstvu Donbasu. Chci vašim čtenářům, kteří to
nevědí, připomenout, že na území našich republik pracují mise OSCE a zástupci OSN.
Práce zástupců těchto organizací vyvolala
oprávněné stížnosti našich občanů. Proto
mají stejnou nedůvěru i vůči evropským soudům. Na druhé straně jsou zločiny ukrajinských nacistů tak kruté a hrozné, že není
možné na ně zapomenout.

● Jak hodnotí lidé ve vaší zemi chování
Ruska?
Vzhledem k tomu, že Ruská federace je
stále jedinou zemí, která poskytuje Donbasu
pomoc a podporu od samého počátku konfliktu, obyvatelé se spoléhají na ochranu
a spravedlivé tresty pro ukrajinské zabijáky
především ze strany Ruska. Spoléhají na pomoc a sympatie těch zemí a veřejných organizací, které nejsou pod vlivem euroatlantické propagandy a jsou schopny přiměřeně posoudit politickou situaci ve světě. Shromažďované materiály o zločinech ukrajinských
nacistů jsou předávány do vyšetřovacího výboru Ruské federace. Již bylo přijato a zaregistrováno více než 800 žádostí od rezidentů
Donbasu k Evropskému soudu pro lidská
práva, ale řízení o těchto věcech ještě nebylo
zahájeno. Poprvé jsem dostal příležitost navštívit vaši zemi. Krása Prahy je fascinující.
Hlavním důvodem mé návštěvy byla příležitost setkat se s lidmi, kteří navzdory titanským snahám evropských médií nezůstali
lhostejní k tomu, co se děje v Donbasu. Je
velmi důležité, aby naši občané pochopili, že
ve světě existuje velké množství organizací,
lidé, kteří si dobře uvědomují, co se vlastně
děje na jihovýchodě Ukrajiny. A v procesu
práce s aktivisty z různých zemí se stále více
přesvědčuji, že existuje mnoho takových lidí.
Jsou i v České republice.
● Můžete uvést někoho konkrétního?
Občané LLR už znají Jaromíra Vaška, který několikrát navštívil naši republiku. Pořádal velké množství setkání se školáky a studenty našich vzdělávacích institucí. Mluvil
hodně a zajímavě o životě v České republice.
Pořádal soutěže a kvízy pro školáky o České
republice. A jako logické pokračování své
práce jsme letos otevřeli Centrum české kultury na jedné z univerzit v Luhansku. Také
uspořádáme v jedné ze škol v Luhansku soutěž na téma Dílo Julia Fučíka. Mám nejvřelejší vzpomínky na cestu do ČR. A zejména
na lidi, s nimiž jsem měl velké štěstí se setkat. Upřímně doufám, že setkávání se známými budou i nadále pokračovat.
● A co kulturní život: knihovny, divadla,
koncerty...?
Nejhroznější čas byl v červenci, srpnu, září roku 2014. Ve městě nebyla elektřina, nefungovaly mobily, obchody byly zavřené
kvůli nedostatku potravin. Dvě městská muzea a centrální knihovna dostaly přímé zásahy ukrajinského dělostřelectva a byly částeč-

Míã „kopan˘“ nad politikou
Jednou za čtyři roky přestanou svět
zajímat prvoplánově politické zprávy.
Na první stránky i renomovaných novin
se dostávají výsledky fotbalových zápasů. Nastal čas mistrovství světa, letos
poprvé v Rusku. Do závěrečných zápasů se kvalifikovalo 32 týmů napříč světem. Třicet dva týmů zahrnujících favority, ale i vyložené outsidery. Na kopané jsou pak nejkrásnější "emoce", které
vzbuzují právě ti "naši zlatí hoši", pokud se na mistrovství k závěrečným zápasům probojují. Na zlomu června
a července začalo 21. MS 2018.
Horké léto nás přivítalo nejen venkovními teplotami, ale žhavou atmosfé(sh)
rou u televizorů. "Sportu zdar!"

Hezká fanynka rusk˘ch fotbalistÛ

ně zničeny. Ale tehdy se projevil charakter
obyvatel Donbasu. Přes denní ostřelování
knihovna nepřerušila svou práci. A co víc,
počet návštěvníků se v těchto měsících zvýšil. A již od října 2014 se začal obnovovat
kulturní život města. V divadlech pokračovaly zkoušky. Začala oprava zničených budov.
Nyní jsou ve městě tři divadla, dětské loutkové divadlo, ruské dramatické divadlo a ukrajinské hudební a dramatické divadlo. A právě
o tomto posledním divadelním souboru chci
vyprávět. V tomto divadle se stále hrají představení v ukrajinském jazyce. A diváci je
s velkým potěšením navštěvují. Ve středu
města stojí památník ukrajinského básníka
Tarase Grigorijeviče Ševčenka a nikdo se ho
nepokouší odstranit ani poškodit. To nepochybně zdůrazňuje skutečnost, že Donbas
neválčí s Ukrajinou. Donbas je ve válce
s ukrajinským nacismem, který nás napadl,
který provedl ozbrojený státní převrat
a zmocnil se moci.
Dnes v obou republikách fungují všechny
kulturní instituce: muzea, divadla, galerie
a výstavní centra. V muzeích se objevily nové exponáty - z této války, a pokud nás chce
některý z vašich čtenářů navštívit, s velkým
potěšením zorganizujeme bohatý kulturní
program. Věřte mi, máme také hodně toho,
co by se mělo ukázat.
● Co povíte o Svazu spisovatelů
Luhanské lidové republiky?
Svaz oslavil třetí výročí. A to je také významná událost v kulturním životě republiky.
Během této doby vyšly dva velké sborníky:
Volba Donbasu a Čas Donbasu, ve kterých
byly publikovány básně a próza luhanských
autorů. Pravidelně se konají setkání našich
spisovatelů s kolegy z Ruské federace. Svaz
spisovatelů republiky organizuje konference,
tvůrčí setkání, semináře. Členové svazu a jeho předseda Gleb Bobrov se pravidelně
účastní různých akcí ruských kolegů. Republika také žije aktivním sportovním životem.
Pravidelně pořádáme soutěže v různých
sportovních disciplínách.
Naši sportovci jsou zváni na soutěže do
různých regionů Ruské federace, Abcházie,
Jižní Osetie. Před válkou se vláda Ukrajiny
snažila striktně regulovat kulturní život Donbasu a neustále vnucovat ukrajinské akce,
které se ne vždy organicky hodily do duchovního života Donbasu. Nyní se situace
změnila. A to poskytuje našim umělcům větší svobodu.
ANATOLIJ ŠITOV, JAN JELÍNEK
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Na dovolenou s trochou zemûpisu
Balkánský poloostr ov se nachází na
jihovýchodu Evr opy. Poloostr ov je z východu ohr aničen Čer ným mořem, ze
západu J ader ským moř em, z jihu Jónským, Krétským, Egejským a Mar mar ským moř em. Ze sever u je poloostr ov
vymezen řekou Sávou a dolním tokem
Dunaje.
Na Balkánském poloostrově se rozkládají státy jako Albánie, Bosna a Hercegovina,
Bulharsko, Černá Hora a Makedonie. Část
území patří Chorvatsku, Řecku, Srbsku, Turecku a Rumunsku. Rozloha poloostrova je

550 000 km2 a žije zde celkem asi 55 milionů obyvatel. Z toho deset milionů připadá
na Řeky a devět milionů na Turky. Zbytek
tvoří ostatní balkánské národnosti.
Balkán je takový malý kotel různých
kultur. Velká část poloostrova je hornatá.
Nejvyšší horou celého Balkánu a šestým
největším vrcholem Evropy je Musala.
Musala dosahuje výšky 2925 m n. m. Nížiny se nacházejí u větších řek.
Na Balkánském poloostrově, zkráceně
Balkáně, se setkáte s historií na každém
kroku. Není se co divit. Balkán měl vý-

znamnou roli už ve starověku. Byl branou
k vyspělým kulturám Malé Asie. Některé
doposud živé lidové tradice mají své kořeny
právě ve starověku. Naposledy Balkán
ohromil svět, alespoň ten hudební, divokou
balkánskou hudbou. Tradičními nástroji
jsou dudy a akordeon, v řecké části klarinet.
Oblíbenost zemí Balkánského poloostrova u turistů pomalu roste. Ale není to
bez zádrhelů. Lidé mají doposud v paměti
válečná zvěrstva, co se tu stala v 90. letech
20. století. Dnes je tu ale bezpečno stejně
jako kdekoli ve vyspělé západní Evropě.

