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Putin: USA viníky tragédie
Americká intervence v Afghá-

nistánu nemá žádný výsledek kro-
mě tragédie a ztráty životů na
obou stranách, řekl dle agentury
TASS ruský prezident Vladimir
Putin. Snaha USA prosadit v Afg-
hánistánu své hodnoty se minula
účinkem. „Dvacet let americká
vojska působila na tomto území
a dvacet let se snažila civilizovat

lidi, kteří tam žijí. A v podstatě
tam zavádět své normy a standar-
dy života včetně politické organi-
zace společnosti,“ řekl Putin při
setkání se školáky během cesty na
ruský Dálný východ. „Výsledkem
jsou samé tragédie. Samé ztráty.
I pro ty, kdo to udělali, pro Spoje-
né státy, a tím spíše pro lidi, kteří
žijí na afghánském území.“

Po 32 letech stojíme opût na kfiiÏovatce dûjin
Je to k nevíře, ale bude tomu už

32 let, co jsme prožili nečekaný
převrat. Stalo se tak roku 1989.
V novodobé historii mu předchá-
zela hrůzostrašná první světová
válka, pak ještě strašnější světová
válka druhá. A po ní přišla ještě
„válka studená“. Bylo to nepřátel-
ské měření sil mezi kapitalistic-
kým Západem a socialistickým
Východem. Trvala zhruba 40 let
a skončila pádem socialismu v ze-
mích východního bloku. Patřili
jsme mezi ně. Před 32 lety vypukl
u nás převrat, dosavadní moc se
skácela a s převratem se otevřely
brány představ o podstatných his-
torických změnách. Věřili jsme,
že teď už konečně přijde trvalý
mír na celém světě a že zavládne
svoboda a spravedlnost mezi lid-
mi i mezi národy. Tuto kardinální
změnu jsme s důvěrou a s neopa-
kovatelným nadšením očekávali.
Ale ukázalo se, že marně. Jen sli-
bů jsme se dočkali. Slibů pravdy
a lásky, slibů svobody a demokra-
cie a slibů vší možné prosperity
a blahobytu. Ale to, co se skuteč-
ně dělo, to přinášelo jen netušené
a neuvěřitelné malé i velké udá-
losti, které byly všem nadějím
a očekáváním na hony vzdáleny.
Přinesly a vršily jen neradostná
zklamání. Ukázalo se, že po „stu-
dené válce“ jsme zůstali na straně
poražených. A vítězové se nás
chopili jako své kořisti.

Proradný prezident 
Václav Havel
Sám první popřevratový prezi-

dent způsobil nepředvídatelné ne-

žádoucí změny. Už jeho vstup do
čela státu je obestřen mnoha nevy-
světlenými záhadami. Ale co hor-
šího, on ve své funkci nedovedl
udržet a uchránit to hlavní, co mu
bylo svěřeno, Československo,
demokratický stát Čechů a Slová-
ků. Československá republika
vznikla jako šťastný a hrdý výsle-
dek našeho odboje za první války
světové. S mnoha dalšími obětmi
a s výsledným pocitem vítězství
našeho druhého odboje slavila re-
publika své osvobození a těšila se
z obnovy po druhé světové válce.
Po 40letém zmařeném pokusu
o budování socialismu nastoupil
nový prezident jako představitel
obnovy kapitalismu. K historické-
mu odkazu naší vlasti nebyl, jak
se ukázalo, nijak citově vázán.
Dokonce bez lítosti souhlasil
s rozbíječským dělením tehdejší-
ho Československa, s neblahou
změnou, při níž z jednoho federa-
tivního státu vznikly samostatné
státy dva. Neviděl v tom žádnou
historickou ztrátu ani citelné me-
zinárodní oslabení obou zemí,
přestože se octly se zřetelem na
geopolitickou situaci na řádově
nižší úrovni.

Zbytkový český stát pak vysta-
vil svou nepochopitelnou omlu-
vou a vstřícností otevřenému
útočnému revanšismu Němců,
kteří byli po druhé světové válce
odsunuti z českého pohraničí. Ja-
ko by nebylo německých antifa-
šistů, orientoval se právě na odsun
a přesídlení, byť k němu došlo
rozhodnutím velmocí a v rámci
smluvního poválečného uspořádá-

ní Evropy. Ti odsunutí (říkali si
„sudetští“) tvořili menšinu v po-
hraničí předválečného Českoslo-
venska, ale s nástupem fašismu
v Německu se stali jeho přeshra-
ničními podporovateli a protistát-
ními rozbíječi doma. Chtěli se (jak
hlásala jejich protistátní propagan-
distická kampaň ve 30. letech)
vrátit do své vlasti, do Německa.

Do Německa chtěli patřit i za cenu
zničení celého Československa.
Podařilo se jim to. Mnichovskou
dohodou dosáhli rozbití Českoslo-
venska a připojení jeho pohraničí,
které obývali, k říši. Od Hitlera za
to obdrželi celkem 1 162 617 me-
dailí. Ty medaile putovaly skoro
do každé německé rodiny v čes-
kém pohraničí. Hitler neváhal vy-

znamenat „soukmenovce“ za zá-
sluhy o rozbití státu, který byl říši
na překážku. 

Podle fašistického přesvědčení
neměli Češi na území, na které si
Němci dělali nároky, co pohledá-
vat. Podle jejich tvrdého genocid-
ního přesvědčení tady neměl zů-
stat ani jediný Čech. 

(Pokračování na s. 7)

Pfied 103 roky vznikla âeskoslovenská republika. Na snímku z 28. fiíjna 1918 
slaví lidé v Mladé Boleslavi pfievratn˘ okamÏik FOTO – Muzeum Mladoboleslavska

PoniÏující poráÏka okupantÛ USA
a NATO v Afghánistánu

Bojovníci radikálního islám-
ského hnutí Tálibán vstoupili 15.
srpna do Kábulu, hlavního měs-
ta Afghánistánu. Proamerické-
mu prezidentovi této země Ašra-
fu Ghanímu spadlo srdce do kal-
hot a zbaběle uprchl do soused-
ního Tádžikistánu. Odpor vlád-
ní afghánské armády proti táli-
bánským mudžahedínům se na-
prosto zhroutil. Tento bleskový
kolaps, s nímž nepočítaly ani
americké zpravodajské služby,
vzedmul vlny masových útěků
tisíců Afghánců, kteří se z kábul-
ského letiště snažili dostat
vzdušnou cestou ven ze země.
V chaosu a tlačenicích přitom
někteří zahynuli.

Česká republika letecky evakuo-
vala do Prahy 170 Afghánců s ro-
dinami, kteří s představiteli ČR
spolupracovali především jako tlu-
močníci a hrozila jim pomsta od
Tálibánců. Další, mající hrůzu
z nových vládců, uplatňujících
právo šaríja, byli evakuováni le-
tecky spojenci západní koalice.
Američané a jejich spojenci pře-
pravili z Afghánistánu více než
123 tisíc cizích státních příslušní-
ků a spolupracujících Afghánců.
Prezident ČR Miloš Zeman pro-
hlásil, že porážka v Afghánistánu

je pro Západ debakl a ostuda. Dle
něho USA svým odchodem z této
země ztratily prestiž světového
lídra a NATO svou zbabělostí vy-
volává pochybnosti o oprávněnos-
ti své existence, neboť dramaticky
selhalo. „Myslím, že naše zbrojní
výdaje by se nyní, když investovat
do NATO je tak trochu vyhazování
peněz, měly soustředit na národní
obranu, na národní akvizice,“ řekl
Zeman.

V Afghánistánu, nazývaném ta-
ké Hřbitov impérií (ve válečném
střetnutí tady pod horami Hindu-

kúše dříve prohráli Velká Británie,
Sovětský svaz a nyní i USA a Se-
veroatlantická aliance), tady od
roku 2001 padlo více než 3000
příslušníků zahraničních okupač-
ních vojenských jednotek, z toho
na 2000 amerických vojáků. Cel-
kové ztráty USA a všech jejich
spojenců se za dvacetileté období
odhadují na více než 73 000 pad-
lých. Zahynulo zde také 14 vojáků
Armády ČR. Tálibán a další opo-
ziční skupiny přišly o více než 51
tisíc bojovníků. 

(Pokračování na s. 2)

Pokofiení ameriãtí okupanti pochodují k odletu z Afghánistánu
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Stranu 1 a 2 připravil a redigoval Jan Jelínek

Třicáté setkání Čechů, Mora-
vanů a Slováků se konalo 7. srp-
na na Lázku na Orlickoústecku.
Občanům se tady představili
kandidáti za KSČM pro říjnové
parlamentní volby z krajů Par-
dubického, Královéhradeckého
a Olomouckého. Erika Kohouto-
vá, předsedkyně OV KSČM Ústí
nad Orlicí v projevu zdůraznila,
že je velmi důležité si zde připo-
menout 80 let protifašistického
odboje, který tu byl na zemské
hranici Čech a Moravy.

Prorocká slova prezidenta Ed-
varda Beneše osvěžil na Lázku
Vojtěch Filip, předseda ÚV
KSČM a místopředseda Poslane-
cké sněmovny Parlamentu ČR, že
Německo bude stejně po čase usi-

lovat o znovuzískání našeho úze-
mí, a to nesmíme nikdy dopustit.
„Nejde jen o ty návštěvy KDU-
ČSL na setkání Sudetoněmeckého
landsmanšaftu, kde se chvástají
tím, že by klidně zorganizovali je-
jich sraz na území České republi-
ky, ani o ten návrh Mariana Jureč-
ky na odebrání důchodů lidem,
kteří byli představiteli takzvané
komunistické moci – to totiž není
ani tak útok na důchody, jako je to
útok na státní suverenitu našeho
státu, aby se zpochybnilo to, co
jsme tady měli do roku 1989. Aby
se zpochybnilo právo každého ná-
roda na vlastní režim a vlastní vy-
užívání svých zdrojů,“ uvedl Filip.

„Je nutno se tomuto bránit, a to
na frontě jak ideové, tak politické,

ale i na frontě kulturně společen-
ských vztahů. Nemůžeme přehléd-
nout, že dnes máme nejhorší vzta-
hy s těmi, kdo nás osvobodili. Ne-
jde jen o dostavbu Dukovan a při-
jmutí vakcíny Sputnik V, ale pře-
devším o rozvrácení a zničení
dlouhodobě dobrých vztahů České
republiky s Ruskou federací. O to-
to jim jde zcela zásadně. Mají za
úkol v ustanovení, které je v Čes-
ko-německé deklaraci, dosáhnout
změny, že tady není státní hranice,
ale stávající hranice!“ konstatoval
Filip. 

„Jsem rád, že KSČM má řadu
kvalitních lidí, kteří dokážou říct
jasné Ne! A dokážou prosazovat
program KSČM,“ dodal Vojtěch
Filip. (brom, jel)

PoniÏující poráÏka
okupantÛ USA…

Dňa 22. júna 2021 sme si po
štvrtýkrát (2018, 2019, 2020,
2021) pripomenuli medzinárod-
ný Pamätný deň genocídy Slova-
nov. Bol vyhlásený pred tromi
rokmi a schválený na slovan-
ských zjazdoch v Prahe a Mosk-
ve. Prečo bol vyhlásený? Keď sa
dnes hovorí o holokauste a geno-
cíde, mnohí majú na mysli iba
jednu konkrétnu národnosť. Ale
pojmy „holokaust“ a „genocí-
da“ sa rovnako týkajú aj ďalších
národností. Slovanskí aktivisti
sa rozhodli túto nespravodlivosť
napraviť.

Politici, odborníci, historici, no-
vinári a mnohí obyčajní ľudia čas-
to opakujú, že genocída je ne-
premlčateľný medzinárodný a naj-
ťažší zločin proti ľudskosti. Para-
dox však je, že sa hovorí o genocí-
de len niektorého národa, ale nie
o genocíde Slovanov. Akoby ani
nebola. Ale bola! Slovania, výše
350 miliónové celosvetové spolo-
čenstvo v priebehu stáročí podro-
bované nátlaku a genocíde, dosiaľ
nemajú svoj oficiálny pamätný
deň o genocíde Slovanov. Preto
slovanské združenie Slavica zo
Slovenska počas Všeslovanskej
národopisnej slávnosti – Slovan-
ská Praha 2018 (7. – 9. júna 2018)
podalo prostredníctvom svojho
predsedu Miloša Zverinu návrh,
aby bol dátum 22. 6. uznaný ako
Pamätný deň genocídy Slovanov.
Návrh bol prijatý na zasadnutí
troch medzinárodných slovan-
ských organizácií: Všeslovanské-
ho výboru so sídlom v Prahe, Vše-
slovanského zväzu so sídlom
v Moskve a Medzinárodnej Slo-
vanskej rady so sídlom v Kyjeve.
Nadväzoval na uznesenie XII. Slo-
vanského snemu o genocíde Slo-
vanov, ktoré bolo prijaté 23. mája
2015 v Moskve. 

