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Mohutná a bouřlivá proti-
vládní demonstrace pod názvem
Česká republika na 1. místě se
konala 3. září odpoledne na
pražském Václavském náměstí,
které hromadně hřmělo. Na 100
tisíc občanů sem přišlo vyjádřit
své rozhořčení nad počínáním
kabinetu premiéra České re-
publiky Petra Fialy. Volali po je-
ho demisi. Skandovali: „Už je to
tady.“ „Máme toho dost.“ Když
moderátor citoval jeho reakci
na shromáždění protestujících,
které pronesl na CCN Prima
TV, že dění na Václaváku je
„akcí proruských sil,“ zaburá-
cel náměstím smích a pískot,
který ho deklasoval jako politi-
ka mimo realitu.

Právo na odpor 
dle Ústavy ČR
Jak sdělili organizátoři demon-

strace, jejím smyslem je kromě
dosažení odstoupení vlády, je zří-
zení dočasné vlády odborníků
a vypsání předčasných voleb. Po-
kud vláda nepodá demisi do 25.
září, tak na celorepublikové de-
monstraci vyhlásíme právo na od-
por dle Ústavy ČR a vyhlásíme
nátlakové akce. Jednáme s odbo-
ry, podnikateli, zemědělci, staros-
ty, dopravci a dalšími organizace-
mi nad vyhlášením stávky. Pořa-
datelé protestu dále zdůraznili, že
chtějí zmírnění nepříznivého do-
padu energetické krize na občany
a nápravu škod, osvobodit náš do-
mácí průmysl od závislosti na za-
hraničních společnostech, vojen-
skou neutralitu a zajištění pří-

mých smluv s dodavateli plynu za
nízké ceny především s Ruskem.
Požadují, aby ČR změnila systém
rozdělování a plateb za elektřinu
tak, aby za ni nemusela platit pro-
středníkům na burze.

Pracující na prvním místě
V záplavě vlajek České republi-

ky pod nebem, plným záře slunce
babího léta, promlouvaly také
transparenty revoltujících občanů
s nápisy: „Petře, národ se ti vze-
pře!“ Křičely zde i nápisy na tabu-
lích proti Evropské unii a NATO,
proti odmítavému postoji české
vlády vůči Rusku. 

Ze vzrostlého lesa tabulí bylo
možné číst: „Předčasné volby!“
„Pryč s tyrany a zrádci všemi.“
„Pracující na prvním místě!“ „Ne
drahotě!“ „Zdaňte bohaté!“ „In-
ternacionální socialismus!“ „Pe-
karová (TOP 09) – jednotka aro-
gance!“ „Černochová – lidský od-
pad v politice!“ „Generální stáv-
ku!“ „Vepři sami koryta neopus-
tí!“ „Za bídu a chudobu není vi-
nen Rus. Zodpovědný za vše je fi-
alový hnus!“ „Je 5 minut po dva-
nácté!“ „Nejsme vaše loutky!“
„Hanba vládě – vládo budíček!“
Byli zde rovněž komunisté v ru-
dých tričkách s nápisem KSČM
a se stánkem, kde Viktor Pázler
sbíral podpisy občanů na archy,
aby mohl Josef Skála kandidovat
ve volbách na Hrad do úřadu pre-
zidenta ČR.

Na podiu pod sochou sv. Václa-
va promlouvali k lidskému moři
řečníci. Jejich slova podporovalo
hřmění bubnu, do něhož tloukl pa-

Do redakce Národního Osvo-
bození přicházejí dopisy, v nichž
čtenáři odsuzují rozhodnutí po-
slanců odebrat Českému svazu
bojovníků za svobodu státní do-
taci na jeho činnost. Na iniciáto-
ra této destruktivní aktivity, po-
slance Jakuba Jandu (ODS), se
obrátila otevřeným dopisem
sestra Marta Kolesová. Ve svém
dopise mimo jiné uvádí:

„Vážený pane poslanče Jakube
Jando, Vy jste hrubě ve svém břez-
novém vystoupení v Poslanecké
sněmovně urazil členy ČSBS od
Ostravy až po Brno a od Krkonoš
až po Prahu a Šumavu. Hlavně jste
urazil zakládající členy Svazu pro-
tifašistických bojovníků. Tento
svaz, jehož jsme pokračovatelé, na-
vázal na organizace vzniklé hned

po válce v roce 1946. Zakládali je
lidé, kteří se vrátili z různých kon-
centračních táborů, podupáni, poš-
piněni německým fašismem, a také
vojáci z různých front domácího
i zahraničního odboje, čeští občané
vyhnaní z pohraničí – to byl základ
vzniku protifašistických bojovní-
ků. Těchto lidí si my, členové
ČSBS, vážíme. Pietně tyto genera-
ce uctíváme a hlásíme se k naší
malé zemi, jazyku a národní hrdos-
ti. Hlásíme se k vlastenectví, a to se
nyní nenosí a nepěstuje. V květno-
vých dnech půjdeme položit květi-
ny k pomníkům a pomníčkům obě-
tem válek a dalším hrdinům z na-
šich řad. Uděláme to rádi – i bez
Vaší finanční podpory.“ 

MARTA KOLESOVÁ, 
99 LET

Demisi vlády Ïádalo 100 000 rozhnûvan˘ch lidí!

Z otevfieného dopisu ãlenky âSBS

Nespokojení obãané                                                                                                                                     FOTO – âTK

Vláda nás vleče 
do neuvěřitelného rizika!
Úderný a přesvědčivý byl pro-

slov prezidentského kandidáta čes-
kých vlastenců Josefa Skály: „Přá-
telé, tohle je síla, kterou už nepře-
válcují. Nedovolme jim to. Má-li
premiér této země troufalost ozna-
čit Václavské náměstí praskající
ve šech za spolek jakýchsi trollů,
švábů či čeho, já ještě dříve, než
Jindřich Rajchl podnikne právní
kroky, které slíbil, navrhuji něco
jiného. 

Jediné správné řešení, že se pan
premiér a všichni, kdo sdílejí jeho
názor, dostaví sem, tady si kleknou
a odprosí vás všechny. Omluví se
za tu sprosťárnu, k níž jim nikdo
nedal právo. Dal kdokoliv z vás té-
to vládě mandát vykřikovat, že
jsme ve válce s jadernou mocností
a zatahovat nás do ní?! Už proto ta
vláda musí padnout co nejdřív,
protože nás vleče do neuvěřitelné-
ho rizika. Ona nakupuje za desítky
miliard zbraně, které vůbec nejsou
potřeba k obraně České republiky.

A všimněte si, nedělá dokonce nic
pro to, aby ochránila vlastní obča-
ny.

Tato vláda s náma nakládá hůř
než náčelník afrického kmene kde-
si u rovníku, když na něj ale mířily
kolonizátorské dělové čluny. Mu-
síme se ptát, jestli někdo drží těm
panákům, co vládnou, pistoli od-
jištěnou u spánku. Zcela vědomě
kopou za cizí kapitál a cizí moc
proti své vlastní zemi a s tím mu-
síme skoncovat!“

J. Skála v projevu také zdůraz-
nil, že je třeba sestavit českou re-
prezentační delegaci, v níž budou
špičkoví odborníci, kteří pojedou
jednat do Moskvy za náš zájem!
Vyzval, abychom přestali vést
včerejší války a zakázali si pokra-
čovat v nevraživosti vůči sobě. 

Dle Skály, ve svinstvu, které ta-
dy panuje, se ocitá Karel Marx ne-
vinně. Je přesvědčen, že je u nás
vedle vlastenecké a demokratické
pravice třeba vlastenecké civilizo-
vané levice. 

(Pokračování na s. 7)

Český svaz bojovníků za svobodu, Sdružení vojenských a válečných veteránů ČSBS a Vojenské
sdružení rehabilitovaných Armády ČR uspořádaly 23. srpna dva pietní akty v Praze 6 k uctění hrdinů
Slovenského národního povstání v roce 1944. U pomníku čs. zahraničních vojáků 2. světové války na
Vítězném náměstí a u pomníku Čs. letců na náměstí Svobody položili květiny také zástupci KSČM,
ANO, SPD, Trikolory a Slovanského svazu protifašistických bojovníků. Na náměstí Svobody promluvila
Kateřina Konečná, na Vítězném náměstí Milan Krajča (mh) FOTO – Miroslav Maršálek

ličkami rozlícený mladík, jehož
zrak byl upřen na prapor s červe-
ným husitským kalichem. „Fialo-
va vláda nás vede do bankrotu
a dělá to v cizí prospěch,“ udeřil
na citlivou strunu expert na dopra-
vu a národohospodářství Jan Ska-
lický. „Vláda vykřikuje, že jsme
ve válce. My nejsme ve válce. My
jsme jen obětí naprosto nesmysl-
ných válečnických choutek. Chce-
me v čele státu představitele, kteří
jsou hrdi na svou vlast. Váží si je-
jích občanů, jsou si vědomi svých
povinností vůči nim. Nechceme
lokaje lezoucí do zadku tomu, kdo
dá víc!“, hřímal poslanec Evrop-
ského parlamentu Hynek Blaško
(SPD). „Vyžeňte ty, kteří si uděla-
li z politiky dobře placený džob.“
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ně sjednotil roztříštěné odbojové
protifašistické skupiny z celého
tehdejšího protektorátu a stal se ve
své době největší levicovou odbo-
jovou organizací na našem území.
Údaje o počtu členů a spolupra-
covníků organizace jsou neúplné
a odhadují se až na deset tisíc.

Gestapo však nezahálelo. Po
velké policejní akci a zatýkání
v říjnu 1944 se v proslulém
Petschkově paláci ocitá prakticky
celé vedení Předvoje. Jiří Staněk,
Karel Šmirous, Karel Hiršl, Rado-
van Richta. To ještě Němci nevědí,
koho mají v rukou. 

V polovině ledna 1945 jsou
všichni převezeni do Malé pev-
nosti v Terezíně. Gestapo pokra-
čuje ve výsleších a stále hledá
hlavní organizátory. Až začátkem

března 1945 se ujistí, že je dopad-
lo: odhalí i totožnost Karla Hiršla,
záhadného „Hořejše“, o kterém
vždy všichni mluvili jako o „ve-
doucím“. Situace vedení Předvoje
je beznadějná, vyslýchaní proto
statečně berou na sebe i vinu ostat-
ních, aby je zachránili.