Lidé na Balkánský poloostrov míří, protože zde mohou najít pěkné pláže, malebné
ostrůvky, krásnou divokou krajinu, příjemné ceny, památky z doby mocné byzantské a osmanské říše a poměrně kvalitní turistické služby. Budete-li chtít, můžete si na lodi Jaderským mořem obeplout
skoro celý poloostrov. Balkán uspokojí
i nejnáročnějšího turistu. Nabízí vybranou
kuchyni, tradiční kulturu, pohled do hluboké historie, pláže, odpočinek i turistiku.
Balkán je dovolená v Evropě s nádechem
(sh)
exotiky.

Neu‰lo nám
■ Ach, ty kvalifikované
pracovní síly
"Drazí hosté, jelikož se nám ještě nepodařilo sehnat servírky a číšníky, dočasně vás nemůžeme obsloužit u stolu.
Zdvořile vás proto prosíme, abyste si
objednali u prodejního pultu." Takový
vzkaz našli hned u vchodu v posledních
dnech zákazníci, kteří si to namířili do
jedné z oblíbených cukráren v chorvatské Pule. Cedule podobné té, o níž před
pár dny informoval chorvatský web
Glas Istre, ale zřejmě nemine návštěvníky ani v dalších letoviscích na Jadranu.

■ Má b˘valá Jugoslávie
dostat ‰anci?
Zatímco se Velká Británie připravuje
na odchod z EU, objevují se nové a nové země, které projevily touhu stát se
členskými zeměmi. Při příležitosti bulharského předsednictví Radě EU a summitu EU-Západní Balkán, který proběhl
v bulharském hlavním městě Sofie, to
zdůraznil francouzský prezident Emmanuel Macron. Ten hraje ústřední roli
v prosazování vize vysokorychlostní
Evropy. Informoval o tom server Politico.eu.

■ A ná‰ mainstream mlãí

Dubrovník - Lokrum na pobfieÏí Jaderského mofie

Dubrovník - Ragusa

Problém, na kter˘ Bosna sama nestaãí
V Bosně a Hercegovině uvázly zhr uba čtyř i tisíce lidí, kteř í míř í do Evr opy.
př edevším pak do Německa. Migr anti
př espávají po parcích a nár ůst běženců
neustává a pomoc či řešení je v nedohlednu. Z Bosny a Her cegoviny lidé utíkali př ed válkou, teď do ní naopak míř í
s nadějí, že najdou lepší život v Evropě.
Balkánská země se potýká s velkým počtem migr antů, kteř í se př es ni chtějí
dostat do Německa.

Bosenské úřady letos evidují velký nárůst běženců. Od začátku roku jich přišly
více než čtyři tisíce. Za celý loňský rok
jich přitom bylo jen sedm stovek. Uprchlíci přicházejí z Řecka přes Albánii a Černou Horu. Někteří ze Srbska, protože do
Bělehradu je přímé letecké spojení z několika blízkovýchodních zemí a například
Íránci mohou do Srbska cestovat bez víz.
Ti, kdo se nakonec dostanou až do Bosny,
chtějí dál pokračovat přes Chorvatsko

Slovinci zvolili nov˘ parlament
Migrační politika je ve Slovinsku citlivé téma. Mluví se o další vlně uprchlíků
'novou balkánskou cestou', která by znovu
vedla přes Slovinsko, které rozhodlo
v předčasných volbách o novém složení
svého parlamentu. Podle všech průzkumů
se vítězem stala Slovinská demokratická
strana (SDS) bývalého premiéra Janeze
Janši, který se v předvolební kampani inspiroval volebním úspěchem maďarského
premiéra Viktora Orbána s protiimigrační
politikou. SD získala 25 procent hlasů.
Janša nicméně nemá návrat do čela vlády
jistý. Rozhodně bude totiž potřebovat partnery do koalice, a s tím může mít podle
médií problémy.
Migrační politika je ve Slovinsku citlivým tématem zejména nyní, kdy se mluví
o možné nové migrační vlně přes "novou
balkánskou cestu", která by opět vedla
přes Slovinsko. Důraznějším upozorňováním na migrační politiku zaujal Janša voliče natolik, že odsunul na předpokládanou druhou příčku dosud neparlamentní
stranu kandidáta Marjana Šarece (LMŠ).
Otázka ovšem je, zda se k Šarecovi nako-

nec nepřikloní zhruba dvacet procent dosud nerozhodnutých voličů. Do osmých
parlamentních voleb od nabytí samostatnosti Slovinska v roce 1991 se přihlásilo
25 stran a kandidátek. Slovinci mají možnost si vybrat mezi 1600 kandidáty na 90
poslaneckých míst.
Výsledky voleb potvrdily předvolební
prognózy. Opoziční Slovinská demokratická strana zvítězila se ziskem na 25 %.
Dá se hodnotit, že protimigrační téma se
osvědčilo. Rozložení sil ale nedává Janšovi větší šanci na sestavení jednobarevné
vlády. Média se shodují, že i kvůli radikální předvolební kampani a skandálům
bude mít problémy s vyhledáním případného koaličního partnera. Za vítězem druhá skončila protestní kandidátka M. Šarece (LMŠ) s více jak 12 % a za ním se
umístila sociální demokracie (SD) s více
jak 10 %. Vládnoucí strana Strana moderního středu (SMC) skončila na místě čtvrtém. Janša byl již premiérem dvakrát. Jeho ambice jsou poznamenány několika
skandály a soudními spory, které snižují
(ČTK)
jeho pověst.

V pfiípadu mrtvého podnikatele
Libora Mirovského nastal posun
Nad bulhar skou metropolí Sofie se tyčí pohoř í Vitoša. Na jednom z tamních
kopců před bezmála deseti lety objevil
náhodný sběr ač šípků tělo mr tvého muže. Byl jím český podnikatel ve stavebnictví Libor Mirovský. Jeho smr t dodnes zůstává záhadou a patří k nejpodivnějším
vr aždám českého občana v zahr aničí.
Podle zjištění LN se nyní pátrání českých a bulharských detektivů posunulo.
V centru zájmu policie je obviněný manažer, který se mimo jiné účastnil jako tlumočník jednání o prodeji bulharské divize
českého gigantu ČEZ - Nikola Molčan.
Čechobulhara podezřívala policie z vraždy již na začátku roku 2009, na několik

týdnů skončil dokonce ve vazbě. Zanedlouho se však dostal na svobodu.
Případ by se nikdy nedostal do této fáze, nebýt sestry zavražděného muže Petry
Mirovské. Pražská advokátka po vrahovi
léta pátrá. Právě na základě jejích stížností bulharské soudy v roce 2015 obnovily
vyšetřování. Letos v dubnu Městská prokuratura hlavního města Sofie požádala
o součinnost Městské státní zastupitelství
v Praze. LN se seznámily s dokumenty
z vyšetřování, jež zahrnují i detaily jako
SMS od mrtvého a telefon, který měl navždy zmizet v kanále.
Zdr oj: https://www.lidovky.cz/
balkanska-detektivka

a Slovinsko. Ze Srbska do Maďarska už
totiž nemohou kvůli plotu a přísné ostraze
maďarské hranice.
Podle bosenských úřadů většina běženců pochází ze Sýrie, Iráku, Íránu, Afghánistánu, Pákistánu a Alžírska. "Přijíždí tři
až čtyři stovky lidí týdně. Do konce roku
by to mohlo být celkem padesát tisíc lidí,"
řekl agentuře Reuters Adnan Talarević
z organizace Pomozi.ba, která migrantům
pomáhá s ubytováním a získáním humanitární pomoci. V Sarajevu někteří uprchlíci
přebývají v provizorních stanových městečkách. Část z nich přespává v parcích
nebo v opuštěných budovách.