22. júna 2018 slovanské združe-
nie Slavica zorganizovalo prvý raz
verejné zhromaždenie v Nitre
(mestský park Sihoť) pri pamät-
nom kameni Ciest víťazstva a slo-
vanskej lipe, kde spolu s prítom-
nými účastníkmi si pripomenuli
tento Pamätný deň genocídy Slo-
vanov. Odvtedy sa konajú podob-

né podujatia každý rok 22. júna
a v tomto roku boli obohatené aj
o odhalenie pomníka obetiam ge-
nocídy Slovanov.

Slovanské občianske združenie
Slavica Nitra zorganizovalo v Nit-
re a Alekšinciach tri spomienkové
podujatia pri príležitosti Pamätné-
ho dňa genocídy Slovanov. V cent-
re mesta pod Zoborom, na námestí
oproti Okresnému úradu v Nitre,
sa uskutočnil úvodný míting s kla-
dením vencov a kvetov a zapaľo-
vanie sviečok sovietskemu voja-
kovi – osloboditeľovi pri Pomníku
víťazstva. Zmysel spomienkovej
slávnosti vysvetlil predseda slo-
vanského občianskeho združenia
Slavica Nitra Miloš Zverina. „Je
dosť nepochopiteľné, že nemajú
Slovania, vyše 350miliónové celo-
svetové spoločenstvo, svoj pamät-
ný deň genocídy. Bola v minulosti
uznaná Arménom, Židom, Kam-
bodžanom alebo Rwanďanom, no
Slovanom zatiaľ priznaná nebola.
Pritom len v 20. storočí boli vy-
vraždené desiatky miliónov Slova-
nov počas dvoch svetových vojen
a besnenia protislovanských síl
v slovanských krajinách,“ uvie-
dol M. Zverina a vysvetlil, že prá-
ve pre vysoký počet obetí genocí-
dy vykonanej na Slovanoch bolo
iniciované pripomínanie Dňa ge-
nocídy Slovanov, pamätného dňa.

O genocíde Slovanov a 80. výro-
čí napadnutia najväčšej slovanskej

krajiny Sovietskeho zväzu fašis-
tickým Nemeckom 22. júna 1941
hovorili: atašé veľvyslanectva
Ruska na Slovensku Vitalij Žitňuk,
radca veľvyslanectva Bieloruska
na Slovensku Denis Sidorov, bý-
valý podpredseda Slovenskej ná-
rodnej rady, podpredseda vlády
SR, predseda SNS a exprimátor
Nitry Jozef Prokeš a iní. Podujatí
sa zúčastnili zástupcovia Zväzu
Rusov na Slovensku, Klubu vojen-
skej histórie Nitra, slovenskí mo-
torkári, zástupcovia našej redakcie
Iskra, predstavitelia viacerých kul-
túrnych a občianskych organizácií.
Podujatie ukončili spoločným spi-
evaním slovenskej hymny v plnom
znení.

Podujatie v podobnom duchu sa
uskutočnilo aj pri pamätnom ka-
meni v mestskom parku Sihoť

v Nitre, ktorý vytvorili členovia
a sympatizanti združenia Slavi-
ca. M. Zverina pripomenul, že
„nápor na Slovanov zo strany Zá-
padu prebieha nepretržite najme-
nej počas posledných tisíc rokov“.
Zástupca slovenských motorkárov
Milan Benc porozprával o užitoč-
nej spolupráci našich motorkárov
s členmi ruského klubu Noční vlci,
o spoločných podujatiach Cesty
víťazstva a Slovanský svet.

O 18. hodine sa uskutočnilo od-
halenie pomníka pri príležitosti
Dňa genocídy Slovanov v Alek-
šinciach, v areáli slovanského mú-
zea Pribinova dvorana. Podujatie
sa začalo spoločným spievaním
slovenskej hymny – všetkých šty-
roch slôh. Následne vystúpili:
predseda občianskeho združenia
Slavica Nitra Miloš Zverina, atašé

veľvyslanectva Ruska na Sloven-
sku Vitalij Žitňuk, radca veľvysla-
nectva Bieloruska na Slovensku
Denis Sidorov, bývalý podpredse-
da Slovenskej národnej rady, pod-
predseda vlády SR, predseda SNS
a exprimátor Nitry Jozef Prokeš,
zástupca slovenských motorkárov
Milan Benc a iní účastníci spo -
mienkového podujatia. 

Prítomných pozdravil jeden
z vedúcich predstaviteľov klubu
Noční vlci Andrej Bobrovskij.
Slovenskí motorkári takisto nahra-
li video pozdrav pre svojich rus-
kých kolegov a poslali ho svojim
priateľom. A na mape Slovenska
sa objavil nový významný kultúr-
no-historický objekt – slovanské
múzeum Pribinova dvorana
v Alekšinciach.

EUGEN PAĽCEV
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Slováci prv˘ na svete!

(Dokončení ze s. 1)
USA zavlekly do válečného do-

brodružství armády mnoha zemí,
aby tady cedily krev pro jejich vel-
mocenské zájmy. Americká Brow-
nova univerzita spočítala, že válka
v Afghánistánu stála USA za 20
let více než dva bilióny dolarů.
Mezi roky 2004 až 2020 zaplatila
Česká republika za zbytečnou
účast s cejchem okupantů v Afg-
hánistánu 16,4 miliardy korun
z peněz nás, daňových poplatníků.
Vypovídají o tom fakta ze sně-
movních tisků o nasazení Minis-
terstva obrany ČR v zahraničních
misích. Americká média uvádějí,
že orgány USA chtějí přesunout
svoji armádu blíže k hranicím
Ruska – do Uzbekistánu nebo Tá-
džikistánu.

Teroristické výbuchy otřásly 26.
srpna okolím kábulského letiště.

Zahynulo při nich více než 70 lidí
včetně dětí. Dalších 140 osob utr-
pělo zranění. Mezi mrtvými je ta-
ké dvanáct amerických vojáků,
patnáct jich bylo zraněno. Zabijá-
ky jsou sebevrazi Islámského státu
(IS), který se k teroristické akci
přihlásil. IS urputně soupeří o vliv
v Afghánistánu s Tálibánem. 

Vojenské síly USA se v noci na
31. srpen definitivně stáhly z me-
zinárodního letiště v Kábulu. Na
území Afghánistánu tak téměř po
dvaceti letech nechodí vojáci ci-
zích okupačních armád. Jejich
vpád sem stál skoro 200 tisíc živo-
tů na obou stranách. Poslední
americký voják, který odešel
z Afghánistánu, je generálmajor
Chris Donahue. Američané tady
při překotném úprku zanechali
hodně zbraní a své válečné techni-
ky. JAN JELÍNEK

ZabraÀme útoku na suverenitu âR

V červnu proběhlo na půdě Se-
nátu veřejné slyšení zástupců Na-
dačního fondu Pravda o vodě s pe-
ticí Voda je život (www.pravdao-
vode.cz). Fond založil Radek No-
votný v roce 2018, v té době měl
již téměř dvacetiletou zkušenost
s obranou vody ve veřejném zá-
jmu. Jak sám říká, pochopil, že za
sladkými řečmi politiků o vstupu
strategických investorů do vodá-
ren se reálně skrývá tunel. Koncer-
ny chtějí ovládnout monopol pro-
deje vody, peněžní toky a inkaso-
vat zisk, infrastruktura zůstává
majetkem městských vodáren, kte-
ré jako vlastníci jsou povinni do ní
dále investovat veřejné prostředky.
Část politiků tak plní roli troj-

ských koní, otevírají zevnitř vodá-
ren koncernům dveře k miliardo-
vým ziskům, které končí v zahra-
ničí, místo, aby část z nich byla re-
investována do infrastruktury.

Od roku 2002 pan Novotný na
tyto nepravosti upozorňuje politi-
ky, ministry i jednotlivé zastupite-
le. Za svou bohulibou činnost byl
náležitě odměněn, někdo mu zapá-
lil garáž i s automobilem, před do-
mem ho napadli a zmlátili dva
útočníci, následovalo vyhrožování
rodině a mediální útoky. Musel
své jednání přizpůsobit, ale ne-
vzdal se. Začali nekonečné soudní
pře a různá křivá obvinění. Soudní
spory skončily v jeho prospěch,
ale již bez mediální pozornosti.

V letech 2002 – 2010 pomohl za-
stavit tunely v Náchodě, Pardubi-
cích, Kroměříži, Přerově, Mladé
Boleslavi a Břeclavi. V pozdějších
letech pak ve Zlíně, Kladně a dal-
ších více jak 15 městech.

Petici (pravdaovode.cz/petice)
dosud podepsalo necelých 37 000
občanů, ze senátorů pouze jednot-
livci, dle vyjádření jednoho z nich,
až nás bude 100 000, začne se to
hýbat. Senát jako celek projekt
shodil ze stolu. Zpravodajkou peti-
ce byla paní Vítková, a to zcela
dobrovolně, poté hlasovala proti
ní. Vyjádřila se, že petice je nedů-
vodná, protože je vše už vyřešeno.
Což samozřejmě není pravda! 

MIROSLAV HAVLÍK

Voda je Ïivot, voda je moc
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Ruský prezident Vladimir Pu-
tin a jeho běloruský protějšek
Alexandr Lukašenko se 9. září
v Moskvě shodli na 28 progra-
mech integrace svých zemí. Do-
hodli se na vytvoření jednotných
energetických trhů i společného
obranného prostoru. Dle agen-
tury TASS o tom oba prezidenti
informovali po jednání.

Lukašenko přijel do Moskvy po-
sílit proces sbližování obou zemí
ve svazový stát. V minulosti s inte-
grací spíš otálel. Putin po jednání
oznámil, že Rusko a Bělorusko „se
dohodly na všech dvaceti osmi
svazových programech“. 

Jde o programy „zaměřené na
sjednocení legislativy Ruska a Bě-
loruska v různých oblastech hos-
podářství, na vyrovnání podmínek
pro činnost ekonomických subjek-
tů obou zemí, na budování společ-
ných finančních a energetických
trhů dopravního prostoru i na
utváření a realizaci společné prů-
myslové a zemědělské politiky“.

Lukašenko na tiskové konferenci
zdůraznil, že hlavním dokumen-
tem, o němž oba politici jednali,
byl ten, který se týká rovných práv
ruských a běloruských hospodář-
ských subjektů.

Ruský prezident sdělil, že budou
podepsány dokumenty týkající se
vytvoření jednotných trhů energie-
mi obou zemí včetně ropy, plynu
a elektřiny. 

Dokument o jednotném trhu
s plynem by měl být podepsán do
1. prosince roku 2023. Šéf Kremlu
doplnil, že cena této energetické
suroviny v příštím roce zůstane
pro Bělorusko na stejné úrovni ja-
ko letos. Poznamenal také, že
v plánu je i vytvoření společného
platebního prostoru.

„Dnes jsme diskutovali i o otáz-
kách budování jednotného obran-
ného prostoru a o zajištění bezpeč-
nosti svazového státu na vnějším
obvodu,“ informoval Putin. Luka-
šenko k tomu poznamenal, že
v případě nutnosti Rusko a Bělo-

rusko mohou „vytvořit absolutně
těsné vztahy, ještě silnější než
v unitárním státu“. 

„Budeme stupňovat společná
opatření proti společným výzvám
a hrozbám,“ dodal. Putin, pokud
jde o spojování a sbližování obou
zemí, dle agentury TASS nevylou-
čil „někdy v budoucnu“ ani mož-
nost vytvoření společného parla-
mentu. (ČTK)

Bělorusko pořídí v Rusku zbra-
ně za více než jednu miliardu do-
larů, v přepočtu asi 22 miliard ko-
run, včetně účinného systému pro-
tivzdušné obrany S-400. Agentuře
BelTA to řekl běloruský vůdce
Alexandr Lukašenko. „Již jsme se
systémy S-300 zcela pokryli zá-
padní směr od Běloruska, tedy Po-
baltí. Nyní se k němu ale přidal
jižní směr. Proto jednáme a plánu-

jeme nákupy systémů S-400,“ ci-
tovala BelTA vyjádření Lukašenka
na jednom z cvičišť, kde se konala
část společných rusko-bělorus-
kých manévrů Západ – 2021.