Hitler je mrtev, spojenecká voj-
ska obsazují téměř celé Německo.
Nacisté v protektorátu však ještě
neřekli poslední slovo. 30. dubna
1945 Karel Hermann Frank v pro-
jevu k českému národu varuje, aby
Češi nepočítali s německou sla-
bostí, neboť „ takové iluse by uto-
nuly v krvi“. Lidé mají dál spořá-
daně chodit do práce a nenaslou-
chat „klamným zprávám“.

2. května přiváží gestapo z Pra-
hy do Terezína, kde se mezitím šíří

Nehorázné rozhodnutí
Kontroverzní reakce vzbudilo

rozhodnutí, že oficiální oslavy
78. výročí vypuknutí Slovenské-
ho národního povstání (SNP) se
letos v srpnu konaly jen pro po-
zvané hosty. Veřejnost měla
k Památníku SNP v Banské By-
strici přístup až odpoledne. Sdě-
lil to server Novinky.cz. Organi-
zátoři oslav to chabě vysvětlova-
li důvody kapacitními a zvýše-
nými bezpečnostními opatření-
mi v důsledku vojenského kon-
fliktu na Ukrajině.

„Je to nehorázné, nedemokratic-
ké rozhodnutí. SNP mělo občan-
ský rozměr a nepustit veřejnost na
oficiální oslavy je hrubé znevážení
charakteru a podstaty SNP,“ kriti-
zoval předseda Směru – sociální
demokracie Robert Fico. Dle
Směru se vládní politici bojí lidí
a jejich oprávněné kritiky na ka-
tastrofální výkon vládní politiky
a prezidentské funkce. Naopak
Směr se zachoval důstojně. Uspo-
řádal vlastní oslavy SNP ve Zvole-

nu, kam pozval velvyslance Ruska
na Slovensku i zástupce běloruské
ambasády. Je patrné, že vládní
moc Slovenska k oslavě 78. výročí
SNP přistoupila hanebně. „Prezi-
dentka Zuzana Čaputová si uvědo-
muje jakého neomluvitelného pře-
šlapu a neúcty k SNP se dopustila
vyznamenáním „podporovatelů
fašistického Slovenského štátu,“
sdělil drsnou pravdu Fico. Čaputo-
vá letos udělila Řád Ĺudovíta Štú-
ra 1. třídy in memoriam třem čle-
nům skupiny Bílá legie. Historici
upozornili na přešlap prezidentské
kanceláře a vyznamenané označili
za „luďáky“. Albert Púčik, Anton
Tunega a Eduard Tesár po 2. svě-
tové válce založili Bílou legii jako
neformální hnutí odporu proti ko-
munistickému teroru. Ti však
představují osoby, spojené s reži-
mem fašistického Slovenského
štátu. Prezidentka později uznala
za chybu, že vyznamenala tyto
muže z Bílé legie. 

(jel)

Stranu 1 a 2 připravil a redigoval Jan Jelínek

Český svaz bojovníků za svo-
bodu si 77. výročí konce 2. světo-
vé války, vítězství nad fašismem
a osvobození Československa
z německé nacistické okupace
připomněl na pietním shromáž-
dění v terezínské Malé pevnosti.
Ta za války sloužila jako věznice
SS a 2. května 1945, v den, kdy
padl Berlín a nad Reichstagem
zavlála sovětská vlajka, se stala
místem poslední hromadné po-
pravy vězněných českých odbo-
jářů. Na příkaz říšského minist-
ra pro Čechy a Moravu K. H.
Franka zde bylo zastřeleno 51
vlastenců, především z řad mlá-
dežnické odbojové organizace
Předvoj.

Český svaz bojovníků za svobo-
du udržuje živou paměť na tyto
události, na vlastenecký boj proti
nacismu, na hrdinství a oběti, které
přispěly k osvobození naší vlasti –
Československé republiky. Projev
přednesl předseda ÚV ČSBS
Ing. Jaroslav Vodička. V jeho zá-
věru přečetl i jména všech tehdy
popravených.

V projevu předseda ÚV ČSBS
připomněl vznik a historii odbojo-
vé skupiny mladých Čechů, jejíž
jádro se zprvu scházelo v evange-
lickém sboru v Praze na Smícho-
vě. Karel Hiršl, Václav Dobiáš
a Jiří Staněk vytvořili organizaci,
která se rozrůstala a systematicky

Svět se stále více potýká s tíží
všeobecné krize. A není to jen
vražedná pandemie koronaviru,
která ohrožuje celé národy. Sou-
ží nás i důsledky vývoje ekono-
mického, ekologického a etické-
ho. Celý dosavadní vývoj naší ci-
vilizace směřoval k touženému
většímu bezpečí, blahobytu a zu-
šlechtění. Dospěl však k opač-
ným výsledkům. 

Množí se projevy disharmonické
nesouměřitelnosti mezi přírodou
a civilizací, vzrůstá disharmonická
nesouměřitelnost mezi lidmi a je-
jich skupinami navzájem. Množí
se projevy kulturního úpadku. Hol-
duje se alternativním formám post-
moderny, postosvícenosti, postmo-
rálky, všeobecné negativitě.

Kam se poděl konsensus, shoda,
souhlas veřejného mínění? Nehodí
se. Nehodí se staré heslo „v jedno-
tě je síla“. Držitelé moci rozkládají
a štěpí společnost při každé příle-
žitosti. Oni ctí heslo „Rozděl a pa-
nuj“. Skrytí světoví multimiliardá-
ři dnes vládnou nad státy globální
integrace. Programovým rozpojo-
váním a rozdělováním občanstva
mají o zájmy svého mamonu a své
moci postaráno. Pozornost a síla

možných kritiků je zaslepeně ori-
entována k malicherným nebo zá-
měrně vymýšleným cílům. Stude-
ná válka skončila počátkem 90. let
minulého století mimo jiné slav-
nostním sjednocením rozděleného
Německa a zároveň rozbitím
všech perspektivních slovanských
států. Rozdělené bylo hrdé Česko-
Slovensko a oslabené Česko a ma-
lé Slovensko. Početní Rusové se
separativně rozštěpili podle staré-
ho dělení na Velkorusy, Bělorusy
a Malorusy (Ukrajince). A v jejich
zemích nepřestává zahraniční pod-
pora rozbíječských „Majdanů“
a vzájemných vojenských konflik-
tů. Všechno to ovšem pod závaly
lživých globálních hesel o demo-
kracii a lidských právech a o prá-
vech (některých) národů na (údaj-
ně) vlastní samosprávné projekty.

Stejně propagandisticky zaštítě-
né bylo nelítostné válečné zničení
prosperující Jugoslávie, rozbití
společného státu Srbů, Chorvatů,
Slovinců a Makedonců. Dnes je na
území bývalé obdivované Jugoslá-
vie jen hrstka závislých balkán-
ských zemiček. Neradostný je vý-
sledek nelidského bombardování,
mezinárodního pronásledování ne-

poddajných vůdců a ovšem – ne-
prodyšná propaganda ze strany
uzurpátorských velmocí. Válčí se
pod prapory manipulativních,
podvržených hesel, jimiž lze, bo-
hužel, některé důvěřivce oklamat.

I dnes, po uplynulých staletích,
se můžeme ptát: „Kde zůstalo va-
rování knížete Svatopluka z Velké
Moravy? Proč Češi a Slováci do-
volili rozbít jejich společný stát?
Proč nepodporují své slovanské
bratry, aby drželi při sobě, proč
pomáhají vojenskoprůmyslovým
silám svět násilím je od sebe od-
trhnout?“ Vrátí se někdy (brzy)
„Svatoplukovy pruty“ k sobě?
„Jak Češi a Slováci dnes prohloubí
svou vzájemnost? A co Srbové
a Chorvati? A co Velkorusové
a Malorusové (Ukrajinci)? Proč
stále někteří bratři podporují mezi
sebou něco či ono „oddělit“, aby
se o to mohli přetahovat a přít?
A proč mocichtiví imperialisté
chtějí jednoho či druhého bratra
podporovat, porazit a všem pak
„vládnout“? Proč stále platí ono
staré mocenské pravidlo: „Divide
et impera? A proč tomu Svatoplu-
kovi syni mají čelit? 

STANISLAVA KUČEROVÁ

Rozdûl a panuj! Co na to Svatopluk?

Poslední poprava v Terezínû
âesk˘ svaz bojovníkÛ za svobodu (âSBS) uctil památku vlastencÛ

tyfová epidemie, se-
znam 70 vězňů, kteří
mají být popraveni
v tzv. „zvláštním ří-
zení“, tedy bez sou-
du. Byl vypracován
z rozhodnutí K. H.
Franka a špiček praž-
ského gestapa, kteří
tím porušili příkaz
z Berlína, aby se dal-
ší popravy nekonaly.
Je to seznam „zvlášť
nebezpečných věz-
ňů“, u jejichž jmen
byla již dříve připsá-
na poznámka XYZ.
Popravených je na-
konec „jen“ 51. Mezi
nimi i Karel Hiršl, Ji-
ří Staněk, Evžen
Šesták, Jan Mojžíš
a Edmund Trachta
z vedení odbojové or-
ganizace Předvoj.

V Košicích přitom
už tou dobou zasedá
československá vlá-
da, Moravu osvobo-

zují jednotky Rudé armády, zá-
padní Čechy Američané. A v tere-
zínské Malé pevnosti jdou na smrt
mladí Češi – vzdělaní, odvážní, ti,
kteří by mohli být nebezpeční bu-
doucím německým zájmům v čes-
kých zemích, mohli by se stát pří-
kladem pro ostatní.

Neexistuje taková doba ani ta-
kové poměry, které by nám zabrá-
nily vzpomenout na české vla-
stence, bez cenzury a různých pří-
vlastků. 

Jejich cílem bylo osvobození
naší vlasti z německé okupace,
a k tomu směřovala veškerá jejich
činnost. V tom je jejich hlavní pří-
nos. Proto si zaslouží věčnou úctu
a paměť.