"Už šestkrát jsem přešel do Chorvatska,
ale vždy mě vrátili," řekl reportérovi Reuters Umar z Iráku, který strávil dva roky
v uprchlickém táboře v Řecku. Vláda
v Sarajevu nicméně odmítá posílit pohraniční hlídky, aby vracely migranty zpět do
Černé Hory nebo Srbska. Situace v Bosně
je komplikovaná i kvůli federativnímu
rozdělení na srbskou a chorvatsko-muslimskou část. Přestože míří většina migrantů do Německa a dalších zemí EU, nedostává se Bosně a Hercegovině žádné pomoci, když tak jen sporadické. Je evidentní, že sama si Bosna s eskalací celoevropského problému neporadí.

Srbsk˘ starosta popfiel oficiální verzi
První srbský starosta města Srebrenica
Mladen Grujičić opětovně prohlásil, že
nesouhlasí s tím, aby se události z července 1995 interpretovaly jako genocida. Řekl to v rozhovoru pro televizní stanici N1
již v závěru roku 2017. "Každá oběť má
svou váhu a význam, a to je třeba respektovat. Ale nemohu souhlasit s kvalifikací
trestného činu," uvedl dále starosta Srebrenice.
Řekl také, že v rozhodnutích mezinárodních soudů o Srebrenici jsou uvedeny
rozporuplné počty obětí masakru. Dodal,
že byl zapojen do výzkumu masakrů a tvrdí, že narazil na "množství důkazů" o tom,
že někteří lidé, kteří jsou evidováni jako
pohřbeni v obci Potočari, kde se nachází
oficiální srebrenický památník, jsou ve
skutečnosti na živu.

"Seznam obětí by měl být revidován
a změněn," trvá na svém. Podle starosty
nebyla pravdivost srebrenického masakru
prokázána. Bývalý učitel chemie Grujičić
je prvním srbským starostou města. Zvolen byl v říjnu minulého roku. Předchozí
starostové byli vždy Muslimové (dnes nově Bosňáci).
Starostovy výhrady nejsou vůbec od
věci. Muslimové totiž mají od začátku pod
palcem identifikaci a počty obětí. S obojím neustále manipulují, což obnáší neustálé navyšování počtu údajně popravených oproti padlým v boji. Potřebují totiž
za každou cenu udržet verzi o "masakru
8000 mužů a chlapců". Zatímco jasně
identifikována podle DNA byla už řada
ostatků, o způsobu smrti to ale nic nevy(kosovoonline.cz)
povídá.

V minulých dnech došlo k bezprecedentnímu pokusu o vměšování do vnitřních věcí České republiky ze strany
ukrajinské vlády. Ta ústy velvyslance
volá po zavedení cenzury dle ukrajinských kritérií na hudebním festivalu
v Praze. Myslím, že by se Česká republika měla diplomatickou cestou proti takové drzosti důrazně ohradit.
Sotva dohasl skandál s pokusem
o cenzuru ze strany "slušných lidí" z Brna, je tu nový cenzurní skandál. Tentokrát o to horší, že po cenzuře nevolají
bývalí brněnští hooligans, ale vláda země, která se snaží tvářit, že usiluje o demokracii, a která by chtěla do EU a do
NATO. V Praze má v rámci festivalu
Dvořákova Praha v září vystoupit ukrajinsko-americká aktivistka a klavíristka
Valentyna Lysycja. Umělkyně ve volném čase veřejně podporuje Putina.
A tak by podle oficiálního reprezentanta Ukrajiny měl být její koncert na klavír zakázán.

■ Britská MI6 chtûla vraÏdit
Bývalý člen MI6 Richard Tomlinson
tvrdí, že Slobodan Milošević byl cílem
britské zpravodajské služby, která pro
tento účel vytvořila zvláštní plán. Podle
listu Večernije Novosti již před deseti
lety Tomlinson své závěry přednesl
Richard Tomlinson

¤eck˘ dÛstojník, kter˘ odmítl válku
Marinos Ritsoudis, který se v roce 1999
odmítl účastnit bombardování Srbska organizací NATO, o osmnáct let později říká, že je na tuto chvíli hrdý. V té době byl
Ritsoudis kapitánem válečné lodi Themistocles. Tehdy odmítl rozkaz připojit se
k válce NATO a se svou lodí se vrátil do
přístavu. "Jsem hodně pyšný na ten okamžik, který jsem věnoval sobě i vašemu lidu. Naše národní kultury mají společný
příběh," řekl novinářům a dodal, že je
"velmi šťastný, že našel v Srbsku přátele,
s nimiž může sdílet vzpomínky".
"Byl to fantastický pocit rozhodnout se
podpořit národ, který bojoval proti mnohem silnějšímu nepříteli," řekl Ritsoudis.
Za své rozhodnutí draze zaplatil svou kariérou - byl nucen opustit námořnictvo
a nyní pracuje jako kapitán jachty; byl poslán před soud a strávil nějaký čas ve vězení. "Tři dny jsem strávil ve vojenské

věznici. Prostřednictvím svých právníků
jsem podal odvolání k odvolacímu soudu,
ale ten podpořil rozsudek prvního stupně,"
uvedl.
Ritsoudis žaloval Řecko u Evropského
soudu pro lidská práva, ale ten potvrdil
rozhodnutí soudu v Řecku. "Samozřejmě
to bylo nezákonné rozhodnutí. Je to
systém. Je to jako všude," řekl. Srbské
velvyslanectví v Řecku Ritsoudise kontaktovalo, aby zjistilo, zda by nepřijal srbské státní vyznamenání. Tehdy odmítl.
"Řekl jsem jim, že nic nechci, že všechno
uznání patří jejich odvážnému lidu, který
bojoval proti všem a bez šance," řekl. Podle internetových stránek deníku Blic mnozí z posádky v roce 1999 rozhodnutí svého kapitána podpořili, stejně jako řecká
veřejnost, ale vojenský soud ho ten rok
poslal na dva a půl roku do vězení.
(Př eklad Messin)

u Nejvyššího soudu v Londýně. Podle
tvrzení Tomlinsona, - které se také dostalo do dokumentu "Playing Dirty", věnovaného temným aktivitám britské
zpravodajské služby MI6 - měl být v roce 1993 bývalý jugoslávský a srbský
prezident zabit způsobem, který měl vypadat jako dopravní nehoda. Jako místo
byl zvolen tunel ve Švýcarsku poblíž
Ženevy, kde se měl Milošević účastnit
mezinárodní konference o bývalé Jugoslávii. S tím, že řidič bude oslněn prudkým světlem. Dále tvrdí, že plán na likvidaci Miloševiće byl nakonec opuštěn.
Stranu 5 připravil a redigoval
Stanislav Hrzina.
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Znojemské historické vinobraní: 14. aÏ 16. záfií
Toto datum vinobr aní sdělil J an Grois,
sar osta města Znojmo, novinář ům na
květnové tiskové konferenci při př íležitosti mezinárodního veletr hu Wine Pr ague 2018 na Výstavišti v pr ažských Letňanech. Nabídne návštěvníkům bohatý
program, pod názvem " Znojmo chutná
všemi smysly" - oblíbené histor ické a hudební scény, divadelníky, odpočinkové
zóny, vynikající víno a gastr onomii, sběr atelské mince, pochod římských legií,
ohňostroj...

Rekonstruované věže
hradebního opevnění
Po opravě Střelničné věže město rekonstruovalo v prostoru Jižního hradebního příkopu věže Prašnou a Novou, které s věžemi
Vlkovou a Radniční jsou pro turisty lákadlem vydat se prohlídkovou trasou po hradebním opevnění s průvodcem. Nová věž
nabízí ukázky zbroje a historických zbraní.
Je tady možnost vystoupat na vyhlídky
a pokochat se pohledem na nádheru starobylého královského města, jež je klenotem
v čelence pamětihodností české země.

Varna kulturní památkou
Vinobraní tu není jen oslava vinařství, ale
i třistaleté tradice pivovarnictví, řekl
ředitel Znojemské besedy František Koudela. V Hradní ulici se nachází městský pivovar, kde zůstalo zachováno ve varně původní technologické zařízení z roku 1930, vyrobené ve Škodových závodech v Plzni. Sestává se z vystírací kádě, z kotlů rmutového

a mlazivového, scezovací kádě a scezovacího korýtka. Varna byla v roce 2010 prohlášena kulturní památkou. Do jednoho z kotlů
lze vstoupit a v krátké videosekvenci zhlédnout historii pivovarnictví ve Znojmě.