„Musíme se připravit, že jižní
hranice s Ukrajinou je dlouhá
1200 kilometrů,“ dodal Lukašen-
ko, jenž připomněl svoje jednání
s ruským prezidentem Vladimirem
Putinem v Moskvě.

Rusko a Bûlorusko se sbliÏují!

Je im dlžníkom, možno i viac.
Nie, žeby chcel, či chceli, ale robia
pre to všetko. Ak sa pousilujú,
a nebudú dielo zdržiavať vzájom-
nými hádkami, urobia pre KSS
najlepšiu predvolebnú kampaň.
Kam sa hrabe so svojimi strašidla-
mi Ústav zbavený pamäti národa!
Na svoje si prídu aj iní, aj pani
z Domu pionierov a mládeže, Zu-
zanka Čaputovic. Podpis je podpis.
Ako by povedali bratia Češi: mají
na to zaděláno. Po vzoru z 50. ro-
kov konštruujú zákon o odobratí,
vraj benefitov bývalým komuni-
stom. Najmä tým, ktorí sa podieľa-
li na prevádzke a údržbe onoho
zločineckého režimu. Konečne!
A komunisti majú hneď nad desať
percent. A zdôvodnenie? Tí, čo bo-
jovali proti komunizmu, sú na tom
horšie ako bývalí kiskáci, teda
funkcionári a zástancovia režimu.
Treba však dodať, milí politickí
väzni, pešiaci antikomunizmu, kri-
kľúni a nefachčenkovia, máte sa
tak len preto, že sa vám splnili vaše
želania. Že máte režim, za aký ste
celý život, aj so svojou Slobodnou
Európou, tak statočne bojovali!
Máte doma svoj vytúžený Hlas
Ameriky, kapitalizmus. Aké sťaž-
nosti? Nemali by ste platiť vy, a va-
ši politici, nám ľuďom práce? Za
rozvrátené a rozkradnuté národné
hospodárstvo, za úplný a nevídaný
morálny úpadok, za desaťtisíce
(dobitých) bezdomovcov, za tisíc-
ky samovrážd z chudoby a bezná-
deje, za život detí v nedostatku
a biede, za nedôstojnú starobu tisí-
cok rodín, za tisícky a tisícky zby-
točne  utratených životov, vrátane
týchto kovidových? Ako to napísal
Petr Bezruč?

Aj keď odrátame hlasy čestných
a zásadových ako Kiskov otec, ve-
dúci oddelenia školstva na okres-
nom výbore, poradcu Zuzanky,
Lešku z redakcie Husákovho No-
vého slova, Kukana a tucty im po-
dobných, stále tu zostáva nádejný
(a nájdený) voličský potenciál.
Začnime zhora, takmer celý Klub
generálov Slovenskej republiky!
Komunisti v zálohe. Desaťtisíce
bývalých vojakov z povolania, prí-
slušníkov polície, súdov, prokura-

túry – a ich rodiny. Lebo seknuté
výsluhové dôchodky seknú do ži-
votnej úrovne celých týchto sku-
pín! Len za to, že slúžili socialis-
tickej vlasti a mieru. Vojaci, aj keď
na penzii, sú stále dobre organizo-
vaní, majú svoj zväz, s viac ako
tuctom klubov. A kde je organizo-
vanosť, tam je sila. Pán Budaj,
agent s teplučkou vodou: Do toho!

Pravda, najlepšia je synergia.
Pre tých, čo svoju diplomovú prá-
cu len odpísali, odporúčam slov-
ník cudzích slov; na Úrade vlády,
či v parlamente sa takáto zbytoč-
nosť, popri iných, určite nájde.
Vyššie uvedený krok si priam pýta
zvýšenie akýchkoľvek daní. Bože
daj! Z nehnuteľností, z domu,
z bytu, z pozemku, z paneláku,
z chodníka, a to podľa trhovej ce-
ny v danej oblasti. Geniálne, nič
lepšie sa v Hanákovej papierovej
hlave zrodiť nemohlo. Vďaka soci-
alizmu, teda onomu zločineckému
režimu, naše Slovensko je posiate
vilami a murovanými stavbami;
žiadne americké papundekle, kto-
ré sa rozletia už pri cvičnom cyk-
lóne. V dnešných cenách milióno-
vé diela. Nehanbia sa tí komunisti,
takto národ poslať do pasce! Podí-
vej se Gusto, jak je tady husto.
A bude riedko. Väčšina rodín ne-
bude mať na zaplatenie takýchto
daní, a konečne sa môžu slobodne
ísť pásť. Už nie len ako ovca-volič,
ale ako ovca skutočná. Pravda, je
tu riziko. Ak sa v stáde nájde ba-
ran, môže dôjsť k zrážke: s veľkým
bačom. Vodné delá, gumové pro-
jektily, či projektily ozajstné? Tak
ako v Španielsku a inde?

Vynechať nemožno ani zahra-
ničnú politiku. Aj tu vládnuca
lumpeninteligencia načrela do per-
manentného nasrdiť tu-ju. Uzná-
vam, iný výraz by bol lepší, ale
v SISke robia aj ženy, berme ohľa-
dy. Hurá do vojny s Ruskom, ktoré
nás oslobodilo od fašizmu, ktoré
zastavilo holokaust Židov a Slova-
nov, to Rusko, z ktorého berieme
plyn, ropu, železnú rudu a kam na-
ši vykorisťovatelia môžu predávať
svoj tovar (a našu prácu)! Dá sa ta-
kéto niečo vymyslieť? Nedá. Len
hlupák nevidí, že ide o nariadenie

cudzej mocnosti. A hlúpostiam
z Vrbětíc môžu veriť naozaj len
mozgy, kde namiesto šedej kôry
sú nastrkané dolárové bankovky.
Použité a dokrkvané, aby aspoň
vzdialene, na tlačovke pre prítom-
ných primitívov, pripomínali vy-
sokoorganizovanú hmotu.

Ako na nás pokrikuje Korčok,
Naď a ďalší šialenci, musíme zos-
tať verní našim spojencom a euro-
atlantickým hodnotám. A aké sú
vlastne? Stručne: v Iraku, kam
vtrhlo ich NATO, na čele s USA,
zavraždili cez 500 tisíc detí! Keď
sa bývalej ministerky zahranič-
ných vecí USA M. Albrightovej na
to pýtali novinári – je o tom aj vi-
deo – po malom zaváhaní lakonic-
ky vypľula: Bola to primeraná ce-
na. Neuveriteľné! Žena, matka.
Ďalšie tisícky detí dala a dali za-
vraždiť v bývalej Juhoslávii, v kra-
jine, ktorá jej a jej rodičom zachrá-
nila život, keď ako Židia utekali
z Česka pred Hitlerom a holokau-
stom. Práve cez Srbsko. A čo Sý-
ria, Líbya? Predtým, napalmom
a Agent orange a Orange blue,
bombardované deti Vietnamu! Ho-
riace a umierajúce. Nezaspíte.
A už si nikdy nedáte Obraz Havla
do spálne. Ak, tak do Budajovej.
Alebo Silnej zostave sliepok z far-
my RTVS. A všetkým jej hlásate-
ľom, na stôl, fotografie z dedinky.
My Lai.

Pozrite si protesty Johna Lenno-
na, najväčšieho bojovníka za mier,
aby som odcitoval a pripomenul
hriechy Joža Ráža. Lennonova ne-
uveriteľná statočnosť, odvaha a ne-
poddajnosť prispela k ukončeniu
americkej vojny vo Vietname.
Burcoval, bojoval. Americká mlá-
dež sa prebudila! Zaujímavé bolo
aj vojenské dianie. Už sa zabudlo
ako naraz, z dvoch letísk, dve (!)
letky B-52 kobercovo bombardo-
vali všetko živé a neživé. Hrdin-
sky, bezpečne, z 16 km výšky! Až
jedného dňa si rakety zem-vzduch
našli aj ich. Nelákalo ich teplo
motora, ale jeho frekvencia. Z pr-
vej skupiny zasiahli tri, a druhá,
keď zistili, čo sa deje, otočila na
pristátie; v zatáčke si ich našli.
A parížske mierové rokovania sa

zrazu pohli. Koľko miliónov Viet-
namcov zaplatili životom za túto
americkú mierovú misiu? A koľko
naivných i povinných mladých
Američanov tiež? Ich, krvavé, ko-
ristnícké euroatlantické hodnoty,
nie sú naše! Nech sa k nim hlásia
aj so svojimi primitív novinármi
a voličmi. Nás a našich rodičov
nech vynechajú. Naše hodnoty sú
zakotvené v desiatich božích pri-
kázaniach. A sú na 90 % rovnaké
s ateistami, aj s Morálnym kóde-
xom budovateľa komunizmu. To je
viac, ako nám ponúka Pfizer a je-
ho vakcinačná rota. Navyše tieto
hodnoty nemajú vedľajšie ani ne-
žiaduce účinky. A nie sú ani expe-
rimentálne. Naopak, chránia a ho-
ja. Lebo nezabiješ, nepokradneš.

V takto dobre rozohranej partii
majú komunisti šancu uspieť.
Vládnuť ešte nebudú, a ani netre-
ba. Zatiaľ je paše po celej EÚ viac
než ovečiek. Ale stáť sa môže všet-
ko. Ak tých 800 kamiónov, čo nám

denne na Slovensko priváža seno,
vypovie službu, budú sa diať vecí!
A potom do polí a do fabrík. Už do
našich polí a do našich fabrík.
A napriek moderným technoló -
giám, bez kosáka a kladiva sa úro-
da, stavby, či iné, a nie len technic-
ké diela, dokončiť nedajú. Cti otca
i matku svoju. Ich trápenia, ich na-
robené mozoľnaté ruky, ich lásku
a starostlivosť, ich každodennú po-
koru a nádej, ich a našu minulosť.
Terajším mocným treba držať pal-
ce, možno sa za nich aj primodliť.
Aj cez rúško či v čakárni na zmra-
zenú injekciu prihodiť otčenáš,
zdravas. Aby nepoľavili. Aby die-
lo, spolu s Amen-čanmi dokonali,
aby to Slovensko predsa len pribili
na kríž. Aby ono vstalo zmrtvých,
nie na tretí deň, ale už v najbliž-
ších parlamentných voľbách. Hlu-
pákom stačí kapitalizmus. Múdri
a čestní ľudia chcú viac. 

PHDR. MICHAL DIENEŠ,
CSC.

Protiruské pikle

Hlupákom staãí kapitalizmus

Kreml 2. září vyjádřil obavy,
že americká vojenská pomoc
Ukrajině by mohla vést k ne-
předvídatelnosti Kyjeva v kon-
fliktu s proruskými aktivisty na
Donbasu. Moskva lituje, že USA
se přátelí s Ukrajinou „proti
Rusku“, a ne kvůli sobě samým.

Prezident USA Joe Biden při
schůzce v Bílém domě ujistil kole-
gu z Kyjeva Volodymyra Zelen-
ského o americké podpoře Ukraji-
ny vůči „ruským provokacím
a agresi“. Zopakoval nabídku na
dodávky vojenského vybavení za

60 milionů dolarů na zabezpečení
ukrajinských hranic. 

„Všimli jsme si, že ruská témata
stála vysoko na pořadu americko-
ukrajinských rozhovorů. Bohužel,
převážně negativně. Řeč šla
o ukrajinsko-americkém přátelství
namířeném proti Rusku. Tedy přá-
telí se nikoli kvůli sobě, ale proti
Rusku. To může vyvolávat jen po-
litování,“ řekl mluvčí prezidenta
Ruska Dmitrij Peskov dle Inter-
fax.

„Totální válku“ mezi Ruskem
a Ukrajinou připustil ukrajin-
ský prezident Volodymyr Zelen-
skyj. „Ano, domnívám se, že
může,“ odpověděl na dotaz mo-
derátora na fóru YES Brainstor-
ming v Kyjevě, zda může vypuk-
nout plnohodnotný ozbrojený
konflikt. Dodal zároveň, že to
„bude největší chyba Ruské fe-
derace“. 