Národní osvobození, 
11. 5. 2022

Výkonný výbor českého hokeje
se pasoval do role inkvizitora. Va-
roval naše lední hokejisty, že kdo-
koli z nich podepíše smlouvu
v ruské Kontinentální hokejové li-
ze (KHL), zabouchne si dveře do
reprezentace v národním týmu
České republiky. Otrocky se tím
přiřadil k rozhodnutí hokejových
hlavounů Švédska a Finska. Vše se
tak děje kvůli jejich nesouhlasu

s vojenským zásahem ruské armá-
dy na Ukrajině. Rusofobie jako ra-
kovina zachvátila tedy i velmože
českého hokeje. Kupodivu, nikdy
však nebyli inkvizitory našich
špičkových hokejistů, hrajících
v klubech kanadsko-americké
NHL na protest proti tomu, že ar-
mády USA a NATO masakrovaly
civilní obyvatelstvo ve válkou
zmítaném Afghánistánu! (jel)

Hokejoví inkvizitofii

navazovala spolupráci s dalšími
malými odbojovými skupinami na
celém území protektorátu. Díky
přísným konspiračním zásadám se
jí gestapo dlouho nedařilo odhalit
a rozbít. Od roku 1944 členové
skupiny začali pravidelně vydávat
časopis Předvoj, který dal jejich
organizaci jméno. Předvoj postup-

Exhumace mrtvol vûzÀÛ v Malé pevnosti Terezín.                                                                                                               FOTO – archiv
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Magistr Václav Houfek,
Muzeum města 
Ústí nad Labem
(Z jeho vystoupení na pražské

dubnové konferenci k 77. výročí
osvobození Československa)

Žilo tu v kraji 80 procent obyva-
tel německé národnosti. Po Mni-
chovské dohodě tady vládli na-
cisté. Neodehrála se zde žádná
velká pozemní vojenská operace.
Ale některé věci, významné pro
válečné dějiny, se zde odehrály.
Bylo to území nacistické říše se
zkoncentrovaným válečným prů-
myslem, především s poslední vel-
kou rafinérií v Záluží u Mostu,
která dodávala pohonné hmoty pro
wehrmacht až do května 1945.
Nacházela se zde řada pobočných
koncentračních táborů, které mu-
seli Němci vyklízet. Vězně hnali
pryč pochody smrti. Oběti těchto
pochodů zemřeli v Horní Vsi
u Chomutova. Osvobození se do-
čkali vězni z koncentračního tábo-
ra Flosenburg. Mezi 20. dubnem
a 6. květnem nacistická správa
v Litoměřicích zaznamenala prů-
jezd 12 tisíc vězňů, z nichž 4000
v Litoměřicích zemřelo. Zpopelni-
li je v krematoriu Terezín. Jeden
z největších pochodů smrti skončil
na Ústecku u Krupky v Bohosudo-
vě, kde je pohřbeno v hromadném
hrobě 1880 obětí. To se odehrálo
v únoru, březnu a na začátku dub-
na 1945. V Krušných horách na-
cisté ničili tunely a mosty, spojují-
cí Čechy a Sasko.

Ústí nad Labem bylo velice dů-
ležitým centrem průmyslu. Stalo
se terčem útoku 8. letecké americ-
ké armády 17. a 19. dubna 1945.
Letouny vybombardovaly celý
historický střed města na Labi. Za-
hynulo na 600 osob, další zemřely
následně na vážná zranění. Památ-
ku na bombardování tu připomíná
kostel se šikmou věží, kterou vy-
chýlily ze základů otřesy detonací
a tlakové vlny. Pumy zničily továr-
nu Mannesmann v Chomutově.
Bombardováno železniční nádraží
v Mostě. Nejbombardovanějším
místem v českých zemích byla
zmíněná rafinérie v Záluží u Mos-
tu, kde Němci vyráběli z uhlí po-
honné hmoty. Zakusila třináct vel-
kých plošných leteckých útoků
a desítky menších leteckých úto-
ků, které směřovaly do dalších
míst severozápadních Čech. Tohle
letecké bombardování tu bylo pří-
tomno zdaleka nejvíce ve srovnání
s celým územím Československa.

Osvoboditeli též vojáci
polské armády
Vlastní válečná operace, která se

skutečně dotkla Ústeckého kraje,
byla Pražská operace, kterou usku-
tečnil 4. ukrajinský front. Na území
kraje se příliš nebojovalo, jen se
bojovalo na přístupech ze Saska
a přes Krušné hory na české území.
Na hřebeni hor u Chomutova vzdo-
rovala německá obranná linie u Ko-
vářské, kde proběhla velká tanková
srážka, po níž pak k nám přešla 2.
polská armáda. 8. května projely
naším regionem první sovětské
průzkumné oddíly. Jen malé útvary
s několika tanky a automobily, kte-
ré se nezastavovaly, jen zjišťovaly
situaci. A za nimi teprve následova-
ly hlavní sledy ukrajinského frontu.
V Ústí nad Labem osvobozenecká

Jedna ze zniãen˘ch budov v centru Ústí nad Labem                   Zdroj: Wikipedia

Osvobozování Severoãeského kraje a Ústí nad Labem

Stranu 3 připravil a redigoval Jan Jelínek

Bombardováním vych˘lená vûÏ ústeckého gotického kostela       Zdroj: Wikipedia

vojska nebyla vítána a z oken vise-
ly bílé prapory kapitulace. Němec-
ké obyvatelstvo do poslední chvíle
války masírovala nacistická propa-
ganda. V ústeckých novinách ze 6.
května 1945 se ještě lhalo, že Ně-
mecko je na prahu vítězství! A ješ-
tě 6. května se v Ústí nad Labem
veřejně popravovali zběhové
z wehrmachtu.

Pro náš region je výraznou od-
lišností při jeho osvobozování
účast 2. polské armády. Po sovět-
ské a rumunské armádě byla třetí
největší armádou, která na našem
území působila. Ta také měla třetí
největší ztráty ze zahraničních ar-
mád při bojích na našem území.
Její zásluhy na osvobozování čes-
kého území jsou neprávem opo-
míjeny. Poláci se na Šluknovsku
ocitli v tvrdé bojové situaci. Po-
stoupili až k Mělníku. Bylo to nej-
zasší české město, které Poláci
dosáhli 11. května 1945. Až do
12. května likvidovali poslední
ohniska odporu, s nimiž se střetli.
Během 13. a 14., 15. května se 2.
polská armáda otočila a odjela
směrem na sever do Polska.

V Terezíně zabíjel též
skvrnitý tyfus
Asi nejvýznamnější a nejdrama-

tičtější událostí v českých zemích
v květnu 1945 se zjevily drama-
tické události kolem Terezína. By-
la tu Malá pevnost, věznice gesta-
pa, a židovské ghetto. Sem směřo-
valy také transporty z koncentrač-
ních táborů. Na začátku května
1945 se tu ocitlo na 600 tisíc lidí.
V Malé pevnosti živořilo 5000 li-
dí. Mezi nimi se začal šířit smrtel-
ný skvrnitý tyfus. Nacistické ve-
dení Terezína začátkem května
oficiálně předalo celý barák Mezi-
národnímu Červenému kříži. Situ-
ace se tu velice vyhrotila. Tyfus
a další nakažlivé nemoci se začaly
dramaticky šířit mezi vězni. Praž-
ské nemocnice zmobilizovaly
zdravotnický aparát, poslaly sem
několik desítek lékařů a zdravot-
ních sester. Ti ale nebyli schopni
udržet lidi v nějakém rozumném
stavu. Českou misi vedl
MUDr. Raška. Ale zdravotníci ne-
měli v moci jak zastavit těch 40 ti-
síc lidí, kteří chtěli jít domů, když
válka skončila. Jenomže ti skoro
všichni byli nakaženi nemocemi.
A pokud by se z Terezína rozběhli
ven, tak by nejspíš v létě roku
1945 českou zemí zmítala velká
a tragická epidemická událost.
Naštěstí přijela Sovětská armáda,
která uvolnila čtyři polní nemoc-
nice. Obsadila všechny vstupy
a výstupy do areálu Terezína,
všechno kontrolovala. A po něko-
lika měsících se jí podařilo kritic-
kou situaci pacifikovat. Bylo sem
nasazeno více než půl stovky so-
větských lékařů, na 400 zdravot-
ních sester a pracovníků zdravot-
nického personálu, z nichž se jich
60 nakazilo a nedokázalo včas vy-
léčit. Zemřeli. Je to jedna z poza-
pomenutých kapitol 2. světové
války, přerušená radostí z vítěz-
ství a míru, který k nám přišel 9.
května 1945. Je to tragická tečka
za válkou. Jenom díky tomu nasa-
zení českých a sovětských zdra-
votníků. Jinak se mohla stát mno-
hem větší pohroma, než nakonec
byla. Řada infikovaných objektů
musela být vypálena.

Krvavá odplata 
a sebevraždy 
hitlerovských pohlavárů
Na konci války v pohraničí pro-

pukla masová vlna sebevražd pře-
devším mezi nacistickými pohla-
váry po vzoru vůdců Adolfa Hit-
lera a Josefa Goebbelse, kteří za-
bili sebe a své rodiny. Až stovky
německých soukmenovců na Ús-
tecku si vzalo život, mnozí i se
svými rodinami. Jednou z kapitol
jsou antifašisté v našem regionu.
Tito odpůrci nacismu se stali ter-
čem pronásledování už bezpro-
středně po Mnichovu. Tisíce jich
nacisté uvrhli do koncentračních
táborů z českého pohraničí už
v říjnu a listopadu 1938. Mnozí
končili také na popravištích. Když
se hroutil nacismus, tak sami ně-
mečtí antifašisté pomáhali čes-
kým lidem převzít moc v pohrani-
čí. Bez nich, kteří se dali na stranu
československých úřadů, by se

ateliérech, ale nastoupila do ame-
rické armády jako kapitánka Ma-
rie Sieber. Patřila do Pattonovy ar-
mádní skupiny, se kterou postupo-
vala do Čech za osvobození jejich
západní a jižní části. V Ústí nad
Labem měla příbuzenské vztahy.
Naposledy byla v Ústí 30. května
1945. Tady je na snímku v Tepli-
cích na náměstí. Pro nacistickou
propagandu byla typickou národ -
ní zrádkyní. V její pozůstalosti
jsme našli sérii fotografií, jak jela
s doprovodem americkým konvo-
jem v otevřeném voze 15. a 16.
května z Plzně do Ústí nad Labem
přes Most a Teplice. V Teplicích
na náměstí rozdávala autogramy.
Houfek též seznámil účastníky
konference s Lilli Hornig, rodač-
kou z Ústí nad Labem. Jedinou že-
nou z Československa, která se
zúčastnila projektu Manhattan –
výroby jaderné bomby v USA,
kam odešla s rodiči do exilu na

německé národnosti v našich vojs-
cích na západní frontě. Jejich osu-
dy jsou velmi zajímavé. Hodně li-
dí z českých zemí se zúčastnilo
partyzánského boje na Balkáně,
ve Francii, Itálii, na které se často
zapomíná. V Československu zů-
stalo po válce něco málo přes čtvrt
milionu Němců.