Z nojemské vinobraní

Průvod s králem
Janem Lucemburským
Dominantou vinobraní bude historický
průvod s šestatřiceti koni v čele s králem Janem Lucemburským. Letos roli tohoto panovníka zastane Mirek Hrabě, člen Divadla
Radka Brzobohatého. Po jeho boku se jako
královna zaskví Šárka Brzdová. Jak dodal
Koudela, již osm let se ctí pravidlo, že krále
a královnu vždy představují Znojemáci - ať
už původem odtud nebo ve Znojmě bydlí
a jsou členy zdejšího divadelního spolku.
Během průvodu bude královská družina rozhazovat po cestě stříbrné a zlaté mince. Ti
návštěvníci, kterým se poštěstí zlaté mince
chytit, je mohou vyměnit za vstupenku na
Znojemské historické vinobraní. Cena takovéto vstupenky je 350 korun a platí jako
dvoudenní permanentka. Nedělní program
je zdarma. Těm sběratelům, jimž se nepodaří rozhazované mince ulovit, si mohou ty
stříbrné na památku zaopatřit v Turistickém
informačním centru v Obrokové ulici po dobu konání vinobraní. Na mincích bude vyražena podoba Hradebního opevnění.

Šermíři, sokolníci,
rytířské turnaje...
Podle ředitele na třinácti dobových scénách, z nichž šest je historických, má vy-

stoupit na 460 účinkujících v dobových
kostýmech. Skvělou podívanou budou souboje šermířů ze skupin Honoráta a Gnomus
na náměstích Václavském i Mikulášském,
kteří si vysloužili zvučná jména i v zahraničí. Třesk mečů při šermířských kláních bude znít také na kolbišti v Hradebním příkopu v podání skupiny Štvanci. Zpestřením se
stanou rovněž rytířské turnaje, souboje na
koních. Vinný trh nabídne lidem osvěžení
i u rotundy svaté Kateřiny desítkami odrůd
vín, kteří si tu rádi vyslechnou cimbálovou
muziku. Kromě šermířů se tady objeví i sokolníci s dravými ptáky, návštěvníci si budou moci vyzkoušet střelbu z kuše, spatřit
rej tanečníků, doprovázených středověkou
muzikou. Na člověka tu v kulisách nádher-

ného starobylého města žhavě dýchnou dějiny z časů vlády králů Jana Lucemburského či Přemysla Otakara II.

Středověká krčma
a unikátní vinice Šobes
Na nádvoří znojemského hradu přiláká
vyhládlé návštěvníky vinobraní také středověká krčma, kde mohou poznat při ochutnávání jídel, jakým způsobem se ve středověku
hodovalo a jaké přitom byly zvyklosti a etiketa chování u stolu. Servírovány budou speciality z jehněčího, vepřového i hovězího
masa, kváskové chleby, zelná polévka, smažené kapří kousky, trhance s marmeládou...
Obrovskému zájmu se vždycky na hradě těší scéna v Sále předků s jiskřivým vínem.

Noviny Slovanská vzájemnost se také
otázaly starosty Znojma J. Groise, zda město podpoří snahu vinařské společnosti Znovín Znojmo o to, aby unikátní vinice Šobes,
kde byly při archeologických vykopávkách
objeveny předměty z doby bronzové a kudy
táhly římské legie, byla zapsána do seznamu kulturního dědictví UNESCO. Starosta
v odpovědi ujistil, že město vinaře určitě
podpoří!
"Nyní jen čekáme na uskupení českého
vládního kabinetu a s ředitelem Znovínu
ing. Pavlem Vajčnerem o zápis do seznamu
UNESCO budeme dále usilovat. Šobes je
další dominanta města a lákadlo pro turisty," podtrhl J. Grois.
JAN J ELÍNEK

Hudební skladatel a pohotov˘ muzikant
Jaromír Vomáčka se narodil 23. března 1923 v Dašicích u Par dubic. Už odmala se projevoval jako mimořádný hudební talent, který mu pomáhala rozvíjet jeho teta, místní učitelka hudby.
Vystudoval reálné gymnázium v Pardubicích, maturoval v roce 1941 a v pardubickém divadle se stal korepetitorem, kdy jako
hudebník studoval se zpěváky a tanečníky
jejich role. V té době se nebránil ani hře na
klavír v kavárenské kapele. Jako student už
také napsal řadu písniček, ke kterým skládal vlastní texty, vedle klavíru hrál ještě na
housle, na harmoniku a dokonce i na trubku.
Po válce (tedy po znovuotevření vysokých škol) začal sice studovat filozofii, ale
zároveň se nechal zapsat na pražskou konzervatoř, do abiturientského kurzu dirigování a skladby, který úspěšně dokončil, zatímco filozofií po dvou semestrech opustil.
Vojenskou základní službu si odbyl u Posádkové hudby Praha, takže měl vlastně za
zbraň křídlovku, na kterou uměl výborně
hrát. Po vojně se již hudbou živil profesionálně a byl angažován v několika pražských kapelách. Všiml si ho i Jiří Suchý,
s kterým spoluzakládal Divadlo Na zábradlí, kde působil jako pianista a herec asi
dvě sezony, když v roce 1958 přešel do nově vzniklého souboru Laterny Magiky. Zde
se jednalo o kombinaci živých herců i muziky, černého divadla, filmových dotáček
a dalších, na svou dobu nevídaných seskupení a vztahů. S Laternou Magikou projel,
jak se říká, půl světa. Soubor vystupoval
kupř. v Berlíně, Londýně, Tbilisi, Egyptě
a dalších místech.
Jaromír Vomáčka se později seznámil,
s tehdy již velice známou zpěvačkou Yvetou
Simonovou, pro kterou napsal nemálo nádherných písniček, např. Zastavte čas, Já
jsem zamilovaná, Malá černá kočička,
Zhasněte lampiony, Šel chlapeček na procházku a dalších. Samozřejmě, nezůstalo
vše bez odezvy. Oba dva se rozvedli, pár let
spolu žili "nadivoko", opět se vzali a zase
rozvedli - údajně kvůli neskutečné Vomáčkově žárlivosti na profesionálního partnera
Simonové Milana Chladila.
J. Vomáčka skládal vokální muziku jak
pro Václava Neckáře (známá a velice slavná
byla Lékořice), tak i pro M. Chladila (Volání divokých husí), ale i pro tehdy mladší interprety.
Stránku 6 připravila a redigovala
Nataša Weberová.

Skladatel spolupracoval také s filmem,
svou hudbou "podložil" filmovou veselohru
Komedie s klikou z roku 1964, ve které zazněl jeho nejslavnější hit Vánoce, vánoce
přicházejí. Jeho skladatelská filmografie jak
k samotným filmům, tak i TV seriálům je
značně široká. Vybírám povídkový snímek
Každý mladý muž z roku 1965 a kriminální
komedii Přísně tajné premiéry. Bylo ještě

mnoho dalších filmů, ke kterým skládal
hudbu. Nesmíme zapomenout ani na,
v tomto ohledu, jím proslavené TV seriály,
jako byl Pan Tau, Jak sluníčko rozdávalo stíny, Kamarádi a Kocour a dalekohled.
Jaromír Vomáčka prodělal dva infarkty,
tomu třetímu podlehl. Zemřel v Praze
7. července 1978 ve věku pouhých 55 let.
MILOSLAV SAMEK

NESMRTELN¯ PLUK - 8. 5. 2018 Praha - Na‰i veteráni Karel BaÏant, Miroslav
Svoboda, (vlevo) Nata‰a Weberová, která s veterány spolupracuje

SLOVANSKÉ DESATERO

NÁRODNÍ DIVADLO.
150 let od zaloÏení Národního divadla v Praze

NESMRTELN¯ PLUK - Spoleãné vystoupení Pûveckého sboru "SLUNCE" z Tfiebíãe
a Dûtského sboru pfii Centru klasické hudby mûsta Vladimir, Ruská federace