„Nikdy potom už nebude existo-
vat sousedství Ruska, Ukrajiny
a Běloruska,“ dodal. „To je to nej-
horší, co si mohu představit, ale bo-
hužel je to pravděpodobné,“ kon-
statoval. Kreml v reakci na Zelen-
ského výroky o pravděpodobnosti
války vyjádřil politování. „Nechtěli
bychom se oddávat žádným apoka-
lyptickým očekáváním,“ odpově-
děl mluvčí Dmitrij Peskov.

Stranu 3 připravil a redigoval Jan Jelínek 

K poškození plynovodu, kte -
rý zásobuje obec Perevalnoje
a v blíz kosti ležící vojenskou po-
sádku došlo 23. srpna. U 4. září
byli zadrženi tři obyvatelé Kry-
mu, Nariman Dželjalov a bratři
Asan a Aziz Achtemové. Z jejich
výslechů vyplynulo, že byli vy-
školeni na Ukrajině ve městě
Cherson na diverzní akce s vý-
bušninami.

Sergej Aksjonov, hlava republi-
ky Krym, označil Ukrajinu teroris-

tickým státem po spáchání tohoto
útoku: „Diverze na plynovodu,
podle FSB, byla organizována
ukrajinskou rozvědkou. To vše
znovu dokazuje, že činnost provo-
katérů a jejich příznivců je součás-
tí hybridní války rozpoutané proti
Rusku, a že Ukrajina je teroristic-
ký stát. Herec (prezident Zelen-
skyj – pozn. red.) připravuje tero-
risty, snaží se obyvatele Krymu
zastrašit násilím a terorem. Ale ta-
ková taktika nebude fungovat, na

všechny provokace bude dána
slušná odpověď“.

Ministerstvo zahraničí USA vy-
dává oficiální prohlášení, ve kte-
rém požaduje okamžité propuštění
zadržených teroristů. Nyní jsme si
připomenuli 20leté smutné výročí
útoku 11. září. Jen si zkusme před-
stavit, co by následovalo, kdyby
kdokoli tehdy oficiálně požádal
o propuštění zadržených podezře-
lých z útoků na „dvojčata“. 

MIROSLAV HAVLÍK

Teroristick˘ útok na Krymu

Zelenskyj pfiipustil válku s Ruskem



Ruská federace podala k Ev-
ropskému soudu pro lidská prá-
va (ESLP) žalobu na Ukrajinu,
kterou vinní z porušení Evrop-
ské úmluvy o lidských právech,
a to konkrétně:

1. ze záhuby civilního obyvatel-
stva, nezákonného věznění a ne-
lidského zacházení s lidmi (na
Majdanu v Kyjevě, v Oděse a na
Donbasu), 2. z vodní blokády oby-
vatel Krymu, 3. z potlačování svo-
body projevu a pronásledování di-
sidentů, včetně politiků a noviná-
řů, 4. z diskriminace rusky mluví-
cího obyvatelstva a z vytěsňování
ruského jazyka, 5. z diskriminace
obyvatel jihovýchodu Ukrajiny se-
bráním jim možnosti účastnit se
voleb, 6. z útoků na ruská diplo-
matická a jiná zastupitelství, 7.
z úmrtí osob, poškození zdraví
a zničení majetku během ostřelo-
vání přilehlého ruského území, 8.
z diskriminace ruských firem
a podnikatelů, 9. z toho, že při ha-
várii letounu MH17 Ukrajina neu-
zavřela vzdušný prostor nad váleč-
nou zónou.

„Apel má za cíl upoutat pozor-
nost Evropského soudu a celého
světového společenství na syste-

matické hrubé porušování lid-
ských práv ukrajinskými orgány
moci, v mezinárodně-právní ob-
lasti zaznamenat mnohačetná fak-
ta o spáchaných trestných činech,
donutit ukrajinské orgány zastavit
jejich pokračování, provést řádné
vyšetřování a okamžitě přivést vi-
níky k odpovědnosti, obnovit mír
a harmonii na území Ukrajiny“,
uvádí se v prohlášení Generální
prokuratury RF. Dále uvádí, že
v historii Ruska první mezinárodní
žaloba podaná k ESLP obsahuje
podrobný popis procesu protiú-
stavní změny vlády na Ukrajině
a prosazení nacionalistických sil
do ukrajinských státních orgánů,
což bylo hlavní příčinou násled-
ných masových porušení Úmluvy
a jejích protokolů.

Této události předcházelo zve-
řejnění článku ruského prezidenta
„O historické jednotě Rusů
a Ukrajinců“, což vyvolalo velký
zájem a rezonanci na Ukrajině.
„Státní převrat a následné kroky
kyjevských úřadů nevyhnutelně
vyvolaly konfrontaci a občanskou
válku. Dle odhadu Vysokého ko-
misaře OSN pro lidská práva, cel-
kový počet obětí spojených s kon-

fliktem na Donbasu přesáhl
13 000 lidí“, napsal Vladimir Pu-
tin. Nejdříve popsal tisíciletý his-
torický vývoj rozdělování jednoho
národa. Vzpomenul jak Poláky,
Němce, tak i Rakousko-Uhersko.
Vyjmenoval zrádce Malorusů
a popsal vývoj názvu Ukrajina
a Ukrajinců. Objasnil, jak se vyví-
jel osud národů na území Ukrajiny
po revoluci 1917, po 1. a 2. světo-
vé válce a úlohu bolševiků ve for-
mování Ukrajinské svazové repub-
liky v rámci SSSR.

Závěr věnoval Putin současným
událostem, rolím USA, Německa,
Polska a současných elit Ukrajiny
v pokračování rozdělování národa
a vytvoření projektu „anti-Rusko“:
„Ukrajina byla krok za krokem vta-
hována do nebezpečné globální po-
litické hry, jejímž cílem je vytvořit
z Ukrajiny bariéru mezi Evropou
a Ruskem, předmostí proti Rusku.
Nevyhnutelně přišel čas, kdy po-
jem „Ukrajina – není Rusko“ pře-
stal vyhovovat. Bylo zapotřebí no-
vého, „protiruského“, což nikdy
nepřijmeme. Západní kurátoři
„protiruského“ projektu upravují
ukrajinský politický systém tak,
aby se sice měnili prezidenti, po-

slanci a ministři, ale politika sepa-
race a nepřátelství vůči Rusku zů-
stala beze změn. Hlavním předvo-
lebním heslem současného prezi-
denta byl mír. Na základě toho se
dostal k moci. Tyto sliby se ukázaly
jako lež. Nic se nezměnilo. A v ně-
kterých ohledech se situace na
Ukrajině a v okolí Donbasu dokon-
ce ještě zhoršila. A řeknu jedno:
Rusko nikdy nebylo a nebude „pro-
tiukrajinské“. O tom, jaká bude
Ukrajina, rozhodnou její občané.“

Politický komentátor Alexander
Skubčenko uvádí: „Obvinění jsou
vážná a mnohá z nich i opodstat-
něná. Nejde však ani tak o soudní
hledisko žaloby, jako spíše o zvý-
šení mezinárodního tlaku na Ky-
jev. Zdá se, že Washington, Brusel
a Moskva již odepsaly ukrajinské-
ho prezidenta. 30. srpna měl Ze-
lenskyj poslední šanci. Pokud po-
jede za Bidenem, musí se ho poku-
sit o něčem přesvědčit, jinak za
ním udělají kříž. Jedinou šancí pro
něj je konečně pochopit realitu ro-
ku 2021 a přijmout ji. Ještě před
schůzkou s Bidenem přehodnotit
svou politiku a přejít od války
k míru, od antiruska k neutralitě.“

MHAV

4                                                                                                                                                                              SLOVANSKÁ VZÁJEMNOST                                                                                                                                         257/2021

� Meziresortní komise 
pro historickou osvûtu
Příslušný dekret prezidenta Pu-

tina zveřejnil oficiální portál justi-
ce. Dle textu dokumentu bude cí-
lem komise zajistit systematický
a ofenzivní přístup v otázce ochra-
ny národních zájmů Ruska, který
souvisí se zachováním historické
paměti a rozvojem osvětové čin-
nosti v oblasti historie. Putin také
odsouhlasil přiložený dokument
o činnosti komise a jmenoval je-
jím předsedou Vladimira Medin-
ského. Dříve ruské ministerstvo
vzdělání proanalyzovalo více než
2,5 tisíce programů věnujících se
dějinám. Ukázalo se, že polovina
z nich nepřesně zobrazuje události
II. světové války. rt.com

� Platforma „Rusko – zemû
pfiíleÏitostí“
Dle výsledků konkurzu na řídící

pracovníky „Vůdci Ruska“ bylo
300 účastníků jmenováno na vy-
soké posty. Jsou mezi nimi dva
guvernéři, šest zástupců federál-
ních ministrů, čtyři primátoři
měst, zástupci ředitelů velkých
společností a ředitelé nemocnic.
Řekl to ředitel platformy Alexej
Komissarov na setkání s Vladimi-
rem Putinem. Platforma byla zalo-
žena v roce 2018 ke zvýšení soci-
ální mobility občanů tak, aby bylo
více možností povýšit pracovní
úroveň a dosáhnout určitých život-
ních cílů. Platforma zahájila 26
projektů, jichž se zúčastnilo více
než 8 milionů občanů. rg.ru

� Fórum „Armáda 2021“
Obchodní program mezinárod-

ního vojensko-technického fóra
„Armáda 2021“ vyvrcholil podpi-
sem exportních kontraktů v hod-
notě přes 2 miliardy euro. Řekl to
šéf státní firmy Rosoboronexport
Alexander Michejev. Dle těchto
smluv zahraniční partneři Moskvy
získají současné druhy letecké
techniky, munice, protitankových
prostředků, komplexů protivzduš-
né obrany a radioelektronického
boje. Každoroční pořádání fóra
přispívá k posílení ruské armády
a udržení vedoucí role Moskvy na
globálním trhu zbraní. Fórum se
uskutečnilo v srpnu v centru „Pat-
riot“, na letišti Kubinka a polygo-
nu Alabino. Expozice byla rozdě-
lena na části: letectví, námořnic-
tvo, vojenská medicína, vojenská
výstavba, robotika a diverzifikace.
Bylo vystaveno 28 tisíc vzorků
zbraní a techniky. rt.com

� Vyplula nejvût‰í ponorka
na svût
„Belgorod“ je nejdelší atomo-

vou ponorkou na světě. Ale to není
zdaleka její hlavní přednost, je to-
tiž nositelkou mořského víceúče-
lového bezpilotního systému Po-
seidon. Zhotovení ponorky způso-
bilo veliký rozruch na Západě, do-
konce získala přezdívku „stroj
Soudného dne“ a je největší po-
norkou, která kdy byla vytvořena.
Sama nikdy nevstoupí v přímý
otevřený boj, je vybavena několi-
ka typy bezpilotních systémů. Vy-
puštěna byla jen několik dní po in-
cidentu s britskou lodí Defender
v Černém moři. topwar.ru

Neu‰lo nám Poslední náv‰tûva Merkelové Moskvy v roli kancléfiky

Na moskevském Rudém námûstí se pfiedstavila Rachel Armstrongová z Velké 
Británie. Své umûní získala v svûtovû proslulé ruské baletní ‰kole.
                                                                                                FOTO - Reuters

Ruské olympioniky přivítali
na Rudém náměstí v Moskvě.
Sportovci jeli v autobusech
s otevřenou střechou, přičemž
hrála národní hymna a vlály
ruské vlajky. Obojí bylo, stejně
jako veškeré další ruské symbo-
ly, na olympijských hrách v To-
kiu zakázané. Rusko tam pykalo
za falešné obvinění organizova-
ného dopingu.

Pod hlavičkou Ruského olym-
pijského výboru (ROC) se her
v Tokiu zúčastnilo 335 ruských
sportovců, kteří vybojovali 71 me-
dailí včetně dvaceti zlatých.
Olympijským šampionům místo
hymny zněl klavírní koncert číslo
jedna Petra Iljiče Čajkovského

a na stožár stoupala vlajka s logem
národního olympijského výboru.