OSVOBOZOVÁNÍ 
JIHOČESKÉHO KRAJE

PhDr. Jiří Petráš, 
Jihočeské muzeum 
České Budějovice
Z území západních Čech de-

markační čára pokračovala z Ne-
pomuku a od nás směrem na Blat-
nou přes Pacovice, západně od
Písku, pak šla po stopách Švejko-
vých do Putimi, k Heřmaně, smě-
rem na Vodňany, Bavorov, Strun-
kovice nad Blanicí, na prachatic-
ký okres a na České Budějovice,
kde se táhla demarkační čára mezi
vesnicemi Kamenný Újezd a Ko-
sov a dále potom šla na Velešín,
Kaplice, Horní Dvořiště. 

Krajem se vláčely na konci vál-
ky transporty smrti. V lednu 1945
jeden transport projel nádražím
v Českých Budějovicích. Posled-
ní transport smrti začátkem květ-
na skončil ve Velešíně, kde čeští
lidé pomohli zuboženým vězňům
a loni tam obec Velešín na jejich
památku odhalila pamětní desku.
Jeden z takových pochodů vedl
i přes oblast Šumavy - šel z Ra-
vensbrücku a skončil ve Volarech.
Američany o tom byl natočen do-
kumentární film, který byl pro-
mítnut na konferenci. 23. a 24.
března 1945 se udály dva nálety
na budějovický železniční uzel,
jeden z nejvýznamnějších doprav-
ních uzlů na konci války ve směru
sever – jih. Žel, schytala to velká
část města, ale byla zasažena na-
příklad i budova gestapa. Zahynu-
lo několik stovek lidí.

Deníček třináctileté dívky
Petráš ukázal na videu deníček,

který si tehdy vedla 13letá dívčina
z Budějovic. Je tu např. záznam
z pátku 23. března, psaný dětskou
rukou: „Čtyři hodiny odpoledne
nálet na topírny. Sledují jej letáky.
Zítra na shledanou. Již je to tady.
Tři čtvrti na dvanáct. Nálet trval
půl hodiny. Bylo to příšerné.“ 

Dále jsou zápisky z konce války
a prvních dnů míru, kdy líčí nála-
du lidí. Němce psala dívka s ma-
lým „n“. Líčí, že se jí líbí, jak Ru-
sové zpívají, na Američanech se jí
zase líbí černoši, a jak se lidé jez-
dí dívat na Američany černé pleti
do Českého Krumlova. Porovná-
vá výzbroj. Naše muzeum má ješ-
tě několik takových deníků. 

Je tam také zmínka, že by Ame-
ričané a Rusové potom po válce
opět mohli válčit mezi sebou. Tím
vlastně ten deníček končí. 

Budějovice byly osvobozeny
9. května kolem 5. hodiny odpo-
lední. Hodně je fotografií o kon-
taktech vojáků osvoboditelů s ob-
čany, na náměstí velká slavnost
s přivítání vojáků Rudé armády
a americké armády, kteří byli kou-
sek od Budějovic. O tom vypoví-
dá v Kamenném Újezdě deska. 

JAN JELÍNEK

nepodařilo udržet u nás aspoň
částečný pořádek v květnu a čer-
vnu 1945. Panovala též krvavá
odplata, postihující kolaboranty,
konfidenty gestapa, příslušníky
SS. V Ústí nad Labem 9. května
odpoledne příslušníci SS zavraž-
dili ženu s dětmi za to, že vyvěsily
bílou vlajku z okna svého rodin-
ného domu. Začal úprk říšských
Němců zpátky do německé říše.
Dochází k rabování. I nákladních
lodí na Labi v ústeckém přístavu.
Werwolfu se přičítá exploze skla-
du vojenského materiálu v Ústí
nad Labem – Krásném Březně 31.
července 1945.

Marlene Dietrich a Lilli
Hornig spjaté s Ústeckem
Tady vidíte na snímku Marlene

Magdalene Dietrich v Přešticích.
Ona nebyla tou hvězdou filmové-
ho plátna, která by své vlastenec-
tví ilustrovala pouze ve filmových

konci 30. let minulého století. Tu-
to bombu svrhli Američané v srp-
nu 1945 na japonské město Naga-
saki. Jako jediná žena z Českoslo-
venska se ještě předtím zúčastnila
zkušebního výbuchu první atomo-
vé bomby v poušti Nového Mexi-
ka. Lilly Hornig byla významná
jaderná teoretička, fyzička, zabý-
vala se i chemií, působila jako
profesorka na řadě amerických
univerzit, její muž zastával roli po-
radce prezidenta Kennedyho. Do-
žila se takřka 100 let. Zemřela
před 5 lety v roce 2017. Odkázala
našemu muzeu na památku všech-
ny věci, které používala při práci
na projektu Manhattan. 

Takže v našich sbírkách máme
kompletní výstroj, kterou fasovali
účastníci tohoto projektu. Je to vo-
jenská bunda americké armády,
kterou Hornig nosila v poušti Los
Alamos v Novém Mexiku. Málo
je známá kapitola účasti vojáků
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V Moskvě se 20. 8. 2022 konal
první Mezinárodní protifašistic-
ký kongres, a to přesto, že histo-
rie mezinárodního protifašistic-
kého hnutí se píše již několik de-
setiletí. Cílem akce je reagovat
na současné snahy o falšování
dějin a heroizaci fašismu ve svě-
tě. Je nepřijatelné zapomínat na
lekce a poučení z období 2. svě-
tové války. To je hlavní myšlen-
ka těch, kteří se zúčastnili toho-
to kongresu.

Účast přijali delegace z více jak
30 států. Vojenští atašé, historici,
členové veřejných organizací, ná-
boženských sdružení a také vete-
ráni z takových zemí jako Čína,
Srbsko, Súdán, Indie, Bangladéš,
Egypt, Nigérie, Izrael, Burundi,
Indonésie, Irák, Jemen, Kuba,
Kambodža, Malajsie, Mosambik,
Filipíny, Nikaragua a samozřejmě
všech bývalých republik SSSR.

Kongres zahájil ministr obrany
RF Sergej Šojgu, který prohlásil,
že boj proti jakémukoli projevu fa-
šismu musí být nekompromisní
a komplexní. Uvedl, že ve 30. le-
tech minulého století se tato ideo-
logie stala neuvěřitelně populární
v řadě západních zemí. „Je zcela
zřejmé, že finanční a ekonomická
spolupráce anglo-amerických a na-
cisticko-fašistických podnikatel-
ských kruhů byla jedním z hlav-
ních faktorů, které vedly k zahájení
2. světové války, která stála lidstvo
nevídané lidské oběti,“ řekl Šojgu.

K dnešním událostem na Ukraji-
ně ruský ministr obrany prohlásil:
„Oficiální Kyjev se otevřeně pro-
hlásil za dědice a nástupce krva-

vých ukrajinských nacionalistů.
Nejvyšší rada (parlament Ukraji-
ny) přiznala příslušníky OUN –
UPA za bojovníky za národní ne-
závislost. Po rozpadu Sovětského
svazu udělali ve Washingtonu
všechno pro to, aby z Ukrajiny vy-
tvořili protipól Ruska. Bylo pod-
porováno prosazení legislativy,
která zakazovala ruský jazyk, rus-
ká média, obecně ruskou kulturu –
jednoduše vše, co souvisí s naší
zemí. Mnozí na Ukrajině takovou
politiku nepřijali. Včetně obyvatel
Donbasu. Pak proti nim byla zahá-
jena brutální represivní operace.“

Po začátku speciální operace
ozbrojené síly RF čelí nelidské
taktice ukrajinských formací. Vojá-

ci ozbrojených sil Ukrajiny a ná-
rodních bataliónů se ukrývají
v městských oblastech, kryjí se ci-
vilním obyvatelstvem jako živým
štítem, využívají obytné domy
a zařízení sociální a energetické in-
frastruktury jako opevnění a paleb-
né body. Když jsou poraženi v boji
a donuceni k ústupu, cíleně ničí
vše kolem sebe, jen aby nic nezů-
stalo místním obyvatelům. „Stej-
nou taktiku používali během
2. světové války němečtí nacisté.
Z jedné strany je to možné vysvět-

lit složením ukrajinské armády. Po
protikomunistickém převratu byly
v zemi zformovány nové vojenské
struktury, tzv. národní batalióny,
vyznávající myšlenku neofašismu,
rasové netolerance k ostatním, kte-
ré nepovažují za Ukrajince. Radi-
kální nacionalismus, který šířil
prapor Azov, se stal ideologií celé
banderovské Ukrajiny. Příslušníky
Azova, kteří se vzdali, ukrajinské
úřady odsoudily k smrti. Na vězni-
ci v Jelenovce, kde byli zajatci dr-
ženi, byl v noci proveden raketový

útok americkým reaktivním systé-
mem palby. Cynický masakr vlast-
ních bojovníků byl nadiktován
strachem ukrajinského vedení ze
svědectví a výpovědí příslušníků
Azova. Právě oni odhalují zločiny
proti civilistům, které byly spácha-
né se souhlasem Kyjeva,“ dodal
Šojgu.

Nejen na Ukrajině se znovu ob-
jevila tato zvěrská ideologie. Dále
ministr obrany RF řekl: „V Eston-
sku a Lotyšsku se staly tradicí po-
chody legionářů SS, válečným
zločincům jsou instalovány pa-
mátníky a obelisky. V ulicích li-
tevských měst otevřeně zaznívají
nacistické slogany a hesla. Dnes
jsme svědky dalšího jasného pro-
jevu nacistické politiky, kdy se
z nejvyšších evropských tribun ak-
tivně propaguje rusofobní myšlen-
ka zakázat všem ruským občanům
vstup do zemí Evropské unie.“

Na konci činnosti kongresu při-
jali všichni účastníci společnou re-
zoluci vyzívající ke sjednocení úsi-
lí všech rozumných lidí na Zemi ve
jménu mírového, spravedlivého
a bezpečného rozvoje všech a kaž-
dého jednotlivce. Vyzvali v ní
všechny mírumilovné síly světové-
ho společenství, aby bezpodmíneč-
ně odsoudily jakékoli projevy fa-
šismu, nacismu a šovinismu. Lze
předpokládat, že se jedná o přípra-
vnou práci na budoucí Tribunál.