NESMRTELN¯ PLUK - 8. 5. 2018 - Zpívá Folklorní soubor V‰ekozáckého svazu
ãesk˘ch zemí a Slovenska "Kozáci Vltavy"
Foto - IRENA DZJUBOVÁ (3x)
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Matice ãeská - klenotnice matefiské fieãi
Z podnětu Františka Palackého a skupiny vlastenců, kteř í usilovali o povznesení českého jazyka a literatur y a o lepší
podmínky k vydávání knih, vznikla v roce 1831 Matice česká. Kromě Palackého
je jejím otcem - zakladatelem také Rudolf kníže Kinský (předseda), který zastával funkci kur átor a, tedy hlavního
představitele Matice, prvních pět let až
do své smr ti v roce 1836. Zrozené Matici
věnoval do kolébky velkorysou finanční
částku. Hlásili se k ní především studenti, představitelé nižšího duchovenstva,
úředníci a učitelé i šlechtici. Založení Matice vyvolalo v české společnosti veliký
ohlas. Její podpora byla vlasteneckou povinností.
Jak dále sděluje webová stránka Společnosti Národního muzea, tak našla Matice
oporu v Národním muzeu v Praze, kde ustavili Sbor pro vědecké vzdělávání řeči a literatury české, jehož smyslem bylo aktivně
pečovat s muzeem o záchranu a rozvoj českého jazyka a písemnictví. Hlavní postavy
sboru Josef Jungmann, Jan Svatopluk Presl
a František Palacký zveřejnili 1. ledna 1831
provolání "Vlastencům národní literatury
našim milovaným", ve kterém bylo oznámeno založení finančního fondu s názvem
Matice česká, který měl sloužit k vydávání
hodnotných českých knih. Fond vznikl
z dobrovolných příspěvků a dárci zakladatelského příspěvku ve výši 50 zlatých dostávali knihy, vydané Maticí zdarma. Tato pokladnice byla nazvána Maticí českou po
vzoru Matice srbské, založené již v roce
1826 Pavlem Josefem Šafaříkem v Novém
Sadu.

Franti‰ek Palack˘

Matice převzala roku 1832 vydávání časopisu muzea, který s názvem Časopis Národního muzea vychází dodnes. Mezi nejvýznamnější publikace z jejích počátků patří pětidílný Slovník česko-německý J. Jungmanna (1834-1839) a Slovanské starožitnosti P. J. Šafaříka (1836-1837). Matice vydávala několik edičních řad s památkami
staré české literatury, klasické světové lite-

Josef Jungmann

ratury a s českými vědeckými publikacemi.
Významná byla řada Malá encyklopedie
nauk. Matice vydávala Staročeskou bibliotéku - například V. Kornel ze Všehrd, Knihy
devatery, J. A. Komenský. Didaktika. Novočeskou bibliotéku - J. Jungmann: Slovesnost, Bibliotéku klasiků...
Jejím dílem je i Mapa království českého,
Příruční atlas všech divů světa, časopisy Ži-

va a Památek archeologických a místopisných. V 60. letech 19. století Matice s úspěchem uskutečnila velký projekt vydávání
překladů dramat Williama Shakespeara,
jichž vyšlo 37. Když předtím v 50. letech se
ocitla pod policejním dohledem a ze sboru
museli odejít jako vyhnanci i věhlasné
osobnosti jako Palacký nebo Neuburk. Po
politickém uvolnění pak v 60. letech Matice

opět mohla volně vydechnout a pokračovat
svobodněji ve své práci.
Zabývala se i osvětovou činností, zasazovala se o lepší postavení českého jazyka na
školách a spolupracovala s maticemi a vědeckými společnostmi slovanských národů.
Během 19. století se stala největším českým
nakladatelstvím, které se nejvíce zasloužilo
o produkci a rozšíření odborné české literatury. Za sto let svého trvání vydala 194 tituly ze všech vědních oborů i populárních příruček. zasloužila se o vznik České akademie věd. Po zrodu Československé republiky její význam v českých národních dějinách zvláště ocenil prezident T. G. Masaryk
v přednášce, která zazněla v Panteonu Národního muzea v roce 1931 při příležitosti
100. výročí založení Matice české.
V roce 1952 se začlenila do Společnosti
přátel Národního muzea, kde ve spolupráci
s Knihovnou Národního muzea pořádala
přednášky s literárněvědnou a knihovnickou
tematikou. Když byla v roce 1990 obnovena Společnost Národního muzea, stala se
Matice česká její sekcí. V současnosti pokračuje v tradicích své vědecké a osvětové
práce zejména na poli kulturní historie, knihovědy a knihkupectví. Pořádá přednášky
a kulturní pořady, vycházky, zájezdy, pietní
akce. Vydává Zpravodaj Matice české a jeho literární přílohu Matiční listy. Snaží se
rozvíjet vydavatelskou činnost a popularizuje činnost Knihovny Národního muzea.
Spolupracuje s kulturními institucemi: Maticí slezskou v Opavě, Maticí moravskou
v Brně, se školami, a svým působením usiluje o utužení národního vědomí.
JAN J ELÍNEK

Magdalena Dobromila Rettigová - osobnost národního obrození
O svátečních dnech častěji než jindy
nahlížíme do kuchařských knih a mnohým vyvstane v mysli jméno Magdaleny
Dobromily Rettigové. Její domácí kuchař ka byla vydávána v mnoha vydáních a patř í mezi tr vale př ínosná díla tohoto dr uhu. V devatenáctém století, v době, kdy žila, byla významnou osobností,
kter á se zasloužila o vymanění žen ze star ých předsudků a svoji buditelskou pr ací chtěla je začlenit do veřejného života.
Této významné ženě našeho národního
obrození právem věnovali pozornost nejen její současníci, ale též další představitelé.
Zdeněk Nejedlý v roce 1934 napsal, že
Rettigová nebyla jen spisovatelkou. To byla
jen část a dnes z našeho odstupu musíme říci, že jen menší, méně významná část jejího
působení. Důležitější byla její osobní buditelská práce. Rettigová první u nás počala se
starat o ženy. Až do ní se tento tón u nás vůbec neznal. Rettigová však dobře poznala,
co pro obrození společnosti znamená a může vykonat právě žena. Co bylo platno
všechno snažení mužů, když v domácnostech vládla neuvědomělá a zatemněná žena?

Jaký mohl být pokrok od generace ke generaci, když matky, v jejichž rukou byly děti,
svou nevzdělaností je srážely zpět, místo
aby je vedly vpřed? To Rettigová v rozličných těch městech a právě v maloměstech
poznala velmi dobře, a proto tady se dala do
díla.

Magdalena Dobromila Rettigová

A s velkým umem a proto i s úspěchem
Rettigová nehlásá tehdy všem ještě moderní emancipaci ženy. To by byla ztroskotala, i kdyby byla měla ten úmysl. Rettigové naopak šlo o ženu právě jako hospodyni.
Manželka a matka měla se obrodit, probudit, a proto k ní, hospodyni, mluví nejprve
svou Domácí kuchařkou z roku 1826.
Dnes, kdy tato její kniha nesčíslněkrát i dále vydávána, se stala pouhou knihou pro
kuchyni, snadno se zdá a nejednou to bylo
napsáno, že je to naproti beletristické činnosti Rettigové cosi užšího, všedního. Ale
opak je pravda.
Rettigová mířila a také trefila Domácí kuchařkou velmi daleko a hluboko do českého
života. Právě, že až do kuchyně, do nejvlastnějšího světa tehdejší hospodyně a vůbec do středu maloměšťáckých domácností.
Tam by nikdy nebyla vnikla jakákoliv poezie, ale kuchařská kniha tam vnikla. A vykonala své dílo i mimo kuchyňské. Rettigová svou knihu nevypravila jako obyčejnou
kuchařskou knihu. Již její řeč byla vybranější, česká a pěkná. Tu se naučily česky
číst a dobrou češtinou číst ženy, které by jinak nikdy se tomu nenaučily...