Tým nezávislých ruských spor-
tovců, který měl oblečení v rus-
kých národních barvách, skončil
pátý v medailovém hodnocení ze-
mí. Dvě zlata přivezl plavec Jev-
genij Rylov, jenž ovládl závody na
100 a 200 metrů znak. K dalším
velkým úspěchům patřilo zlato
výškařky Marie Lasickeneové ne-
bo triumfy mužského i ženského
družstva ve sportovní gymnastice.
„Každý sportovec v naší delegaci
je hrdina. I ti, kteří nevyhráli me-
daili, ze sebe vydali maximum ve
prospěch týmu,“ řekl agentuře Re-
uters prezident ROC Stanislav Po-
zdňakov. (ČTK, jel)

Projekt „anti-Rusko“ spûje ke svému konci

Stranu 4 připravili a redigovali 
Miroslav Havlík a Jan Jelínek

Ruský prezident a německá
kancléřka uskutečnili 20. srpna
v Moskvě schůzku, na které po-
soudili perspektivy rozvoje bila-
terálních vztahů a spolupráce
v různých oblastech. Projednali
aktuální mezinárodní a regio-
nální otázky. Bylo to poslední
jednání Angely Merkelové s Vla-
dimirem Putinem ve funkci
kancléřky, jelikož již dříve uved-
la, že po zářijových parlament-
ních volbách v Německu na tom-
to postu končí. Před jednáním
položila věnec k hrobu Nezná-
mého vojína v Alexandrovské
zahradě. Kromě situace na
Ukrajině, v Afghánistánu, Bělo-
rusku, Libyi a Sýrii, oba lídři
hovořili také o Severním potoku
2, který německé kancléřka
otevřeně podpořila.

Rozhovory trvaly tři hodiny. Po-
té společně vystoupili na tiskové
konferenci. Kancléřka uvedla, že
Minské dohody jsou jedinou vari-
antou na vyřešení situace na Ukra-
jině dle mezinárodního práva, če-
hož využil ruský prezident a požá-
dal ji, aby zapůsobila na ukrajin-
ské vedení, které dohody bojkotu-

je a vzdalo se mírového řešení si-
tuace. Putin ujistil, že ruská strana
dodrží všechny své smluvní závaz-
ky o tranzitu plynu přes území
Ukrajiny. Poznamenal, že jeho ná-
zory se ne vždy shodovaly s názo-
ry Merkelové, ale jejich vzájemný
dialog byl zaměřen na výsledek

a hledání kompromisu při řešení
nejsložitějších problémů, což Mer-
kelová potvrdila: „K dnešnímu dni
jsme velmi rádi, že mezi námi pro-
bíhá dialog a že dialog je kon-
struktivní.“ Německý politolog
Alexander Rahr se domnívá, že
Merkelová nechce odejít jako

kancléřka, která „ztratila“ Rusko
a nedodržela Minské dohody. Ne-
byly podepsány žádné dokumenty,
mohlo se tedy jednat o symbolic-
kou návštěvu, naznačující novému
německému vedení, kudy se do
budoucna ubírat. 

MIROSLAV HAVLÍK

Kytici na rozlouãenou dal Vladimir Putin kancléfice Angele Merkelové                                                    Zdroj: echoprime.cz

Olympioniky vítali i hymnou
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Období napoleonských válek
představovalo pro Srby začátek
poslední etapy úsilí o obnovu
státní samostatnosti po téměř
pěti stoletích tureckého jha, za-
hájenou povstáním v roce 1804.
Byla jim sankcionována též me-
zinárodně tzv. berlínským kon-
gresem (1878). Vybojování ná-
rodní svobody svými prostředky
vyvolalo pochopitelně v srb-
ském společenství pocit sebevě-
domí a hrdosti. Nelibost moc-
ných z toho byla patrná a neje-
nom proto, že se jednalo o geo-
politicky důležité místo, ale i pro
příklad ostatním menším náro-
dům k následování.

Nejpodrážděněji reagovalo sou-
sední velmocensky zakomplexo-
vané Rakousko-Uhersko. Obviňo-
valo Srbsko z podpory jihoslovan-
ského separatismu na území dua-
listické monarchie. Rozčílení ve
Vídni dostoupilo vrcholu po srb-

ských úspěších za balkánských
válek (1912 – 13).

Zůstane skutečností, že v Srb-
sku působily nálady různého stup-
ně organizovanosti, projevující
tajně i otevřeně myšlenku všesrb-
ského, respektive jihoslovanského
sjednocení. Oficiální srbská exe-
kutiva ale věděla, že si to se silněj-
ším sousedem nemůže rozdat
v otevřené konfrontaci, aniž by
nevystavovala stát nebezpečí zni-
čení. Varovala se tudíž podpory ja-
kýchkoliv provokací. Včasné upo-
zornění na možnost atentátu vůči
následníku rakouského císařského
trůnu Františku Ferdinandovi,
odeslané Vídni, před jeho cestou
do bosenského Sarajeva v červnu
1914, je toho příkladem.

Tento okamžik byl jiskrou, která
roznítila dávno nahromaděné vý-
bušniny nejen na Balkáně, ale
v celé Evropě. Rakousku-Uhersku
posloužila jako vhodná záminka

ke splnění cíle, vojenského rozbití
Srbska, a tím vyřešení jihoslovan-
ské otázky jednou provždy. Válka,
jíž habsburské mocnářství Srbsku
vyhlásilo, rychle přerostla ve svě-
tový konflikt.

Z kraje srpna 1914 začala ra-
kousko-uherská armáda „trestnou
výpravu“ a napadla Srbsko. Bitva
na Ceru znamenala nečekaný
obrat. Srbové přešli do protiútoku.
Zahnali agresora a naopak sami
pronikli do okrajových částí jeho
území (východní Hercegovina,
Srem). Prvotním nezdarem rozzu-
řené c. a k. vrchní velení vzápětí
podniklo novou ofenzívu. Tento-
krát padl Bělehrad, takže srbské
vládní instituce se musely přesu-
nout do Niše. 

Hlavní velitel vojvoda (maršál)
Radomir Putnik ovšem za ústupu
do hor nad údolím řeky Moravy
skleslé řady srbského vojska do-
kázal zformovat. Po bitvě na Ko-

Nejslavnûj‰í kapitola let 1914–1918

Stranu 5 připravila a redigovala Nataša Weberová

lubaře – Suvoboru (listopad – pro-
sinec 1914) Srbové osvobodili své
hlavní město a zase očistili vlast
od nepřítele. První fáze střetnutí,
jež měla zničit Srbsko a umožnit
Německu a Rakousku-Uhersku
spojení s Tureckem, skončila fias-
kem.

Dlouhodobé poziční boje vysá-
valy srbský stát vojensky a hospo-
dářsky. Na podzim 1915 Rakušané
a Němci připravili silné 800 tisíco-
vé uskupení, posílené již Bulhar-
skem, řízené říšskoněmeckým ge-
nerálem Augustem von Macken-
sen. Bulharský útok do Makedo-
nie odřízl Srbům cestu směrem na
Soluň. Krajně vyčerpaná srbská
armáda musela tedy ustupovat
přes Kosovo, Rašku či Černou Ho-
ru k pobřeží Jadranu.

V krutých vánicích a sněhových
závějích, v lehkém oblečení, bez
zdravotnické pomoci, překonávali
srbští vojáci nehostinné pohoří
(Šar planina a Prokletje). Prochá-
zeli stezkami, posetými mrtvými
těly těch, kdož šli před nimi. Stras-
tiplnou kalvárii sdílel zubožený
lid měst i venkova, ženy, děti, ti co
nechtěli padnout do rukou cizá-
kům. S nimi král Petr I. Karad-
jordjevič, vláda a parlament.

„Při prodírání neschůdnými al-
bánskými horami dočasně přemo-
žené Srbsko i nadále žije a doufá –
pravil francouzský ministr Paul
Pairet v oněch měsících. „Hrdinný
srbský národ je tím nejušlechtilej-
ším vzorem všem, kdo by se v boji
za nezávislost své vlasti, za spra-
vedlnost a práva národů ocitli
v pokušení tak velkou věc vzdát.“
Tehdejší představitelé Francie se
oprávněně rozplývali nad houžev-
natostí srbského národa. Vždyť
každý říšskoněmecký pěšák, který
nestál na západní frontě byl pro ně
doslova požehnáním. Škoda, že na
tuto službu tak rychle zapomněli
jejich následovníci koncem 20.
a počátkem 21. století…

Z asi 400 tisíc Srbů obou pohla-
ví a různého věku jich loďstvo do-
hodových spojenců z albánských
přístavů Drač a Valona stihlo eva-
kuovat na řecký ostrov Korfu ne-
celou polovinu, převážně vojen-
ských osob. Do bojeschopného
stavu se postupně podařilo zde po-
stavit kolem 150 000 srbských vo-
jáků.

Výnos císaře Františka Josefa
I. zřizoval v obsazeném Srbsku
generální gouvernement. Okupač-
ní praktiky „starého dobrého“
mocnářství si v mnohém nezadaly
s brutalitou okupace hitlerovského
Německa. Byly zatýkány tisíce li-
dí, zajatci a civilisté vyváženi hlu-
boko do zázemí Rakouska-Uher-
ska. Během 1. světové války zahy-
nulo třicet procent obyvatelstva
Srbského království (z šesti milio-
nů) a až šedesát procent dospělých
mužů!

„Zůstane tajemstvím“ – psala
vídeňská Neue Freie Presse roku
1918 – „jak se ty zbytky srbského
vojska, které se zachránily před
Mackensenem, mohly později
vzchopit k boji. Byl tím podán dů-
kaz, že srbský voják patří mezi
nejodolnější bojovníky, jaké kdy
světový požár viděl. „Půldruhého
měsíce před koncem války prolo-
milo osm srbských a dvě fran-
couzské divize soluňskou frontu.
Před sebou pronásledovaly rozbité
říšskoněmecké a bulharské jednot-
ky. Bylo osvobozeno Srbsko
a Černá Hora.

Robert Lansing, tehdejší ministr
zahraničních věcí USA, pronesl:
„Až se budou psát dějiny této vál-
ky, jejich nejslavnější kapitola po-
nese jméno: Srbsko. Srbské vojsko
se vyznamenalo nevídanými hr-
dinskými činy a srbský národ pro-
žil neslýchaná utrpení. A taková
obětavost a houževnatost nemo-
hou zůstat bez povšimnutí – muse-
jí dojít odměny.“… 

VLADIMÍR MLEJNECKÝ

Podmínky ubytování v táboře
byly tak špatné, že tu vězňové
mohli jenom umírat a nepřežít.
Mauzoleum srbských zajatců
v Jindřichovicích (okres Sokolov,
Česká republika) je místem věč-
ného odpočinku 7100 Srbů a 189
Rusů, kteří zemřeli v koncentrač-
ním táboře za první světové války.

Ze vzdálených krajů Srbska sem
byli přiváděni zajatci, bojovníci
i civilisté, a umírali zde za nejsu-
rovějších podmínek. Jen tímto za-
jateckým táborem prošlo přes
40 000 lidí.

Obzory české země, přívětivá
prostranství luk a lesů, zůstávaly
vtisknuty v pohledech umírajících
nešťastníků, jakoby jim připomí-
naly jejich Šumadii, pohoří Cer
a Suvobor, dějiště jejich hrdin-
ských činů, kde vítězili nad vetřel-
ci, kteří přitáhli pokořit jejich
vlast. Jindřichovice jsou jenom
jedním z mnoha pohřebišť, kde le-
ží posmrtné pozůstatky lidí, kteří
nikdy neválčili za hranicemi své
vlasti. Od nejsevernějšího bodu
Norska až po tureckou Ankaru
jsou rozesety srbské kosti, pohasly

životy mnoha set pokolení srbské-
ho národa.

Dějiny se kdoví po kolikáté opa-
kovaly: mocní dávají na odiv svou
sílu, rozdělují a znesvářují národy,
podle svých prospěchářských cílů
a zájmů určují jejich osudy.

Zajatecký tábor v Jindřichovi-
cích posloužil jako prototyp ještě
strašnějších táborů smrti – Osvěti-
mi a Mauthausenu. Pohlédnete-li
na dokumentární snímky z jindři-
chovického tábora z první světové
války, nemůžete si nepovšimnout
zarážející podoby s fotografiemi
z koncentračních táborů druhé
světové války: stejný řád smrti,
baráky, živí kostlivci, márnice, ot-
rocká práce, každodenní pohřby.
Jenom uniformy strážců a pánů tá-
bora jsou jiné. V dějinách lidské-
mu pokolení nic nezpůsobilo tako-
vé zlo jako snaha velikých moc-
ností upravit si svět podle svých
představ. Donutit jiné národy, aby
se zřekly vlastní svébytnosti
a svého národního programu. Vál-
ka je zlo i pro poražené i vítěze.