MIROSLAV HAVLÍK

Stranu 4 připravili a redigovali Miroslav Havlík a Jan Jelínek

Ve věku 91 let zemřel 30. srp-
na v moskevské nemocnici po
těžké dlouhé chorobě Michail
Gorbačov, bývalý generální ta-
jemník Komunistické strany So-
větského svazu, první a zároveň
poslední prezident SSSR. Na
vlastní přání byl Gorbačov po-
hřben vedle své ženy Raisy na
Novoděvičím hřbitově v Mosk-
vě. Státní pohřeb neměl.

Poslední rozloučení s ním se ko-
nalo 3. září v Sloupové síni Domu
odborů. Tady dříve proběhly smu-
teční obřady se zesnulými státníky
V. I. Leninem a Josifem Stalinem.
Pohřbu se zúčastnil také maďarský
premiér Viktor Orbán. Prezident
RF Vladimir Putin na ceremoniálu
nebyl. Ale 1. září ještě před po-
hřbem v nemocnici, kde se Gorba-
čov léčil s chorobou ledvin, polo-
žil k jeho rakvi květiny.

Po zvolení do čela sovětských
komunistů v roce 1985 zapo čal

M. Gorbačov změny, které měly
reformovat systém. Tak zvaná pe-
restrojka (přestavba) a glasnost
však zkrachovaly. SSSR se rozpa-
dl. Gorbačov byl oslavovaným ob-
líbencem Západu. Ale doma si ob-
libu lidí nezískal. Pro mnohé totiž
reformy, k nimž dal impuls, před-
stavovaly ztrátu životních jistot. 

Mnohým Rusům se znelíbil pro
zánik Sovětského svazu a je také
označován za viníka ztráty vlivu
Ruska ve světě. SSSR byl formál-
ně rozpuštěn 26. prosince 1991.
Gorbačov se i zasloužil o rozpad
bloku socialistických zemí v Ev-
ropě. V předvečer 17. listopadu
1999 ho prezident ČR Václav Ha-
vel na Pražském hradě vyzname-
nal Řádem bílého lva dle Lido-
vých novin za zásluhy o zhroucení
komunismu ve střední a východní
Evropě.

(TASS, Interfax, 
CNN Prima News, jel)

Atentát byl spáchán 20. srpna
poblíž Moskvy na Možajské sil-
nici u obce Bolšije Vjazjomy na
devětadvacetiletou Darju Dugi-
novou, dceru ruského filozofa
a ideo loga Alexandra Dugina
(60 let). Zemřela po explozi ná-
lože v autě, kterým cestovala.
Vůz výbuch rozmetal a ten sho-
řel. Oba se vraceli domů z festi-
valu Tradice. Otec Darji jel v ji-
ném autě, což mu zachránilo ži-
vot. Ve zpravodajství ruské tele-
vize z místa vraždy mohli diváci
spatřit jeho zdrcenou tvář nad
smrtí dcery.

Cynický komentář k této tragé-
dii si neodpustila ministryně obra-
ny České republiky Jana Černo-
chová (ODS). Na svém twitteru
napsala: „Potlačuji přirozenou lid-
skou reakci na tragickou smrt. Ale
toto jsou skuteční vrazi a váleční
štváči. A není mi líto ani dcery ani
truchlícího otce. Je mi líto tisíců
lidí zavražděných v důsledku je-
jich propagandy a odporné ideolo-
gie. Dnešní noc na 21. 8. si v Rus-
ku zapamatují.“

Dle serveru un.org stálý předsta-
vitel Ruska při OSN Vasilij Ně-
benzja vyzval českou vládu, aby
zareagovala na slova ministryně
obrany ČR o vraždě Duginové.
„Výroky ministryně obrany ČR
Jany Černochové jsou otevřenou
podporou a propagandou teroris-
tických útoků a příslušné orgány
ČR by je měly náležitě posoudit.
V tomto kontextu již není překva-
pující, že české úřady překročily
všechny morální normy a otevřeně
se zlomyslně radovaly z vraždy
Darji Duginové. Ale i když pomi-
neme morálku, kterou u našich zá-
padních kolegů již dávno zastínila
rusofobie, jsou výroky paní Čer-
nochové ve skutečnosti otevřenou

podporou a propagandou teroris-
tických útoků proti civilistům.
Chtěl bych připomenout, že v Čes-
ké republice dostal trest šest let
odnětí svobody Čermák, občan
ČR, který veřejně podpořil teroris-
tický útok v novozélandském měs-
tě Christchurch. Očekáváme, že
příslušné orgány ČR budou brát
vážně i vyjádření ministryně obra-
ny této země a patřičně je posou-
dí,“ uvedl Něbenzja.

Kritika na adresu buranství mi-
nistryně Černochové zazněla 25.
srpna v TV Prima z úst někdejších
ministrů zahraničí ČR Cyrila Svo-
body (KDU-ČSL) a Lubomíra Za-

orálka (ČSSD). Oba se shodli, že
tím Černochová v podstatě popírá
evropské hodnoty, za které přitom
mají v souvislosti s válkou na
Ukrajině státy Evropské unie bo-
jovat. Tímto žvástem se Černo-
chová vlastně propadla na lidské
dno! Snad se jí dostane rozhřešení
od Svatého otce z Vatikánu. Papež

František totiž při generální audi-
enci pojmenoval Darju Duginovou
nevinnou obětí války. Nejvyšší
představitel katolické církve a zá-
stupce Boha na Zemi soucitně ře-
kl: „Myslím na tu ubohou dívku,
kterou zabila bomba pod sedad-
lem v Moskvě. Nevinní platí za
válku.“ Papežovy výroky citovala
italská televize RAI. Slova Fran-
tiška popudila ukrajinského velvy-
slance ve Vatikánu Andrije Juraše.
Rozhořčeně se ozval též šéf ukra-
jinské diplomacie Dmytro Kuleba:
„Ukrajinu slova papeže zklama-
la.“ Na protest proti postoji Svaté-
ho otce si Ukrajina předvolala na

kobereček apoštolského nuncia.
Dle ruské policie FSB je z podí-

lu na atentátu podezřelý Bohdan
Cyhamenko „další“ člen ukrajin-
ské diverzní skupiny. Údajně měl
pomáhat s výrobou bomby Natali-
ji Vovkové, již vyšetřovatelé pova-
žují za pravděpodobnou pachatel-
ku vražedného útoku. (jel)

Zlomyslná radost, schvalování terorismu?

První Mezinárodní protifa‰istick˘ kongres v Moskvû

Pohled do sálu na úãastníky kongresu.                                                                                                      FOTO: Reuters

Vladimir Putin u rakve s Michailem Gorbaãovem                          FOTO: âTK/ AP

Vy‰etfiovatelé zkoumají místo exploze auta, fiízeného Darjou Duginovou 
(na snímku ve v˘fiezu)                                                                  FOTO: Reuters

Pohfieb Michaila Gorbaãova
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OdváÏn˘, kterému nepfiálo ‰tûstí

František Skorina (také Fran -
cisko Skoryna nebo Skaryna,
bělorusky Francyšak Skaryna,
rusky Francisk Lukič Skorina;
okolo 1490 Polock (Bělorusko) –
okolo 1551 Praha; uvádějí se
rovněž roky: 1485 – 1540) byl
běloruský vzdělanec, humanis-
ta, překladatel Bible a vydava-
tel, který založil starou běloruš-
tinu jako spisovný jazyk.

Život a působení
Skorina pocházel z obchodnické

rodiny v tehdy litevském Polocku,
roku 1504 získal na Jagellonské
univerzitě v Krakově titul bakaláře
a roku 1512 titul doktora medicíny
na univerzitě v Padově. Roku
1517 začal v Praze vydávat vlastní
překlady Bible do staré bělorušti-
ny, lidového jazyka svého rodiště.
Jako jeden z prvních tiskl v cyril-
ské abecedě. Po Žaltáři vydal do
roku 1521 dalších 20 biblických
knih s vlastními úvody a poznám-
kami. Roku 1522 odešel do Vilni-
usu (Litva), kde zřídil první tiskár-
nu na tomto území a vytiskl Apoš-
tol. Tiskárnu však musel brzo za-
vřít a vrátil se do Prahy, kde půso-
bil do smrti jako královský za-
hradník Ferdinanda I. na Praž-
ském hradě. Jeho knihy, které vy-

vážel patrně přes Vratislav do své
vlasti, byly často konfiskovány
a zachovaly se jen v několika
exemplářích.

Skorinovy biblické překlady
i tisky významně ovlivnily i další
ruské tisky 16. století. František
Skorina patří mezi zakladatele bě-
loruské kultury. Jméno F. Skoriny
nese hodně běloruských spolků
a v Minsku i v Jelení ulici v Praze
má pomník, na budově Klementi-
na pamětní desku. NW

Emil Filla se narodil do rodiny
úředníka na železnici. Svoje ra-
né dětství prožil v Brně, kde vy-
studoval obchodní školu. Odtud
vedla jeho cesta do pojišťovny,
kde pracoval jako úředník. 

Pro člověka jako byl Filla –
otevřeného a svobodomyslného,
byl život státního úředníka značně
nezáživný a ubíjející. Proto své za-
městnání po několika měsících
opouští a vydává se do Prahy, kde
v roce 1903 nastupuje na Akade-
mii výtvarných umění. Styl výuky
mu ale nepřirostl k srdci. Klasická
škola pro Fillu nebyla dostačující,
a proto odešel již po třech letech
pryč a se skupinou svých kamará-
dů začal hledat nový umělecký
směr.

Raná tvorba Emila Filly je
ovlivněna především Edvardem
Munchem. Filla viděl jeho obrazy
na výstavě v roce 1905 v Praze.
Mezi lety 1907 a 1908 potom vy-
stavoval s uměleckou skupinou
Osma. Jednalo se především o díla
ovlivněná expresionismem. Z této

doby pochází například jeho slav-
ný portrét Čtenář Dostojevského.
Roku 1909 se stal členem Spolku
výtvarných umělců Mánes. Až na
několik krátkých období zůstal
s touto skupinou spojen až do své
smrti.

Emil Filla proslul zejména jako
kubistický malíř. První prvky ku-
bismu se u Filly projevily již v ro-
ce 1910, stále se ale jednalo
o kompozici expresionismu a ku-
bismu, tzv. kuboexpresionismus.
Do tohoto období patří například
díla Salome, Utěšitel nebo Dvě že-
ny. Kromě toho, že měl Filla po-
třebu utvářet vlastní směr, měl ta-
ké silný zájem o historické autory,
jejichž studiu se věnoval. Byl na-
příklad silně ovlivněn barokní
tvorbou El Greca. Stále více se ale
přikláněl ke kubismu, kde ho nej-
více ovlivňoval Pablo Picasso.
Rovněž Georges Braqua byl jeho
velkým vzorem. V době svého vr-
cholného kubistického období se
Filla věnoval především zátiším.
Zabýval se také sochařskou prací
a figurální malbou. Rovněž expe-
rimentoval s prvky koláže. Do
svých děl se snažil zakomponovat
novinové texty i reklamní etikety.