Rettigová se však snažila působit i na dívky, jako budoucí matky. Roku 1820 vydala
v Ústí nad Orlicí k tamějším dívkám provolání, jímž je nabádala k vyššímu literárnímu
vzdělání. A hned to provádí i prakticky: zve
je k sobě, poučuje i potěšuje, knížky půjčuje.
Osobnosti Magdaleny Dobromily Rettigové věnoval pozornost i Julius Fučík
(1940). O Rettigové uvedl, že je čistý typ,
vzácnost čistoty v české literatuře první poloviny devatenáctého století, kdy nutnost
dohánění přervaného vývoje, tlak překotného dorůstání dovedl vměstnat téměř do každé osobnosti Sturm und Drang, Biedermeier, romantismus i klasicismus Macphersona i Heina. Nic takového, nijakou
složitost nenajdeš u Magdaleny Dobromily
Rettigové...
O Magdaleně Dobromile Rettigové a též
slavnosti svěcení studentské legie litomyšl-

Chrám, kde soudili Jana Husa
V Kostnici na břehu Bodamského jezer a stojí nádherná románská bazilika
Panny Marie Sněžné, vysvěcena již roku
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„Velvyslanectví“, o které nestojíme
Or ganizace, kter á vyvíjí činnost nepřátelskou českému státu a usiluje o r evizi
výsledků dr uhé světové války, nemá
v Pr aze co pohledávat
Slovanský výbor ČR, Klub českého pohraničí, Křesťanský dialog a desítka dalších
občanských sdružení zaslaly (7. 4.) prezidentovi, premiérovi, dalším ústavním činitelům a parlamentním stranám stanovisko
s požadavkem, aby nechali uzavřít pochybnou "kancelář" Sudetoněmeckého landsmanšaftu, nedávno podvodným způsobem
zřízenou v hlavním městě.
V kolektivním dopisu se praví: "Důrazně
protestujeme proti otevření "kanceláře" Krajanského sdružení odsunutých Němců, tzv.
Sudetoněmeckého landsmanšaftu (SL)
v České republice. Tato organizace vyvíjí
činnost nepřátelskou českému národu a České republice, zpochybňuje československou
a českou státnost a usiluje o revizi výsledků
2. světové války včetně dohody spojenců
z Postupimi. Neoprávněně požaduje rušení
čs. prezidentských dekretů.

"Kancelář" SL byla zřízena podvodným
obejitím úřadů České republiky, zvláště ministerstva vnitra a ministerstva zahraničí
a registrována nikoli jako zahraniční spolek, ale jako reklamní kancelář soukromé
firmy. Drzostí je i výrok Berndta Posselta,
že jde o "vyslanectví SL v České republice". Toto počínání SL ukazuje, co by následovalo po případném vstupu České republiky do Evropské unie bez smluvního
zajištění nezrušitelnosti čs. prezidentských
dekretů.
Protestujeme také proti účasti ústavních
činitelů z některých parlamentních stran
(ČSSD, KDU-ČSL, US-DEU) a představitelů některých církví při otevření "kanceláře". Žádáme ústavní činitele, aby bez alibistických výmluv jednali v zájmu českého národa a státu, nedovolili tuto provokaci a toto
pochybné "zastupitelství" uzavřeli.
Obdobný protestní dopis zaslalo na stejné
adresy také vedení Českého svazu bojovníků za svobodu.
Vybral: Č. M. Kadlec

Poznámka: Ke kanceláři SL v Praze se
vyjádř il i předseda poslaneckého klubu
ODS Vlastimil Tlustý, v článku " I my
máme vážné pochybnosti" , což z Národního osvobození č. 8 převzala SV a uveřejnila
ve stejném čísle 55 - 2003:
V rámci debaty na Sedmičce TV Nova
jsem řekl, že postoj ODS k tzv. sudetoněmeckému problému zůstává neměnný
i v souvislosti s otevřením kanceláře landsmanšaftu v Praze. Připomněl jsem, že předseda Topolánek byl první, kdo v této kauze
naprosto jasně řekl, že máme vážné pochybnosti o tom, zda tento krok je v souladu se
zákony České republiky.
V Sedmičce jsem dále vyjádřil názor, že
problémem registrace kanceláře SL se musí
ministerstvo vnitra řádně zabývat. Musí být
zodpovězena otázka, zda stanovy této organizace v souladu s našimi zákony skutečně
jsou. Dovolil jsem si vyslovit hypotézu, že
tomu tak není... říká Vlastimil Tlustý.
(Kráceno)
Vybr al: Č. M. Kadlec

ské, která se konala 21. května 1848 i o básni, vydané při této příležitosti se zmínil
Alois Jirásek (1912):
"Tam, kde Dunaj valným tokem plyne,
Adria kde slávský líbá kraj,
tatranský kde vábně ráj nám kyne,
moravský kde v květu bují ráj,
českých hájů kde kvítaj jahody,
hrdě vlaje prapor mladé svobody!
Aj! ten prapor rozřásený
vjedno druží slávské kmeny..."
(z knihy Magdalena Dobromila Rettigová: Domácí kuchařka, kterou k 200. výročí
autorčina narození vydal Odeon v r. 1986,
s. 496.)
Doufejme, že v budoucnu budeme si
u nás více připomínat osobnosti, které přispěly k pocitu svébytnosti a vlastenectví našeho národa, což neztrácí svůj smysl ani
v současnosti!
MIRKO SVOBODA

Chrám Panny Marie SnûÏné v Kostnici

1089! Právě tady pod klenbou, podpír anou šestnácti masivními sloupy, hájil
mistr J an Hus své učení a pravdu. Tady
ho odsoudili inkvizitoři katolické církve k bolestivé a potupné smr ti v plamenech na
hr anici, kde zemř el smr tí
mučednickou 6. čer vence
1415.
Jeho krutými soudci byli
kardinálové Pierre d'Ailly,
Francesco Zabarella a další.
Stoupenci husitů je na věky
prokleli. To místo na chrámové
dlažbě, kde stál souzený Jan
Hus, dodnes mění barvu tak, až
zčerná. Církevní dogmatici poťouchle tvrdili, že za Husem
prý přišel do kostela sám ďábel,
jenž českého kněze vedl k hlásání bludů. Vědci prozkoumali
toto místo, aby odhalili příčinu
jeho černání. A zjistili, že se
pod podlahou nachází prostor,
v němž se drží voda, obsahující
různé chemické látky a bakterie. A jestliže její hladina stoupne a dotkne se dlažby, tak ta
chemickým působením mění
barvu až do černa.
Foto - autor
JAN J ELÍNEK
Stranu 7 připravil a redigoval Jan Jelínek.
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Jsme povinni ochránit pravdu o druhé svûtové válce
Oslavili jsme 73. výročí ukončení druhé světové války v Evropě a osvobození
Československa od fašistických okupantů. Dnes je toto vítězství stejně jako před
tř iasedmdesáti roky symbolem spojení
našich národů. Tento svátek nerozlučně
spojuje válečné pokolení s těmi, kdo se
narodili po válce. Kdo za svůj život, možnost studovat, pr acovat v míru, šťastně
vychovávat své děti vděčí především veter ánům. Řekl to v pr ažském Ruském středisku vědy a kultury (RSVK) jeho nový
mladý ředitel Andrej Končanov na květnovém setkání s veter ány války, Čs. lidové ar mády, studené války a Armády ČR,
konaném př i př íležitosti tř iasedmdesátého výročí osvobození naší vlasti a 100 let
od vzniku ČSR čs. vojenského letectva.
Setkání uspoř ádalo RSVK a Klub Rusko.
Končanov dále připomněl, že sovětští vojáci s pražskými povstalci v květnu 1945
osvobodili Prahu od nacistů a celkem za
osvobození Československa položilo své životy více než 135 tisíc rudoarmějců. "To je
aktuální uchovávat v historické paměti. Důležité je nepřipouštět jakékoliv pokusy pře-

jmenovat historii. Tyto pokusy především
znamenají omluvení zločinů nacismu, jehož
oběťmi se staly miliony nevinných lidí.
V souvislosti s tím jsme povinni ochránit
pravdu o událostech druhé světové války.
Ubránit hrdinské činy, důstojnost a dobré
jméno živých i padlých," zdůraznil Končanov.