To jsou burcující slova Djoka
Stojičiče, bývalého velvyslance
Svazové republiky Jugoslávie
v ČR. Vybrala z publikace 

o životě vězňů zajateckého 
tábora NATAŠA WEBEROVÁ

Jeho dílo interpretují nejlepší
světoví umělci, hostující na festi-
valech „DVOŘÁKOVA PRAHA“.
Letošní International Music Festi-
val DVOŘÁKOVA PRAHA pro-
běhl ve dnech 6. 9. – 24. 9. 2021.

V pondělí 6. 9. ve 20:00 v Rudol-
finu – Dvořákově síni zahájil Kon-
cert pro violoncello a orchestre h
moll, Symfonie č. 9 e moll, „Z No-
vého světa“. Interpretovala Filhar-
monica della Scala, dirigent Andrés
Orozco-Estrada a violoncello Da-
niel Müller-Schott. Skladby Anto-
nína Dvořáka zazněly i v Katedrále
sv. Víta, Anežském klášteře a na
HAMU, v sále Martinů.

Česká filharmonie pod dirigen-
tem sirem Andrásim Schiffem za-
končila festival Mozartovým „Don
Giovanni“ (předehra k opeře).
Koncert pro klavír a orchestr č. 20
d moll a na závěr Dvořákovy
„České tance“ I. řada.

Byl to nevšední zážitek. Dvořá-
kova hudba je citová, vyjadřující
neskutečnou vřelost a lásku k li-
dem.

Na závěr slova Antonína Dvořá-
ka z roku 1887:

„Umělec, který cítí a myslí a ně-
čemu se naučil a ví, že byl při tvo-
ření svého díla z celé duše jemu
oddán, raduje se vždy z toho, když
mezi mnohými třebas jen jeden
hlas se našel, o kterém může říci:
„Tento mi porozuměl“.

NATAŠA WEBEROVÁ

Pfied 180 lety se narodil velik˘ ãesk˘ 
hudební skladatel Antonín Dvofiák

Antonín Dvofiák

Memento pro vûãné ãasy – 
zajateck˘ tábor Jindfiichovice

Dlouh˘ zástup rakví

Táborová márnice byla neustále plná
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Na 24. 9. 1994 jsme se rozhodli
svolat manifestaci „Již nikdy
Mnichov, Cheb musí zůstat čes-
ký“.

Ano, chceme připomenout li-
dem výročí 2. mobilizace v září
1938 a mnichovské potupy lidu
Československa, co se zde všech-
no událo. Chceme uctít památku
těch, kteří padli rukama henlei-
novců při obraně naší republiky.

Proč právě v Chebu?
Na to se nás ptal i chebský sta-

rosta pan ing. Linda, kterému toto
nedá spát. Chebsko je nejzazším
cípem západočeského pohraničí.
Na letošních sudetoněmeckých
dnech v Norimberku se skupina li-
dí postavila proti štvaní a nárokům
sudetoněmeckého krajanstva vůči
naší republice, měli s sebou trans-
parent „Ne mnichovské dohodě“
a „Cheb musí zůstat český“. To už
něco signalizuje. Když někdo
v zahraničí bojuje za český Cheb,
nemůžeme ho v tom nechat samot-
ného.

Slyšel jsem, že lidé, kteří se vás
snaží od manifestace odradit, ří-
kají, že žádné požadavky sude-
toněmeckého krajanstva neexis-
tují.

Ten, kdo tohle říká, vědomě ne-
říká pravdu. Já žiji v západočes-
kém kraji od roku 1966. Mám zde
spoustu známých i z řad starou-
sedlíků Němců. Většina z nich by-
la v tzv. „Kulturním sdružení ob-
čanů německé národnosti“. Teď je
to přestává bavit, protože je toto
sdružení pod „Svazem Němců“,
na který tlačí sudetoněmecké kra-
janstvo. Především pak u nás pro-
střednictvím „Svazu chebských
obcí“ ze SRN.

Ty jsi se zúčastnila v Ústí nad
Labem 30. 7. 1994 tzv. akce
„Most“. Můžeš nám k tomu ně-
co říci?

Všichni, kdo jsme ten den na
tom mostě stáli, jsme přesvědčeni,
že aktivity sudetoněmeckého kra-
janstva se nesmí brát na lehkou vá-
hu. Po projevu pana Kellera
z Drážďan, který povídal, že si
Němci přejí usmíření, nám potom-
ci gestapáků a esesáckých vrahů
vyhrožovali, že přijde den a oni
nás budou házet z toho mostu.

A že ten den přijde určitě, že se
nemohou dočkat. Provokovali nás
během celého toho dne. Vyhrožo-
vali, že stejně bude nějaká provo-
kace, chystali se nás házet z mostu
už ten den.

O tom budu povídat, ale zvlášť.
Jen bych chtěla dodat, co jsem už
říkala na tiskové konferenci ÚV
KSČM. Nebýt těch lidí v Terezíně,
kteří se postavili proti sudeťácké
provokaci, a přijeli nám na pomoc,
tak to v Ústí nad Labem ten den
dopadlo špatně. Oni se potom báli
něco vyvolat.

Co si myslíš, že tomu všemu
napomáhá?

Především omluva pana Havla.
Oni se tím ohánějí. Musí se to dít
s tichým souhlasem našich nejvyš-
ších mocných. Jinak si nedovede-
me vysvětlit povolování vylože-
ných sudetoněmeckých provokací
v Terezíně, Ústí nad Labem, Chra-
stavě, Opavě atd. U nás si Němci
mohou klást věnce na hroby ese-
sáckých vrahů, odhalovat památní-
ky německých vojáků, zatímco vla-
stenecká manifestace v Chebu je
zakázaná. Něco to silně připomíná.
To už tady bylo v roce 1938. Někdo
tady opět jedná o nás bez nás.

A jsme opět v Chebu. Napadlo
vás, když jste šli oznámit mani-
festaci, že by ji mohli zakázat?

I o tom jsme uvažovali, ale
pan místostarosta Šantora měl pl-
ná ústa demokracie, ani jsme ne-
stačili zírat. Přece v naší demokra-
tické společnosti nemůže nikdo
zakázat vlasteneckou manifestaci.
Tak to vyznělo u pana místostaros-
ty Šantory. Starosta města Chebu
pan ing. Linda asi patří mezi tako-
vé představitele, kteří si pod po-
jmem demokracie představují úpl-
ně něco jiného.

A ještě něco na závěr?
Docela určitě nechceme rozpou-

távat nacionalistické vášně, jak
nám chce vnutit pan starosta. Kdo
rozpoutává nacionalistické vášně,
to jsme zažili na vlastní kůži na
mostě v Ústí nad Labem. To činí
ten, kdo žádá zrušení Benešových
dekretů, ten, kdo dovoluje němec-
kému kapitálu rychlé pronikání do
naší ekonomiky v nevídaném roz-
sahu a zřejmě bez jakékoliv kon-

troly.Ten, kdo dovoluje budovat
německé vojenské hřbitovy a do-
konce i památníky bývalých ese-
sáků. Pravděpodobně jsme se tou
naší manifestací trefili do vosího
hnízda, nemají argumenty pro zá-

kaz, tak nás napadají jinak. Ne-
smíme se dát, musíme se spojit
všichni, komu je drahá naše vlast,
naše řeč, bez ohledu na stranickou
příslušnost, vyznání a rasu. Jen tak
ubráníme to, za co naši předkové

bojovali a umírali. Musíme se dr-
žet hesla husitů: „Nepřátel se nele-
kejme, na množství nehleďme!“
Potom máme naději, že vyhraje-
me. Pravda vítězí, ale musí se jí
pomoci.

Stranu 6 připravila a redigovala Nataša Weberová

Za co manifestoval Klub ãeského pohraniãí v roce 1994
Rozhovor s Nata‰ou Weberovou, dfiíve Hubingerovou • Haló zpravodaj ã. 9/94

Pietní akty proběhly u pomní-
ků – náměstí Svobody a Vítěz-
ném náměstí.

Akci řídila a moderovala
MUDr. Ilona MÜLLEROVÁ.

S vojenskými poctami byly po-
loženy věnce:
• Za V KPR – plk. gšt. Ing. Petr

Cupák, náčelník 1. úseku, veli-
tel Hradu

• Za PS PČR, místopředseda –
p. Tomio Okamura

• Za ambasádu SR – přidělenec
obrany, gen. mjr. Ing. Miroslav
Kocian

• Za ambasádu RF – pp. Maxim
Alešin a Andrej Bankajev

• Za MO AČR – ředitel KVV
HMP, plk. Ing. Marian Margai,
vedoucí oddělení péče o válečné 
veterány OVV MO AČR, 
Ing. Vladimír Petr

• Za GŠ AČR – generálmajor
Ing. Štefan Muránský, ředitel
Sekce podpory

• Hejtmanka Středočeského 
kraje paní Mgr. Petra Pecková
s radními p. Ing. Pavlem Pavlí-
kem a p. Mgr. Martinem Hrabá-
kem

• Protopresbyter Dr. Jan Beránek,
ředitel Úřadu epiarchální rady
Pražské pravoslavné církve

• Za ÚV ČSBS místopředseda
plk. v. v. Ing. Emil Kulfánek

Zazněla slovenská a česká hym-
na, následovaly projevy hostů. 

Na poctu padlých zazněla na zá-
věr Večerka. 

Pietních aktů se zúčastnili zá-
stupci dalších svazů a sdružení – 

a) za ČsOL – plk. v. v. Ing. Jiří
Vlasák

b) za Sdružení Čs. zahraniční
letci – Východ, jeho místopředse-
da – genmjr. Ing. Ladislav Mina-
řík, bývalý velitel vzdušných sil
AČR, p. Pavel Šmidrkal

Sdružení vojenských a váleč-
ných veteránů II. světové války

Členové ČSBS, sympatizanti
a veřejnost

NATAŠA WEBEROVÁ

âesk˘ svaz bojovníkÛ za svobodu pofiádal dne 23. 8. 2021
vzpomínkové akce k v˘roãí Slovenského národního
povstání a uctil památku ãsl. letcÛ a zahraniãních vojákÛ
bojujících a padl˘ch v období II. svûtové války

Dajan Murzin. Kapitán Rudé armády,
náãelník ‰tábu, pozdûji velitel 
1. partyzánské brigády Jana ÎiÏky

Chebská manifestace 24. 9. 1994. 
Pozvali jsme jednu z Ïen, které na sudetonûmeck˘ch dnech v Norimberku drÏely transparent „NE MNICHOVSKÉ DOHODù“
a „CHEB MUSÍ ZÒSTAT âESK¯“                                                                                              FOTO – archiv N. Weberové

Chebská manifestace 24. 9. 1994
Takhle nás hlídali                                                     FOTO – archiv N. Weberové

Tichá noc, jasná noc
krásná je.
Partyzán pušku si nabije.
Mesiačík, ten celú noc nejdě

spát,
partyzán nejlepší kamarád.

Keď idě partyzán na hory,
srdce mu bojovně zahorí:
„Slováci, pojďte všici do boja
slovenská vlast Vaše Vás volá.“

Slovenský národe nejsi sám.
Na horách stojí Tvůj partyzán.
Tam bojojú Češi aj Slováci,
bratia Rusi, Srbi, Poláci.

Slovenský národe za Těba,
slovenský partyzán život dal.
Umieral pre slovenskú drahú

zem
a těraz má v zemi večný sen.