Rok před první světovou válkou
se Filla oženil s Hanou Krejčí,
dcerou profesora filozofie. Těsně
před tím, než propukla válka napl-
no, odjel Filla do Francie, kde
chvíli žil v Pařížském prostředí.
Odtud musel uprchnout do Ho-
landska, kde se nadále věnoval své
tvorbě a kde vznikla celá řada zá-
tiší s holandskými motivy. Mimo
to se ale Filla angažoval i v boji za
samostatnost českého národa
a spolupracoval s organizací Maf-
fie, odbojovou organizací zahra-
niční emigrace.

Mezi první a druhou světovou
válkou se Filla angažoval nejprve

ve státní službě, když po nějaký
čas zastával funkci velvyslanecké-
ho rady v Holandsku a později se
stal úředníkem na ministerstvu za-
hraničí. Po několika měsících se
opět se státní službou rozloučil
a vrátil se ke svému umění. Ve tři-
cátých letech se poprvé objevilo
u Filly nové téma – ženy. To již se
ale blížila doba, kdy hrozila ně-
mecká agrese proti Českosloven-
sku. Stejně jako řada dalších
umělců všech druhů se i Filla roz-
hodl svým dílem reagovat na dobu
a hrozící nebezpečí, a tak začaly
vznikat cykly s motivy Héraklo-
vých zápasů, cykly českých a slo-
venských lidových písní a přede-
vším dílo Boje a zápasy, složené

z obrazů Tropická noc, Kůň napa-
dený lvem či Bílá noc.

Emil Filla byl, stejně jako řada
jiných významných umělců, za-
tčen hned první den druhé světové
války. Důvody byly mnohé. Kro-
mě toho, že se na veřejnosti choval
jako vlastenec a umělecky bojoval
proti fašismu, byl zároveň předsta-
vitelem směru, který nacisté nepo-
važovali za vhodný. Nejprve byl
proto uvězněn v Dachau, později
v Buchenwaldu. Kresby z té doby
neexistují, na druhou stranu v kon-
centračním táboře napsal Filla ně-
kolik teoretických textů a také
básní. Přežil v koncentračním tá-
boře šest infarktů srdce. Ihned po
osvobození se Filla stal profeso-

rem na nově založené Vysoké ško-
le uměleckoprůmyslové. 

Zároveň byla ihned uspořádána
výstava jeho neuveřejněných děl
z let 1938-1939. Trvalo rok, než se
Filla začal věnovat opět umění. Od
roku 1947 měl k dispozici jedno
křídlo zámku v Peruci, což vedlo
ke vzniku cyklu s tématikou kraji-
ny Českého středohoří. Reaguje
také na holandského krajináře Ja-
na van Goyena. O jeho životě a dí-
le napsal také mimo jiné knihu. Ve
stejné době, kdy pracoval na svých
krajinkách, pracoval i na svém
nejvýznamnějším díle po válce,
cyklu monumentálních maleb s té-
matikou slovanských zbojnických
písní. 

Dne 3. září 1942 se konalo pře-
líčení nad těmi, kteří přechová-
vali sedm parašutistů v kostele
Karla Boromejského (nyní ka-
tedrální chrám sv. Cyrila a Me-
toděje) v Resslově ulici v Praze,
předsedou rady starších pravo-
slavné církve Janem Sonneven-
dem, duchovním Václavem Čik-
lem, ThDr. Vladimírem Petřkem
a biskupem vladykou Goraz-
dem. 

Druhý den byli na střelnici
v Praze – Kobylisích zastřeleni.
Otec Vladimír Petřek byl zastřelen
o den později. Rodinní příslušníci,
sekretářka vladyky Gorazda, sest-
ra Marie Gruzínová, kostelník
Václav Ornest s rodinou byli po-
praveni 24. 10. 1942 v koncentrač-
ním táboře Mauthausen.

Biskup Gorazd, občanským
jménem Matěj Pavlík, který pova-
žoval církevní povinnosti jako
službu národu, se do odboje zapo-
jil hned po okupaci našich zemí
fašisty. ThDr. Vladimír Petřek pře-
dával potraviny a poskytoval neje-
nom materiální, ale i duchovní po-
moc sedmi parašutistům, kteří se
po atentátu ukryli v kostele. Vác-
lav Čikl se zúčastnil odbojové čin-
nosti a pomoci parašutistům. Kos-
telník Václav Ornest také parašu-
tistům pomáhal. Předseda sboru
starších Jan Sonnevend byl za-
městnán v Masarykově Lize proti
tuberkulóze, sešel se s P. Fafkem,
jenž ho požádal o spolehlivé úkry-
ty pro parašutisty.

Všichni tito lidé, jejich rodiny
a mnoho dalších vlastenců, i za ce-
nu sebeobětování, pomáhali těm
sedmi chlapcům. Nehleděli na to,
jakého jsou vyznání, nebo zda věří
v Boha či ne. Všechny spojovala
láska k vlasti a pro vlast něco vy-
konat.

Po boji 18. června 1942 byl
chrám a prostor krypty poškozen
a esesáky znesvěcen. Česká pravo-
slavná církev byla postavena mi-
mo zákon. V roce 1945 byl chrám
navrácen obnovené České pravo-
slavné církvi a 17. června 1945
v předvečer 3. výročí obětí heydri-
chiády se konala první panychida
v přeplněném chrámu za účasti
významných osobností.

Na podnět duchovního správce
katedrály byla vedle chrámové lo-
di z bytu kostelníka Václava Or-
nesta zřízena kaple sv. Gorazda,
jako výraz věčné paměti na bisku-

pa – mučedníka Gorazda. Byla vy-
svěcena 12. listopadu 1947.

Aby nebylo zapomenuto na hr-
diny odboje, byla na vnější stěně
chrámu zasazena pamětní deska
s jejich jmény a portrétními reliéfy
parašutisty a biskupa od akade-
mického sochaře Františka Běl-
ského. Každým rokem dávají 18.
června lidé k pamětní desce květi-
ny a scházejí se, aby uctili památ-
ku hrdinů.

Tehdejší metropolitní protopres-
byter ThDr. Jaroslav Šuvarský
otevřel v závěru roku 1995 v nově
vybudovaném sklepení Národní
památník obětí heydrichiády. Po-

mohlo při tom České vysoké učení
technické. Schodiště i hala s no-
vým vstupem do krypty slouží ja-
ko muzeum, archiv, videotéka
a výstavní síň.

Každým rokem je dne 4. září ve
výroční den popravy biskupa Go-
razda a jeho spolupracovníků
sloužena na střelnici v Praze – Ko-
bylisích panychida. I letos se přišli
na toto místo poklonit a uctít pa-
mátku svých mučedníků pravo-
slavní křesťané a duchovní.

Popraveným duchovním, jejich
rodinným příslušníkům a dalším
obětem heydrichiády budiž VĚČ-
NAJA PAMJAŤ. (NaT)

Panychida za stateãné

Stranu 5 připravila a redigovala Nataša Weberová

4. záfií – v˘roãí popravy muãedníka vladyky Gorazda

Franti‰ek Skorina – zaloÏil
bûloru‰tinu jako spisovn˘ jazyk

Titulní list Skorinovy Bible

Soud s pfiedsedou rady star‰ích pravoslavné církve Janem Sonnevendem, 
duchovním Václavem âiklem, ThDr. Vladimírem Petfikem a biskupem vladykou 
Gorazdem

Poslední Velikonoce v roce 1942

Emil Filla                   Foto – Wikipedia
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Bylo to po Říjnové revoluci.
Tehdy Občanská válka v Rusku
vyvolávala nejen socialistické
anebo antisocialistické – revo-
luční či kontrarevoluční – ale
i nacionalistické vlny. V Kyjevě
dokonce došlo k pokusu vytvořit
nikdy před tím neexistující
ukrajinský stát. Na pár měsíců
se to dokonce podařilo. Bylo
módní mu dát název Ukrajinská
lidová republika.

Jeho dosah od Kyjeva byl ovšem
malý a „bílí“ generálové či Rudá
armáda střídavě obsazovali a ztrá-
celi dobytá území a vůbec jim neš-
lo o vytvoření samostatné Ukraji-
ny. Jména hetman Skoropadskij,
baťka Machno, Petljura a další se
vždy jen na chvíli ohřála u moci
a pak kamsi zmizela. Tehdy popr-
vé se objevilo u jedné z bojujících
skupin, často i mezi sebou vzá-
jemně, heslo: Sláva Ukrajině, Hr-
dinům sláva!, které zdaleka nebylo
přijato jako jednotný pozdrav ane-
bo spojující článek. Prostě tu bylo
a brzy se tak znovu ztratilo. Ostat-

ně takových hesel bylo daleko víc
a měly význam jen ve spojení
s tou skupinou, která si právě usur-
povala moc. Po skončení Občan-
ské války z rozhodnutí samotného
Lenina na většině území kolem
Dněpru pak vznikla Ukrajinská
sovětská socialistická republika,
jež dostala do vínku i na nerosty
silné oblasti obývané ruskojazyč-
ným obyvatelstvem.

Pomiňme dalších dvacet let. Po
nich se k hranicím Sovětského
svazu začala blížit válka. Nejblíže
Polsku byla Ukrajinská sovětská
socialistická republika, jejíž hlav-
ním městem se od třicátých let stal
namísto Charkova Kyjev. Po celé
toto období část ukrajinsky mluví-
cího obyvatelstva však byla nadále
v Polsku, Rumunsku, Maďarsku
a Československu, i když jejich
ukrajinština se lišila od té kyjev-
ské. Podhoubí pro nacionalismus
však bylo. 