V srdci senátora Doubravy
tu navždy zůstává Stalingrad
Senátor Jaroslav Doubrava se podělil
o hluboký zážitek, který před několika dny
zažil ve Volgogradu. Tamnímu panu primátorovi řekl, že se mu nebude omlouvat za to,
že používá výraz Stalingrad, protože v jeho
srdci to Stalingrad vždycky bude - žádný
Volgograd. Protože obráncům Stalingradu
máme za co děkovat. A také jako Stalingrad
je nejznámější ve světě víc než jako Volgograd. "Já se tady zúčastnil oslav 75. výročí
obrovské bitvy. Už jako kluk jsem toužil vidět památník Matky Vlasti se sedmimetrovým mečem v ruce. A já si dětské přání splnil a tu sochu jsem viděl. Netušil jsem, že
stojí na památníku Mamajova mohyla, pa-

mátníku, kde jsou desetitisíce jmen lidí, kteří položili ve Velké vlastenecké válce životy
při obraně svého města. Tady jsem v hluboké pokoře se svými přáteli pokládal kytici
a v duchu jsem velice děkoval za to, že oni
položili své životy za náš život," řekl senátor Doubrava.
"Největší zážitek pak přišel při setkání
s veterány. Zatančil jsem si valčík s veteránkou, která v 18 letech nastoupila na frontu
a postupně se dostala až do štábu maršála
Koněva jako radistka. A vyprávěla mi
o tom, jak poprvé zachytila zoufalé volání
Prahy o pomoc a jak Koněv okamžitě svolal
svůj štáb a řešil otázku jak co nejrychleji vyrazit Praze na pomoc. Já bych tenhle zážitek
přál těm gaunerům, kteří už poněkolikáté
zhanobili sochu maršála Koněva," prohlásil
senátor.

Př íští číslo Slovanské vzájemnosti vyjde v zář í, hezkou letní dovolenou přeje redakce

KfiesÈanská vojska zniãila slovanskou svatyni

Do chrámu jen
se zadrženým dechem
Svantovítův chrám byl postaven na přelomu 8. a 9. století a později se okolo něj rozrostlo i město. Největšího rozkvětu se však
chrám spolu se slovanským kmenem Ránů
dočkal v 11. a 12. století, kdy místním kněžím plynul tribut od poražených nepřátel.
Chrám byl ale také významnou věštírnou,
kde se řešily i důležité politické otázky. Také proto byla svatyně střežena družinou
o síle tří set jezdců a vstoupit do ní směl
pouze kněz, který musel mít zadržený dech.
V důsledku svého vlivu se Arkona stala nej-

důležitějším centrem slovanského náboženství.
Chrám byl dřevěný, obehnaný plotem,
zvenčí i zevnitř bohatě zdobený malbami
a řezbami. Ve středu stála socha boha Svantovíta, která svou výškou převyšovala postavu dospělého člověka a směl k ní přistoupit
pouze nejvyšší kněz. Dánský letopisec a duchovní blíže popisuje honosnost chrámu:
"Kněz, vyznačující se oproti místnímu zvyku dlouhými vlasy, den před pobožnostmi
vyčistil metlou celou svatyni, do které měl
pouze on právo vstupu."
Josef Růžička také ve své knize popisuje
Svantovítovu svatyni na Rujaně a doplňuje,
že i kněží byli před bohem v takové bázni,
že zde ani nedýchali, aby neznečistili
vzduch. Stejně posvátný byl i Svantovítův
kůň, na kterém v noci bůh jezdíval a ve dne
se o něj pečlivě starali vybraní kněží. Tento
kůň se spolu se Svantovítovou modlou často používal na věštění úspěšného boje nebo
na předpovídání kvality úrody.
Tento společenský úspěch byl trnem
v oku rozrůstajícímu se vlivu křesťanské
církve, která se rozhodla, že svého nepřítele
jednoduše zničí.

Zánik Arkony a začátek
křesťanské neomezené moci
Osud Arkony, Svantovíta a tím i celého
organizovaného náboženství starých Slova-

nů se začal naplňovat 19. května 1168, kdy
křesťanská vojska pod vedením biskupa Absalona a dánského krále Valdemara I. připlula ke břehům Rujany. Jejich první útok
směřoval přímo na náboženské centrum Arkonu. Ta útoky odrážela téměř měsíc,
ovšem definitivní zkáze nezabránila.
K pokoření hrdé Arkony došlo někdy mezi 12. a 15. červnem 1168. Barbarsky byl
zničen chrám a vyvrácena socha Svantovíta.
Tu pak dal biskup Absalon s králem Valdemarem uvázat na provaz a vláčet ji uprostřed vojska před očima Slovanů. Rozřezanou na kousky ji pak hodili do ohně. Celý
chrám poté vyloupili a veškeré bohatství
přiřkli dánské církvi.
Biskup Absalon se pak ihned snažil vymýtit všechny stopy slovanského kultu a téměř ihned započal masivní christianizací
Arkony a místní obyvatelé byli donuceni
k potupnému přijetí křtu. Na místě a v okolí chrámu vyrostlo dvanáct kostelů. Veškeré
zmínky o tom, co bylo před křesťanstvím,
musely zmizet. Tento fakt všeobecně měl za
následek, že máme z této doby tak málo dochovaných pramenů. Církevní kněží svým
barbarským činem započali novou éru víry.
Zbytky svatyně se později zřítily do moře,
což znemožnilo její podrobné archeologické zkoumání. Stopy vnitřního opevnění hradiště nalezl v roce 1921 Carl Schuchhardt.
JAROSLAV SVOBODA

Rudoarmûjec v Brnû versus hovada
Kr átká zpr áva br něnského Deníku
(dř íve Rovnosti) z 19. dubna 2018 praví
následující. Socha Rudoar mějce v BrněŠlapanicích má hlavu, ur aženou vandaly,
opět zpátky. Neznámí vandalové o víkendu ur azili soše hlavu. Policie viníky nenalezla. Slovo " hovado" leckomu připadá
silné, leč zde je naprosto na místě. Ostatně, již Komenský užíval tohoto slova v jistých př ípadech...
Zatímco městu Šlapanicím patří zásluha
péče o sochu, kterou loni dali pečlivě opravit, vandalismus neznámých hyen zasluhuje
tvrdé odsouzení. Socha ve Šlapanicích stojí
již od roku 1948. Je zdařilým realistickým
dílem regionálního sochaře pana Stanislava
Hanzla. Mluvčí města správně potvrdil
spěch zastupitelů Šlapanic - blíží se oslavy
osvobození. Za péči o sochu patří městu
Šlapanicím dík všech řádných občanů republiky.
Ovšem hyenismus vandalů v tomto případě vyvolává velké otazníky. Jak je vůbec
možné, že dochází k páchání takových činů? Odpověď lze hledat nejen v místě, ale
zejména v marasmu současné společnosti.
Vlna hysterického antirusismu ovládá naši společnost a dezinformace o osvobozování republiky zamlžují zejména hlavy dezorientované mládeže a dokonce i střední gene-

race. Českou společnost ovládá jakási politická schizofrenie - na jedné straně se vyzývá ke sjednocování všech konstruktivních
sil společnosti,na straně druhé se vyvolává
zášť a nenávist mezi tábory oddanými protikladným reprezentantům naší společnosti.
Samozřejmě to ovlivňují i zahraniční události a nevyrovnaný vztah našich předáků
k nim - jednou je to útok na Sýrii, podruhé
nebezpečí ilegální migrace, potřetí agresivní nároky landsmanšaftu, a mohli bychom
pokračovat dál a dál. Přitom nebýt rudoarmějců, kteří ve dnech 25.-26. dubna 1945
tvrdě bojovali o město, mnoho českých lidí
by zahynulo. Připomeňme jen hrůzný fakt,
že ještě 25. dubna 1945 oddíl esesáků popravil v Brně-Medlánkách 14 nevinných civilistů hromadnou popravou za odebrání
chleba z vagonů na nádraží! Brno mělo být
zaplaveno vodou z podminované Kníničské
přehrady a jen zásluhou hrázného, jenž ukázal rudoarmějcům místa náloží, bylo Brno
ušetřeno zkázy, kterou mu chystali ustupující fašisté podle plánu ARLZ, nařízeného generálem Schörnerem a velitelem Brna.
Brnu patří v republice jakýsi hanebný primát v těchto vandalských akcích. Je to již
smutně proslulé napadení pomníku padlých
rudoarmějců v Brně-Králově Poli jistým srpobijcem panem P., jenž údajně "mstil svého

Stranu 8 připravila a redigovala Nataša Weberová.