(Poznámka: Tuhle písničku
jsem slyšela a zpívala před mno-
ha lety na Velké Javorině v Bí-
lých Karpatech. Byli jsme tam
Češi, Moraváci a Slováci. Pod
vedením Dr. Zdeňka Klanici. Ať
mi prominou Slováci, jestli jsem
něco nenapsala správně. Ta pís-
nička je opravdu česko-sloven-
ská.) NATAŠA WEBEROVÁ

Partyzánská



(Dokončení ze s. 1)

Havlova neznalost 
historických událostí
Poválečné rozhodnutí velmocí

o vysídlení německé menšiny
z českého pohraničí sledovalo
principy denacifikace, demilitari-
zace a demokratizace. Důraz byl
položen na to, aby se v budouc-
nosti nemohla rozpoutat agresivní
válka na podnět zmanipulované
národnostní menšiny. Aby se za-
bránilo zmanipulované menšině
dát podnět k agresi. Aby se udá-
losti nástupu fašismu a rozbití
Československa nemohly opako-
vat. A jaký postoj zaujal náš prezi-
dent 45 let po válce? Náš prezi-
dent překvapivě a k úžasu národa
podpořil revizionisty, odmítající
výsledky druhé světové války
a kompromitoval spojence. Oživil
problém z dávna, zaslepil občany
a zabránil jim chápat, co se děje
dnes. Bylo od té doby podáno bez-
počet svědectví o tom, „komu slu-
ší omluva,“ revanšisté však své
stanovisko nezměnili. Přemnoho
pamětníků protestovalo proti fal-
šování dějin. Uvedu jen jeden pro-
jev zoufalého nesouhlasu, projev
příslušníků prvorepublikové Po-
hraniční finanční stráže z r. 1993.“
Z vlastní zkušenosti víme, že od-
sun německých fašistů a jejich po-
mahačů v poválečném období se
nijak nedotkl těch Němců, kteří
mohli prokázat (a prokázali) svoje
antifašistické smýšlení. Zejména
proto jich zůstalo v českém pohra-
ničí na 250 000. Teprve Vy, pane
prezidente, jste vnesl mezi nás ne-
jistotu. Hovořil jste o jakési kolek-
tivní vině a její nepřípustnosti,
o amorálnosti odsunu a o pocitu
křivdy a hanby, kterou prý při
zmínce o odsunu fašistů z našeho
území pociťujete. Domníváme se,
že jste projevil naprostou nezna-
lost historických událostí a jejich
souvislostí, že zaměňujete příčinu
a následek a jednostranně hodno-
títe situaci, která by při eventuál-
ním vítězství německého reichu
v druhé světové válce vedla k li-
kvidaci našeho národa, a nejen je-
ho. Soudíme, že nejvyšší předsta-
vitel České republiky nemůže ne-
dbat na skutečné dějiny a jejich
průběh. Nemáte právo hovořit na-
ším jménem. Zklamal jste naše
očekávání. Vyzýváme Vás, abyste
na svou funkci rezignoval. Poža-
dujeme Váš odchod.“ (Z pozůsta-
losti Karla Kolína.)

Na rozdíl od zakladatelských
prezidentů, prezidenta Osvobodi-
tele a prezidenta Budovatele, si
popřevratový prezident samostat-
ného suverénního státu nijak nece-
nil. Ale nevážil si ani národa. Aniž
by respektoval rozdíl mezi nacio-
nalismem a vlastenectvím, odsou-
dil lásku k národu jako inferiorní
touhu příslušet ke stádu či smečce,
vlast označil za dvorek, noru a ne-
větraný pelech, semeniště šovinis-
mu, provincionalismu, skupinové-
ho egoismu, xenofobie a rasismu
a – speciálně v našich podmín-
kách – jako projev krátkozrakého
sebeničivého „čecháčkovství.“
Popřevratový prezident výrazně
přispěl ke vstupu České republiky
do Severoatlantické aliance – NA-
TO (r. 1999) a do Evropské unie –
EU (r. 2004). V době války v Ko-

sovu souhlasil s bombardováním
Srbska a označil je za „humanitár-
ní“. Podporoval projekt protirus-
kého radaru na našem území. I ta-
dy byla jeho politika jednostranně
orientovaná a podřízená západním
silám v jejich boji o světovládu.
Vidíme, že všechny nectnosti stu-
dené války se po roce 1989 vrátily,
jen v opačném gardu. (A snad ve
výraznější podobě, třeba v té či
oné spoluúčasti na armádních mi-
sích Západu v Afghánistánu, v Irá-
ku, v Libyi, v Sýrii apod.)

Většina národa 
v existenční nejistotě
A co se v uplynulých letech po

převratu dálo uvnitř nového státu?
Spisovatel Jan Trefulka to svého
času popsal velmi výstižně: „Vše-
mocná ruka svobodného trhu se
v ničem neosvědčila, způsobila
stamilionové škody, doširoka se
otevřela podvodníkům všeho dru-
hu, tunelářům a chamtivcům bez
svědomí. Převálcovala kulturu
konzumními produkty, hloupou
privatizací televize, rezignací na
státem podporovanou filmovou
tvorbu, odprodejem tisku zahra-
ničním majitelům, tvrdě zaměře-
ným na komerci, mocným bulvá-
rem, výrazným a trvalým zhoršo-
váním kultury lidských vztahů.
Privatizace se ocenila jako by byla
jedinou zárukou rozvoje ve všech
oborech lidské činnosti bez ohle-
du na úpadek duchovních aktivit
a mravů, i v politice. Povědomí
národní identity se rozplynulo
v záplavě akčního braku, roman-
tického kýče a nechutných reality
show. Přehlédlo se, že demokracie
potřebuje demokraty a že chybí
inspirace k spolupráci, navazující
na ideje, na nichž stát Čechů
a Moravanů (i odpojených Slová-
ků) vznikal.“ (Salon/Právo, 21. 9.
2006)

Dodejme, že jen pochybní zbo-
hatlíci, tuneláři a podvodníci, res-
tituenti a privatizátoři mohou být
vděčni za vítězství „pravdy a lás-
ky nad lží a nenávistí“. Většina
národa zažívá pocity existenční
nejistoty, ztráty perspektiv a ná-
růst starostí. Ekonomický úpadek
jako následek rozprodeje a rozdá-
ní národního bohatství je bezútěš-
ný. Jakákoli konkurence na naší
straně byla bezohledně likvidová-
na. Tak jen namátkou. Ztratili
jsme nerostné bohatství, doly,
vodní zdroje, těžký průmysl, ban-
ky, pojišťovny, část lehkého prů-
myslu. Téměř všechny výrobní
prostředky jsou v cizích rukou.
Platy našich zaměstnanců ve srov-
nání s prosperujícím zahraničím
jsou třetinové, i když produktivita
práce je dvoutřetinová. Podle ofi-
ciálního statistického Eurostatu
přiteklo do České republiky v le-
tech 2010 – 2016 celkem 563 mi-
liard Kč. A odteklo 2 252 mili-
ard Kč.

Přibývá chudoby 
a počty bezdomovců
S lítostí můžeme vzpomínat na

naši výrobu světoznámých moto-
cyklů, nákladních automobilů,
tramvají. I výrobu osvědčených
osobních automobilů převzala za-
hraniční firma. Z té naší udělala
pouhou montážní dílnu. Zrušena
byla i výroba kvalitní nerez-oceli.
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Po 32 letech stojíme opût na kfiiÏovatce dûjin

Bratislavsk˘ hrad v zrcadle Dunaje                                     Zdroj: radynacestu.cz

Stranu 7 připravil a redigoval Jan Jelínek

Řadou odešly vyhlášené výrobny
oděvního průmyslu a obuvi. Jen
technická muzea tu a onde nám
mohou připomínat tvůrčí úspěchy
minulosti. A také přibývá chudo-
by a zvyšuje se počet bezdomov-
ců.

Bez náhrady padla brněnská
Geofyzika, jeden ze tří špičko-
vých ústavů světa pro hledání vo-
dy, ropy, nerostného bohatství.
Podvodný „Král privatizace“ nás
připravil o slavnou námořní floti-
lu. Řadou odešly naše významné
podniky. Buď zmizely zcela nebo
se octly v rukou zahraničních ma-
jitelů. Je to k nevíře, ale ani ta vo-
da, která pramení na našem úze-

zatelné, vede k růstu dobře utaje-
ných ziskuchtivých mafií. Krimi-
nalita, korupce a prostituce na-
růstá v celé společnosti. Dokonce
i u školáků. Smysl života u mnoha
lidí se soustřeďuje na otázku, jak
získat peníze, jak dobře vydělat.
A morálka? Ta neexistuje. Připoji-
li jsme se k světovému neoliberál-
nímu odmítání sociální spravedl-
nosti a k přijetí globální polariza-
ce neuvěřitelné míry bohatství
a chudoby.

Situaci celého světového spole-
čenství i každého jedince dnes
komplikuje a ztěžuje hrozivá pan-
demie koronaviru. Vypukla v roce
2020. Jde o zlověstný případ neví-

ka i v jeho volném čase, od rána
do večera a od večera do rána, od
narození k pohřbu, celoživotně
a celosvětově, globálně. A co je
zvláště důležité, peníze dělají pe-
níze bez jakýchkoli regulí, bez
právního a mravního omezení.
Nejvýnosnější jsou lichvářské
úroky z půjček a z dluhů. Propast
mezi bohatými a chudými se stále
více prohlubuje a rozšiřuje. Mluví
se o nůžkách, které se neuvěřitel-
ně rozvírají. Takovou nerovnost
svět ještě neviděl.

Připomenutí 
revolučního roku 1848
K nám přišel neoliberalismus

o 20 let později, s převratem
v r. 1989. Ale stejně jako na Zápa-
dě i u nás byl dosavadní socio-
centrismus (orientace na společ-
nost) a normocentrismus (ohled
na pravidla, normy, psanou i ne-
psanou morálku) vystřídán ego-
centrismem (sebestřednost, sebe-
prosazování, hédonismus a osobní
požitek jako smysl života). Histo-
rikové znají mnoho příkladů účas-
ti mladé, nastupující generace na
procesech společenských změn.
Připomeňme si z minulosti našich
národních dějin ty nejznámější. 

V revolučním roce 1848 najde-
me především studenty jako bo-
jovníky na pražských barikádách.
Oni jsou vedle starších uvědomě-
lých vlastenců čelnými představi-
teli probuzeného národa, který se
poprvé od dob bělohorské pohro-
my a ztráty státnosti (1620) při-
hlásil o svá politická práva, o prá-
va občanů. Co chtěl tehdy porobe-
ný český národ na vládnoucí cizí
monarchii? Na památném praž-
ském „březnovém“ svobodném
shromáždění občanů se poprvé
horlivě diskutovalo, formulovaly
se požadavky, sestavovala petice,
která pak byla předložena císaři.
Hlavní požadavky petice byly ty-
to: „Aby země koruny české byly
spojeny všeobecným sněmem.
Aby dostaly Ústavu a podle ní za-
stoupení všech vrstev národa na
sněmu a stejná práva volební pro
všechny. Aby platila svoboda slo-
va a tisku. Stejně aby platila svo-
boda shromažďovací, náboženská
a jazyková. Aby byla zavedena
čeština do škol a do úřadů. Aby
byla zrušena robota. Aby obce do-
staly samosprávu. Aby se dbalo
o organizaci práce a mzdy.“

Revoluce, jak víme, byla pora-
žena. Občanské naděje pohasly.
Vláda upevnila svůj absolutismus
a mezi poddanými se šířil oportu-
nismus, lokajská přizpůsobivost
a závislost. Ale odkaz roku 1848,
odkaz „jara národů“ se neztratil.
Dlouhá desetiletí vedli mluvčí
a zástupci již obrozeného národa
v rámci Rakousko-Uherské mo-
narchie marný zápas o politické
zrovnoprávnění někdejší Koruny
české, o uznání naší státnosti. Ge-
nerace tvůrčích osobností v litera-
tuře, výtvarném umění, v hudbě,
myslitelů ve vědách a v osvětové
práci si předávaly odkaz roku
1848 po celou druhou polovinu
19. století a pokračovaly v tom
i ve století 20. 

(Dokončení 
v listopadovém čísle)

mí, nám nepatří. I ta je v cizích ru-
kou. Pokud jde o zemědělství, by-
lo zbaveno světové úrovně. Ztrati-
li jsme soběstačnost ve výrobě po-
travin i v chovu domácího zvířec-
tva. Ubývá úrodné půdy, chátrají
areály bývalých zemědělských
družstev. Obyvatel venkova valem
ubývá. Nikdo neví, jak živý a kve-
toucí venkov obnovit. Taková je
situace v oblasti materiálních stat-
ků. Jak je tomu ve sféře duchov-
ních hodnot? Místo žádoucí de-
mokratizace a humanizace škol-
ství a osvěty došlo po r. 1989
k nedomyšlenému rušení mateř-
ských školek a jeslí, k neodbor-
ným projektům inkluze i exkluze,
k nečekaně diskontinuitním a ne-
systémovým opatřením ve výcho-
vě a vzdělávání ve škole i mimo
školu. Ku podivu urychleně vy-
rostly sexšopy, bary, kasina a her-
ny všeho druhu. Svět rozmanitých
médií ba i internet hned na prv-
ních stránkách hýří svody a nabíd-
kami a nekonečnými reklamami
superkonzumního života a pří-
zemního požitkářství, včetně pro-
stituce. Vštěpují nám, že žijeme,
abychom jedli, pili, bavili se, tě-
lesně si bez omezení užívali.
A abychom obdivovali luxus živo-
ta celebrit, který je nám předklá-
dán jako záviděníhodný příklad.
A pornografie a pornolálie už pat-
ří ke každodenním zaběhnutým
způsobům chování. K rutině. Do-
ma i na veřejnosti. I na pódiu a na
jevišti.