Největší se však zrodilo v Haliči
a na Volyni, které byly připojeny
k Polsku. Tady také začaly „bojo-

vé akce“ nacionalistů. A jsme
u známých banderovců, našich
Zakarpatců a těch, kteří žili v Ru-
munsku, šlo o militantní hnutí,
které se ke svému cíli pokoušelo
dostat vraždami a terorem. Stálo
to životy tisíců především Poláků,
Židů, Rusů a později i českomalín-
ských Čechů. A tehdy se jako spo-
jující heslo znovu objevil slogan
„Sláva Ukrajině, Hrdinům sláva!“
(Slava Ukrajini! Herojam slava),
při čemž první věta s druhou moh-
ly být zaměněny. Hrdiny byli oni,
členové bojůvek Ukrajinské po-
vstalecké armády, jak sami sebe
pojmenovali. Když vypukla válka
po boku německých nacistů, paci-
fikovali nebo spíše chtěli pacifiko-
vat obsazená ukrajinská území.
Nedopadlo to podle jejich přání,
ale fašisty zůstali a tak končili
u SS či policejních jednotek plně
podřízených nacistům. Proto onen
slogan jako podobné jiné fašistic-
ké pozdravy v jiných zemích, kde
se vytvořily skupinky zrádců, byl
po válce zakázán. Znovu se obje-
vil až po rozpadu Sovětského sva-
zu, použil ho dokonce v roce 1995
prezident Clinton při své návštěvě
Ukrajiny, ale šířil se až se vzrůsta-
jící glorifikací Bandery a dalších
fašistických nacionalistických
vůdců prezidentem Juščenkem.

Teprve Majdan přivodil změnu,
na němž lví podíl měly nacionalis-
tické bojůvky ze západu země, po-
tomci vrahů UPA, a svým dílem
přispěla i samotná Evropská unie.

Za současného režimu se prudce
rozšířil a stal se dokonce pozdra-
vem ukrajinských ozbrojených sil.
Ukázal tak, jaké byly cíle Poro-
šenkovy a Zelenského Ukrajiny
a co by Evropa měla při své pod-
poře tohoto státu vzít v potaz. Ne-
umím si totiž představit, že by tře-
ba v Německu nějaká politická
strana, nebo významná organizo-
vaná skupina obyvatel, se zdravila
pozdravem „Sieg Heil“ nebo do-
konce „Heil Hitler“. Ani to, že na
Slovensku by si dovolil někdo na-
vrhnout, aby oficiálním pozdra-
vem v armádě byla slova „Na
stráž“, či že by u nás v ozbroje-
ných silách mohl být zaveden po-
zdrav „K úctě vlasti“, jenž byl pře-
depsán mezi uniformovanými čle-
ny Kuratoria. Ti neuniformovaní
jeho představitelé se občas prý
zdravili „Heil Moravetz“. Nebylo
to nijak divné, vždyť přece členové
Kuratoria měli mezi sebou jednat
jen německy. 

Divným by bylo, kdyby nějaká
složka naší armády jako svůj znak
zvolila Svatováclavskou orlici
s hákovým křížem na hrudi a se
zemskými emblémy Čech a Mora-
vy (znak Kuratoria). Ale proč při
tom mlčíme, když ukrajinský ba-
talion Azov a další postbanderov-
ské složky ukrajinské armády uží-
vají kromě pozdravu také fašistic-
ké banderovské znaky se stylizo-
vaným hákovým křížem a hrdě se
k nim hlásí? 

JAROSLAV KOJZAR

Stranu 6 připravila a redigovala 
Nataša Weberová

Polsko chce nûmecké reparace
Asi šest milionů Poláků, včet-

ně tří milionů polských Židů, za-
hynulo za druhé světové války.
Varšava byla srovnána se zemí
po povstání v roce 1944, během
kterého přišlo o život asi 200 ti-
síc civilistů.

Polsko se rozhodlo oficiálně žá-
dat po Německu reparace za škody
způsobené nacistickou okupací za
2. světové války. Oznámil to v září
dle agentury Reuters Jaroslaw
Kaczyński, šéf hlavní vládní stra-
ny Právo a spravedlnost (PiS). Var-
šava odhaduje, že škody způsobe-
né tehdejším nacistickým režimem
činí 6,2 bilionu zlotých (zhruba 32
bilionů korun). „K částce jsme do-
šli pomocí té nejomezenější, nej-
konzervativnější metody a bylo by
tedy možné ji zvýšit,“ uvedl Kac-
zyński, který je považován za nej-

vlivnějšího muže polské politiky.
„To je částka, kterou německé
hospodářství unese,“ řekl také bě-
hem vystoupení na Královském
zámku ve Varšavě. Proces získání
reparací podle něj bude „dlouhý
a obtížný“. Bojovný postoj, který
PiS vůči Německu zaujímá, ochla-
dil vzájemné vztahy obou zemí.
PiS oživila výzvy k odškodnění po
převzetí moci v roce 2015. V roce
2019 poslanec strany Arkadiusz
Mularczyk odhadoval, že Němec-
ko Polsku dluží přes 850 miliard
dolarů (tehdy 19,6 bilionu korun).
Varšava ale tehdy žádný oficiální
požadavek nevznesla. Německo
dlouhodobě polské požadavky
ohledně válečného odškodnění od-
mítá, jeho vláda zastává názor, že
Polsko se nároků na odškodnění
zřeklo. ČTK

Znovuzprovoznění plynovodu
Nord Stream 1, který je hlavní tra-
sou přepravy zemního plynu
z Ruska do EU, závisí dle náměst-
ka ředitele ruské plynárenské spo-
lečnosti Gazprom Vitalije Marke-
lova na německé společnosti Sie-
mens Energy. Mluvčí ruského mi-
nisterstva zahraničí Marija Zacha-
rovová k situaci uvedla, že za krizí
v dodávkách plynu do Evropy sto-
jí Spojené státy a jejich snaha do-
nutit evropské spojence, aby zpře-
trhali ekonomické vazby s Mosk-
vou a přerušili spolupráci v ener-
getice.

Gazprom Nord Stream 1 kvůli
údržbě odstavil. Kvůli závadám
bude zařízení mimo provoz na ne-
určito.

Z turbíny uniká olej. Siemens
Energy k postupu Gazpromu po-
znamenal, že mu nerozumí. Únik
oleje v poslední funkční turbíně
v kompresorové stanici Portovaja
dle Siemensu není důvod plyno-
vod zcela odstavit.

Cena plynu pro evropský trh
v září v souvislosti s vysokou
úrovní naplnění zásobníků v Evro-
pě klesala. 

(ČTK)

� ZáporoÏská jaderná 
elektrárna odstavena
V areálu Záporožské jaderné

elektrárny – největší v Evropě –
docházelo často k explozím. Z je-
jího ostřelování se vzájemně obvi-
ňovaly ruská a ukrajinská armáda.
Aby nedošlo ke katastrofě, časně
ráno 11. září tu byl odstaven po-
slední reaktor ze šesti a začaly pří-
pravy na zchlazení reaktoru. Na-
psal to server Echo 24.cz. Sdělila
to ukrajinská společnost Enerhoa-
tom. 

Provoz elektrárny je tak zcela
zastaven. Elektřinu do ukrajinské
rozvodné sítě dodává záložní ve-
dení. Záhy předtím Mezinárodní
agentura pro atomovou energii
(MAAE) naléhavě varovala, že si-
tuace v elektrárně je mimořádně
riziková. Počátkem září zde probí-
hala inspekce MAAE. Její šéf
Grossi po kontrole prohlásil, že
byla několikrát narušena fyzická
integrita elektrárny. (jel)

� Lis Trussová – 
Ïenská od rány
Pusu na špacír si pustila až cho-

robně ambiciózní favoritka na
funkci premiérky Velké Británie
a zároveň ministryně zahraničních
věcí Liz Trussová. Novinám The
Independent se pochlubila, že jí
nedělá potíže v případě potřeby
zmáčknout britské jaderné tlačít-
ko. Patrně je to vskutku ženská od
rány. Se svou rázností se svěřila
v Birminghamu při příležitosti
volby lídra Konzervativní strany.
K jejím výrokům Trussovou vyhe-
covala poznámka moderátora, že
jemu samotnému by se z této straš-
né vyhlídky udělalo „fyzicky špat-
ně“, neboť by to přivedlo „globál-
ní zkázu.“ Trussová pak vyděšené-
mu moderátorovi s ledovým kli-
dem správné britské džentlmenky
odvětila: „Myslím, že to je povin-
nost předsedy vlády a já jsem při-
pravena ji splnit.“

Inu, ostrovní říše má nyní za
premiérku ještě ráznější a tvrdší
ženskou, než byla Margaret That-
cherová! Snad pak nyní Trussová
ochladne v tak velmi zodpovědné
funkci premiérky, neboť by si měla
mnohem zřetelněji uvědomovat, že
ostrovní stát by mohl být v případě
jaderného konfliktu i navždy poto-
pen na dno Atlantiku.

(jel)

� Odûská brigáda
Brigáda se skládá výhradně

z ukrajinských dobrovolníků, kte-
rým není lhostejný osud své vlasti.
Nesouhlasí se zkorumpovaným
kyjevským režimem, který se do-
stal k moci za peníze „západních“
zemí a který nadále v tichosti po-
kračuje v rozprodeji půdního fon-
du Ukrajiny. ukraina.ru

� Ukrajinsk˘ jazyk
Ministr školství RF Sergej

Kravcov informoval o vytvoření
učebnice klasického ukrajinského
jazyka. Dle učebnice se žáci bu-
dou jazyk učit ve školách Lugan-
ské a Doněcké lidové republiky,
a to jako rodný anebo volitelný.
„Ukrajinci, kteří budou mít zájem,
se takto mohou učit literární jazyk
Ševčenka,“ uvedl ministr. tass.ru

Neu‰lo nám 

Zprovoznûní plynovodu Nord
Stream závisí na Siemens Energy

Sláva Ukrajinû, HrdinÛm sláva!

V zápase o lep‰í Ïivot lidí komunisté nikde neotálejí – Václavské námûstí 
3. záfií 2022.

Pfiedsednictvo srpnového Mezinárodního protifa‰istického kongresu v Moskvû



Dne 19. 8. 1864 se v Hradci
Králové narodil vskutku čino-
rodý člověk. Proč činorodý?
Stačí jen shlédnout oblasti jeho
působnosti, jimiž během svého
života Adolf Černý prošel: uči-
tel, básník, publicista, spisova-
tel, etnograf, slavista, překlada-
tel a diplomat. Byl nejstarším
z jedenácti dětí holiče a místní-
ho hudebníka Stanislava Černé-
ho a jeho ženy Františky, roz.
Kejzlarové. Dospělého věku se
vedle něho dožili jen tři další
sourozenci.