Lidé čekají na pravdivé slovo
Plukovník Milan Richter z Klubu českého pohraničí (KČP) vyjádřil potěšení z tradičního se setkávání v RSVK, kdy mívá pocity jistoty, přátelství lidí, kteří mají na mysli především mír ve světě. Poděkoval za hřejivou atmosféru, která zde mnoho roků už
je, bývalému řediteli RSVK Gamzovi a novému řediteli, aby měl stejný úspěch. Dík
vyslovil rovněž prezidentovi Klubu Rusko
plukovníku Zdeňku Zbytkovi.
Pozdravil shromáždění jménem předsedy
KČP Rudolfa Peltána. Základním principem činnosti klubu je boj za historickou

pravdu. "Říkáme ať hřeje nebo pálí, ale
vždycky pojďme touto cestou. Pravda je, že
náš národ by nežil bez vítězství Rudé armády u Stalingradu, u Moskvy, u Kurska, bez
vztyčení vlajky Sovětského svazu nad
Reichstagem," prohlásil Richter.
Ujistil, že bývalí pohraničníci jsou motorem KČP, plně zapojeni do jeho práce i při
péči o hroby osvoboditelů, o pamětní desky.
KČP zorganizoval před třemi roky poprvé
od převratu v roce 1989 v Praze na Palachově náměstí veřejné shromáždění k uctění
70. výročí osvobození Prahy a Československa Rudou armádou. "Jeli jsme dvěma
loděmi po Vltavě s heslem: Prahu osvobodila Rudá armáda. Z břehů i z mostů nám lidi
nenadávali, neházeli po nás, ale mávali nám.
Lidé prostě čekají na pravdivé slovo a nebojme se ho říci!" dodal Richter.
JAN J ELÍNEK

Vlasovci součástí jednotek SS
Emil Kulfánek, místopředseda Českého
svazu bojovníků za svobodu uvedl, že v řadách svazu je 4200 členů, z nichž skoro polovina jsou přímí účastníci druhé světové
války. Podle Kulfánka až 80 tisíc obětí vál-

OZNÁMENÍ

Arkona - mys na německém ostrově
Rujana se dvěma majáky a vojenskými
bunkry a také synonymum pro odvrácenou stranu křesťanství. Přesně před
850 lety bylo totiž původní slovanské
obyvatelstvo ostrova poníženo a chrámové město vyplundrováno křesťanskými vojsky. Barbarským činem tak byla
zničena poslední výspa slovanského náboženství.
Mys Arkona nese svůj název podle chrámu slovanského boha Svantovíta a přilehlého chrámového města. Až do roku 1168
fungovala Arkona jako mocenské a náboženské centrum polabského kmene Ránů
a byla poslední výspou organizovaného slovanského náboženství.

ky dal na oltář vlasti domácí odboj. Zapomíná se na to, že jednotky Vlasovovy armády byly součástí jednotek Wafen SS. Obec
Zákřov likvidovali mimo esesáků i příslušníci Vlasovovy armády!

dědečka", v němž se dokumentem Fragebogenu prokázalo, že byl členem nacistických složek. Tento skandál musel řešit dokonce i Generální konzulát Ruské federace
v Brně. Brno se neslavně zapsalo do historie
i zbouráním krásného pomníku tří odbojů
u lázní na Kopečné s vynikajícími texty
dr. Ludvíka Kundery. Místo, aby se Brno zabývalo zřízením pamětních desek obětem
fašismu na věznici Cejl, dodnes tam je
prázdné místo vedle desky obětí komunismu. Tak vyhazovalo peníze na zřizování
trubkového monstra makety tzv. Německého domu, místa plánovaných i uskutečněných zločinů nacistů proti Čechům. Nyní za
souhlasu města opět proběhl tzv. Pochod Pohořelice, kde se předváděli sudeti a jejich brněnští příznivci. Celý tento tzv. "meeting"
zůstává hanbou prezentace jihomoravské
metropole a pokud si to radnice neuvědomuje, nebo nechce připustit, je to její problém.
Všichni vlastenci republiky by se znovu
měli postavit proti páchání takového "dobra
smiřovaček" s těmi, kdož se podíleli na zločinech proti českému národu. V roce
100. výročí republiky je to zvláště odsouzeníhodné a neodpustitelné. Stejně jako
vandalismus na soše Rudoarmějce ve Šlapanicích.
Dr. J IŘÍ JAROŠ NICKELLI,
Historicko-dokumentační komise ČSBS
Boskovice

Protestujeme!
Od 25. května do 9. čer vna se v Brně
konal festival Meeting Brno, jehož součástí byla Pouť smíření pořádaná jako
omluva brněnské r adnice za odsun Němců v květnu 1945.
V sobotu 2. června se pražský Mánesův
most a jeho okolí staly dějištěm celodenního festivalu s názvem Most 20.0 k 20. výročí působení Česko-německého fondu budoucnosti. Na tomto festivalu vystupoval
i předseda Sudetoněmeckého krajanského
sdružení Berndt Posselt. Jeho pozvání odůvodnil ředitel Česko-německého fondu budoucnosti Tomáš Jelínek tím, že "Berndt
Posselt ztělesňuje vývoj česko-německých
vztahů a budování vzájemné důvěry, zároveň je velkým znalcem ČR a vzájemného
dialogu a je ČR nakloněn". Tuto náklonnost
SL vůči naší zemi poznali naši občané ve
30. a 40. letech minulého století, přitažlivost
pohraničí a majetku v této oblasti je známá
z mnoha projevů těchto představitelů
i dnes. Kam až míní představitelé našeho
státu i obou měst jít v poklonkování Sudeto-

německému landsmanšaftu? Otevření kanceláře SL v Praze, pochody sudetských
Němců v Brně, účast bývalých členů vlády
ČR na jejich srazech, choutky dělat sraz SL
v ČR, pozvání Berndta Posselta do Prahy na
akci, jíž záštitu poskytla primátorka Prahy
Adriana Krnáčová.
KV KSČM Praha vyjadřuje ostrý nesouhlas. Považujeme za nehorázné plivnutí do
tváře všem, kteří bojovali proti německémui
nacismu, nadbíhání a otevírání dveří SL ze
strany těch, kteří mají zastupovat zájmy našich obyvatel a naší země. Protestujeme
proti neslýchanému překrucování dějin, kdy
jsou na jedné straně uráženi rudoarmějci,
jež nám přivezli svobodu a kdy je dehonestován pomník maršála Koněva potupnými
tabulkami, a na druhé straně jsou k nám
zváni představitelé těch, kteří způsobili tolik
utrpení.
MARTA SEMELOVÁ
předsedkyně KV KSČM Praha a klubu
komunistických zastupítelů
v Zastupitelstvu hl. m. Prahy

Blahopfiejeme ãervencov˘m oslavencÛm
● František Pr chal se v Praze dožívá
1. července 89 let.
● Jaroslav Tůma oslaví v Plzni
5. července 75 let.
● V Rychnově n/Kněžnou se dožívá 92 let
dne 5. července Jan Kašpar.
● V Moravském Krumlově bude slavit
10. července 68. narozeniny Miroslav
Vlašín.
● Dr ahoslava Nikolaievová ze Znojma
se dožívá 12. července 85 let.
● Jan Koutský z Kladna oslaví
82. narozeniny 17. července.
● Eva Vacková z Prahy oslaví
17. července své 77. narozeniny.

● V Dolní Bečvě se dožívá 91 let Anna
Vachůnová 20. července.
● J iřina Stránská ze Zbůchu bude slavit
75. narozeniny 21. července.
● V Mladé Boleslavi bude slavit
25. července své 54. narozeniny
poslanec Parlamentu ČR a účastník
XI. sjezdu v Moskvě Stanislav Grospič.
● 79. narozeniny oslaví v Lounech
28. července Mar ta Minař íková.
● Lubomír Sodomka z Liberce se dožívá
29. července 88 let.
Všem jmenovaným i nejmenovaným
našim členům i čtenář ům gratulujeme.

âesko-rusk˘ obchod kvetl
jiÏ pfied tisíci lety
Obchodní vztahy mezi dvěma
světovými válkami 1918-1938
V letech 1937 a 1938 byly z Československa dodány nejrůznější dělostřelecké
zbraně, na jejichž základě byly později
v SSSR vytvořeny sovětské dělostřelecké
systémy. Dubnová konference z roku 1938
přinesla pro Škodovy závody nové sovětské
objednávky. Týkaly se dodávek minometů,
tanků, traktorů, výbušnin ad.
Celková hodnota sovětských objednávek
u českých zbrojařů v roce 1938 činila téměř
110 milionů Kčs.
(Vybráno z knihy
Česko-ruské obchodní vztahy.)
(Pokračování seriálu)
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