Odmítání sociální 
spravedlnosti
Tunelování a rozkrádání podni-

ků a bank manažery, kteří jsou
dobře placeni, a jejichž nedovole-
né obohacování je jen těžko doka-

dané světové krize. Krize ze zá-
hadných příčin a se záhadnými
důsledky a následky. Jsou o tom
různé teorie, i konspirativní. Za-
působily tu přírodní vlivy jako
kdysi, když řádil mor nebo chole-
ra? Vyvolal epidemii člověk svý-
mi pokusy v laboratoři? A šlo
o nechtěný únik nebezpečného vi-
ru nebo o něčí strategický záměr?
Nevíme. Ale světem se šíří nová,
neznámá a netušená epidemie.
Přináší nepředvídané následky na
lidském životě a zdraví, na výro-
bě, obchodu i dopravě a ve všech
společenských aktivitách materi-
ální i duchovní povahy. Postavila
proti sobě potřeby, zájmy a hod-
noty ekonomické a potřeby, zájmy
a hodnoty boje o život s péčí
o zdraví. Nově se tak vyhrotil mo-
rální problém. Jaký je smysl lid-
ského života? Co jsou hodnoty
pravé a nepravé? Co jsou pahod-
noty? Tady se otvírá i nový, dříve
neznámý problém, jak řešit uspo-
řádání a vedení státu v podmín-
kách globální pandemie?

V době po r. 1989 je od počátku
obtížné ustavit a udržet skuteč-
nou, ne pouze formální demokra-
cii. Vládne se pod praporem neo-
liberalismu, který se vynořil a po-
stupně prosadil v západních ze-
mích od 70. – 80. let minulého
století. Nese s sebou velebení
a adoraci neomezené svobody,
kult svobody bez řádu a bez odpo-
vědnosti. Jen neviditelná „ruka tr-
hu“ má rozhodovat mezi všemi,
kteří podnikají a bohatnou. Neoli-
berální svoboda vtrhla mocně
zvláště do peněžního trhu a přine-
sla nebývalou změnu v nabývání
zisku. Nevydělává se jako dříve
na práci. Bohatne se nesrovnatel-
ně více na všech potřebách člově-



Uvádíme vzpomínky našich
občanů, co v oněch tragických
dnech podzimu 1938 museli za-
kusit v našem pohraničí.

NIKDY JSME NEDOSTALI
ODŠKODNĚNÍ
Narodila jsem se roku 1927

v Českém Krumlově. Rodiče si
tam postupem času postavili ro-
dinný domek. Žilo se tam vedle
Němců v poklidu až do roku 1937,
kdy už se situace stávala vážnou
a Henleinovo štvaní neslo ovoce.
Mého otce, tajemníka Národní
jednoty pošumavské nejvíce trápi-
lo a zlobilo, že všude na lepších
místech byli Němci. On jako rus-
ký legionář byl velkým vlasten-
cem. Nabádal všechny zdejší Če-
chy, aby své děti posílali jen do
našich škol, staral se, aby naši lidé
měli pokud to šlo, dobré zaměst-
nání. 

Práce se mu vcelku dařila, ale po
úmrtí T. G. Masaryka se vše zde
začalo rychle měnit. Děti z němec-
kých rodin nám začly nadávat, do-
cházelo i k fyzickému napadání
a tak nás do školy museli doprová-
zet starší lidé. Němci začali pořá-
dat demonstrace. Vyhrožovali
nám, dobře věděli, že jsou v přesi-
le. Po celý rok jsme žili v tomto
strachu a navíc v srpnu 1938 byl
otec povolán k ostraze hranic. Při-
kázal nám vyčkat doma, když bu-
de zle, přijede a odveze nás do
bezpečí. Maminka, moje 16letá
sestra a já tedy poslechly, ale uká-

zalo se, že to byla chyba. Naši Ma-
sarykovu školu napadla 20. září
horda kluků ve věku 10–14 let.
Podařilo se nám utéct zadním
vchodem domů. Vycházet ven už
bylo nemožné. Kdo ví, který
z nich je dnes členem landsman-
šaftu a stěžuje si…

Pokud měl někdo ve vnitrozemí
příbuzné či známé, začaly české
rodiny rychle město opouštět.
U nás taková možnost nebyla a tak
jsme poslušně čekaly na otce. Jen-
že 27. září nám skupinka ordnerů
začala střílet do oken. My tři vydě-
šené ženské ležely na podlaze
a byla to muka se strachem. Na-
štěstí soused, rozumný Němec,
ordnery odehnal. Toho využil
přednosta stanice pan Fiala, vplížil
se k nám do domu a sdělil, že za-
nedlouho odjede poslední vlak do
vnitrozemí. A otec že se vrátit za-
tím nemůže. V rychlosti nám ma-
minka navlékla svetry, každá jsme
vzala pokrývku, věci do tašky, na
nic jiného čas nezbyl. Zamkly
jsme sice dům, ale okna byla stej-
ně roztřískaná. Zanechaly jsme
tam téměř všechno, ale matka se
v těch chvílích modlila, jen aby se
nám tatínek vrátil.

Cesta vlakem trvala jen čtvrtho-
dinky. Němci vlak zastavili a při-
kázali, aby se vrátil zpět. Zdejší
přednosta nám pomohl s výstu-
pem na druhou stranu nádraží
a dal radu – honem utíkejte pryč!
Takže nastal pěší pochod, cestou
v noci plnou nebezpečí. Schováva-

ly jsme se do křoví, jak jsme už
z dálky zaslechly německý hovor.
Tak jsme došly až do Kžemže, od-
tud vlakem dojely do Českých Bu-
dějovic. Tam na nás ale místní lidé
křičeli, proč utíkáme a necháme to
tam vše na pospas Němcům. Do-
vedete si potom představit to naše
zoufalství? Neměly jsme kam jít
a navíc nám chyběl otec. Maminka
měla adresu na jedny naše známé,
utekli již dříve, do Horusic. Ze
zoufalství jsme se vydaly tam.
Spaly jsme ve stodole, ale v noci
jejich pes prokousl matce ruku,
další neštěstí navíc.

Tím vším jsem začala Němce
nenávidět, jenže naše zbožná ma-
minka vše skládala do rukou Bo-
žích a jen se stále modlila. Ráno
nám poskytla přístřeší zdejší haj-
ná, byla též sama, její muž byl ta-
ké povolán k službě na hranici.
A ona navíc čekala přírůstek do
rodiny. Chovala se k nám hezky
a v té naší situaci hodně pomohla.
S tatínkem jsme se shledali až
koncem října.

V listopadu jsme přišli do Čes-
kých Budějovic, kde otec získal
práci i malý byt. Byla to jedna stu-
dená místnost v podkroví, spalo se
na dvou vypůjčených matracích.
Hřáli jsme se pod pokrývkami je-
den od druhého. Naše vybavení –
4 hrnečky a jeden větší hrnec.
Onemocněla jsem z toho všeho zá-
nětem močového měchýře a ná-
sledky nesu dodnes. Když se zá-
ložna z Českého Krumlova přestě-

hovala do Kžemže, byla možnost
si část peněz vyzvednout a něco
nakoupit. Na otce již Němci vyda-
li zatykač. Až po 15. březnu 1939
dostala maminka povolení zajet do
našeho domu. Nábytek byl hodně
poničen, oblečení, knihovnu, i dal-
ší zařízení Němci rozkradli, mno-
hé knihy na hromadě v kuchyni
byly ohořelé. Němci udělali výběr,
k spálení vzaly knihy o legiích,
z historie republiky a podobně.

Nikdy – a to chci zdůraznit –
jsme neobdrželi žádné odškodné,
nemluvě o prožitém utrpení a strá-
dání. Nikdy nezapomenu, jak ges-
tapáci zmlátili surově otce před
našimi očima, za pobyt v koncent-
ráku nikdy nic nedostal. 

Noemi Bláhová, 
tehdy Český Krumlov

ORNEŘI ZBILI FARÁŘE 
K SMRTI
Narodil jsem se a vyrůstal

v Českém Krumlově v rodině hra-
ničářského pracovníka. Otec byl
náměstkem starosty za spojené
české strany a v dalších více jak
deseti funkcích v našich spolcích,
zejména v Národní jednotě pošu-
mavské. Jako nejstarší syn nájem-
ce mlýna jsem pracoval u otce a od
18 let i ve veřejných funkcích.
Většina mých rostenců musela
město opustit, protože němečtí
podnikatelé pro ně neměli (nechtě-
li) práci. A to navzdory tomu, že
živnosti i obchod zde byly značně
závislé na zákaznících z českých

vesnic. Zásobování záviselo spíš
na české straně, německé obce
„živilo“ dobytkářství.

Hned v prvních dnech října
1938 jsem v Českých Budějovi-
cích potkal známou Němku, která
řekla: „Co jste vy Češi odešli, je
z města vesnice“… Naše rodina
byla postižena hned po okupaci
Rakouska neúprosným obchod-
ním bojkotem. Po našem vyhnání
zabral mlýn komisař, měl to za
svou předchozí činnost od SdP slí-
beno. Ač to byl původně syn čes-
kého otce, zradil a svůj rodný
mlýn prohospodařil. Takže za zra-
du hospodařil na našem pro sebe.

Za týden po útěku zemřel ná-
sledkem těchto událostí dědeček
ve věku 93 let a za pár dnů nato ot-
cův bratr – farář v šumavské vsi
Ondřejov. Zbili jej ordneři jako
trest za to, že v době mobilizace
byla na faře naše vojenská jednot-
ka. Ztýraného jej vláčeli od Horní
Plané do „minikoncentráku“ ve
sklepení v českokrumlovském
zámku. Z tamní nemocnice nám
jej přivezl náš styčný důstojník. Za
několik dnů na to strýc skonal.

Je smutné, že se dnes najdou
čeští lidé, kteří se nestydí napsat,
že Němci neměli u nás stejná prá-
va. Bylo tomu právě naopak.
V mém rodném městě nebyla ani
jedna česká střední škola, až v ro-
ce 1937. Na radnici se úřadovalo
jen německy, i když tam seděli
Prohazka, Palaczek… Jan Jakeš,

Český Krumlov
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Stranu 8 připravila a redigovala Nataša Weberová

Svûdectví o brutalitû sudeÈáck˘ch lotrÛ na jihu ãeské zemû

Budování pohraniãních
opevnûní

Od roku 1936 začala čs. vláda
budovat systém pohraničních opev-
nění, který měl zadržet nápor ne-
přítele. Během pouhých tří let vy-
rostlo podél hranic i ve vnitrozemí
227 izolovaných pěchotních srubů,
7 mohutných dělostřeleckých tvrzí
(Hanička, Adam, Bouda, Hůrka,
Smolkov, Dobrošov, Stachenberg).
Dále na deset tisíc objektů lehkého
opevnění „řopíků“, urychleně bu-
dovaných čs. armádou a civilním
obyvatelstvem. 26. 9. 1938 Hitler
v berlínském Sportovním paláci
hrubě útočí na ČSR, vojáci však
závazkům velmocí věří a jsou při-
praveni bránit svou Vlast.

Pfiíjezd uprchlíkÛ pfied praÏsk˘m Wilsonov˘m nádraÏím.           Foto – âTK (2018)

Cheb 6. 10. 1938 – sudetské Ïeny vítají vÛdce Adolfa Hitlera

âást osádky izolovaného pûchotního srubu K-S 14 „Cihelna“ - Králíky.
                                                                  Foto – z archivu Jaroslava âvanãary

Henleinovci se ãím dál ãastûji pou‰tûjí do ozbrojen˘ch stfietnutí. Zá‰-
kodnická ãinnost narÛstá. Na snímku jedna z desítek diverzních skupin.
                                                  Foto – z archivu Jaroslava âvanãary

Vût‰ina ãeskoslovenského obyvatel-
stva pfiijala zprávu o opatfieních vlá-
dy k obranû republiky a o mobilizaci 
armády s nad‰ením.
Jedno ale neví, Ïe francouz‰tí a brit-
‰tí diplomaté jiÏ naznaãují, Ïe se
âeskoslovensko bude muset obejít
bez jejich pomoci.
 Foto – z archivu Jaroslava âvanãary