Již v tomto prostředí projevil
svoji cílevědomost. Vystudoval re-
álné gymnázium a učitelský ústav
v rodném městě. Zde začal též vy-
učovat na obecné chlapecké škole.
Jednalo se o dobu, kdy tzv. dro-
bečkovou politikou Národní strany
(staročeši) se zdařilo dosáhnout
v Rakousku (Předlitavsku) formál-
ní možnosti dosáhnout vzdělání
v mateřském českém jazyce od
obecné školy po univerzitu.

Zaníceně české národovectví
zavedlo mladého Adolfa Černého
do hlavního města Českého krá-
lovství. Od roku 1896 působil na
cvičné škole českého učitelského
ústavu v Praze. Přitom v letech
1898 – 1904 vykonával funkci
správce Národopisného muzea
československého, ustaveného na
základě úspěšné etnografické vý-
stavy (1895).

Od roku 1901 začal také před-
nášet na české větvi Karlo-Ferdi-
nandovy univerzity jako lektor
polštiny a první lektor lužické srb-
štiny, od roku 1911 rovněž srbo-
chorvatštiny. Znalost jazyků zís-
kával samostudiem. Neměl žád-
nou vysokoškolskou odbornou
průpravu, stejně tak byl samou-
kem i v jiných oborech, kterým se
věnoval.

Naše národní obrození se už od
svých počátků pojilo s ideou slo-
vanské vzájemnosti. V daném ob-
dobí právě Adolf Černý patřil
k nejvýznamnějším pracovníkům
na tomto poli. Systematicky věno-
val pozornost slovanské filologii
a soudobým problémům slovan-
ských národů a států. Působil pro
rozvoj odborně fundované slovan-
ské publicistiky, navazuje na myš-
lenkový odkaz Edvarda Jelínka.
Výsledkem byl jeho životní počin,
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Slovansk˘ pfiehled Adolfa âerného

Protiruské sankce jsou krátko-
zraké a představují nebezpečí pro
celý svět, který se stále více obrací
k Asii, prohlásil ruský prezident
Vladimir Putin na ekonomickém
fóru ve Vladivostoku. Rusko čelí
ekonomické, finanční a technolo-
gické agresi Západu, což zemi
způsobuje obtíže v některých regi-
onech a oblastech průmyslu. Strá-
dají zejména firmy závislé na do-
dávkách z Evropy, přiznal Putin.

Důvěrný dokument ruské vlády,
z něhož citovala agentura Bloom-
berg, ovšem varuje před hluboký-
mi a vleklými dopady sankcí na
ruskou ekonomiku. Materiál upo-
zorňuje, že tlak na ruské hospo-
dářství způsobený sankcemi se
bude stupňovat a odklon Evropy
od ruských energetických surovin

by mohl narušit i schopnost Ruska
zásobovat domácí trh.

Nejpesimističtější scénář v ma-
teriálu předpokládá, že ruská eko-
nomika dosáhne dna v roce 2024,
kdy bude ve srovnání s loňskem
slabší o 11,9 procenta, a vzpama-
továvat se bude do konce desetile-
tí. Dokument varuje, že během
jednoho či dvou let čeká Rusko
pokles produkce v odvětvích ori-
entovaných na export, včetně ro-
py, plynu, kovů, chemikálií a dře-
vařských produktů. Dle Putina ale
Rusko svou aktivitou na Ukrajině
o nic nepřišlo, jen posiluje vlastní
suverenitu, prohlásil. Ukrajinskou
vládu ve Vladivostoku označil za
nelegitimní režim. Rusko meziná-
rodní právo neporušuje 

(ČTK)

Protiruské sankce jsou
krátkozraké

(Dokončení ze s. 1)

Naši zemi řídí negramoti
Evangelík Ivan Noveský řekl, že

naše země byla do roku 1989 ply-
nárenskou a energetickou velmo-
cí! Plně soběstačnou. Připomněl
lživé slova Václava Havla, který
tenkrát blufoval, že naše země ne-
vzkvétá. „A my musíme po dvaat-
řiceti letech povědět, že naše země
umírá,“ dodal Noveský. „Energe-
tika – to je krev pro průmysl. Bez
energie tato republika umře.
A proto jsme tady, abychom to
změnili!“ Zdeněk Jandejsek ze
společnosti Rabbit, Trhový Štěpá-
nov v projevu uvedl, že ČR hrozí
hlad a naši zemi řídí hospodářští
negramoti. Předsedkyně Trikolory
Zuzana Majerová Zahradníková
prohlásila: „Fialova vláda je mož-
ná ukrajinská, možná bruselská,
ale rozhodně to není vláda česká.“
Dle ní by měla snížit daně včetně
DPH a skončit s protiruskými
sankcemi, poškozujícími české
podnikatele. Volala i po zastavení
dodávek zbraní na Ukrajinu, zmí-
tající se v tragickém vojenském
konfliktu. Děkan Národohospo-
dářské fakulty Vysoké školy eko-
nomické v Praze Miroslav Ševčík
obvinil Německo, že chce ovlád-
nout ČR s pomocí EU! Václav-
ským prostranstvím zazněla i tato
obžaloba advokáta Jindřicha Raj-
chla:

České národní povstání?
„Viním Vlastimila Válka

z apartheidu, protože diskrimino-
val a ponižoval neočkované lidi
v této zemi. Viním Janu Černocho-
vou z podpory a propagace teroris-
mu, protože jako jediná, ze zemí
OSN, neodsoudila, de facto schvá-
lila teroristický útok na ruskou
žurnalistku Duginovou. Viním Ví-

ta Rakušana z porušování svých
povinností, protože zavedl znovu
cenzuru v této zemi a opakovaně
lhal o stycích s mafiánským pod-
světím ve své straně.

Viním Jozefa Síkelu za napros-
tou neschopnost zajistit dostupné
ceny energií pro občany této země.
Viním Zbyňka Stanjuru, že posky-
tl ČEZu 74 mld. Korun, které ČEZ
odeslal na lipskou burzu, a tím zá-
sadním způsobem ohrozil energe-
tickou bezpečnost ČR. Viním
předsedu vlády ČR Petra Fialu
z vlastizrádného jednání, neboť
opakovaně a soustavně upřednost-
ňuje zájmy SRN a nadnárodních
korporací před zájmy občanů Čes-
ké republiky. Tihle lokajové cizích
mocností se nás pokusili ponížit,
pokořit a umlčet a teď se nás snaží
ožebračit. Využívají k tomu hod-
noty, které tady vybudovaly gene-
race našich předků. Jsou to naše
elektrárny, naše plynovody, naše
ropovody, které oni nyní zneužíva-
jí k tomu, aby zničili tenhle ná-

rod.“ Rajchl slíbil, že se osobně
zaslouží, aby tito politici nesli od-
povědnost za své činy. Vysmál se
systému, jenž udržuje politiku pre-
zentovanou vládní pětikoalicí.
Mysleli si – uvedl Rajchl – že bu-
dou jako loutky drženi u moci co-
by součást zkorumpovaného mezi-
národního systému, takovým si-
lám však občané nechtějí ustoupit
ani se jich leknout. Tentokrát to
podle něho „nebude sametová re-
voluce, bude to české národní po-
vstání“.  V obrovské mase občanů
též protestoval proti špatné politi-
ce české vlády pan Aleš z Chrudi-
mi. Svěřil se, co ho štve: „My lidi
nejsme ve válce, to oni jsou ve
válce. Ať se Ukrajinci starají o se-
be sami. Nám taky nikdo nepomů-
že. Kdyby se domluvili s Putinem,
věřím, že bychom neřešili drahé
energie ani válku. Máme být neu-
trálním státem.“ JAN JELÍNEK, 

CNN Prima News, 
servery Pražský deník

a Echo24.cz

Stranu 7 připravil a redigoval Jan Jelínek

Portrét Adolfa âerného
                         FOTO – archiv autora

Demisi vlády Ïádalo 100 000...

âeská krajina vû‰tila boufii                                                      Zdroj: media-logic

v říjnu 1898 založený časopis
Slovanský přehled. Vychází
v Historickém ústavu AV ČR do-
dnes, i když s jiným konceptem
(aktuální podtitul: Historická re-
vue pro dějiny střední, východní
a jihovýchodní Evropy) než pod
vedením zakladatele.

„Jedenáct let po zaniknutí Jelín-
kova Slovanského sborníku, jehož
každý zřetel a na nějž zejména
slovanští horovatelé a pracovníci
u nás stále vzpomínají, vydává se
na pouť Slovanský přehled, veden
podobnými úmysly a podobnou
láskou redakce i nakladatelství,
s jakými byl kdysi založen Slo-
vanský sborník. Účelem jeho bu-
de seznamovati čtenářstvo se ži-
votem ostatních kmenů slovan-
ských. Od Slovanského sborníku
tím se bude lišiti, že hlavní zřetel
bude obraceti k současnému vření
života slovanského, všímaje si
všech otázek slovanské přítom-
nosti… Máme přesvědčení, že
vzájemnost slovanská, postavená
na základě pravdivého vzájemné-
ho poznání, bude pevnější stav-
bou, než kdyby se opírala o pouhé
mlhovité horování beze všeho zá-
kladu,“ napsal Adolf Černý
v úvodním článku prvního čísla
„svého“ periodika.

Sám Slovanský přehled dlouhá
léta (1898 – 1914, 1925 – 30) re-
digoval a do roku 1932 vydával.
Přerušení bylo způsobeno první
světovou válkou. Poté Černého

diplomatickou činností (Polsko,
Jugoslávie, Itálie) ve službách mi-
nisterstva zahraničních věcí ČSR.
Stejně jako jeho příspěvkem k vy-
budování nově vzniklého (1922)
Slovanského ústavu, jež tehdy ne-
měl kmenové zaměstnance, ale
čistě sdružoval čs. odborníky
v oboru slavistiky. 

Hlavním předmětem jeho bada-
telského zájmu a mnohostranných
aktivit byl jazyk, historie a lidové
zvyky Lužických Srbů. Poslední-
ho národního zbytku kdysi počet-
ných Polabských Slovanů, kteří
ovšem od devátého století postup-
ně podléhali německému „Drang
nach Osten“ kolektivního Západu.
Jejich život Adolf Černý poznával
po roce 1884 během pravidelných
pobytů v Lužici. Seznámil se
a spolupracoval s lužickosrbskými
kulturními a politickými činovní-
ky (např. M. Andricki, J. Bart –
Čišinski, F. Kral). Tím se stával
předním znalcem tamního prostře-
dí a zakladatelem české sorabisti-
ky. Hesla o Lužici a Lužických Sr-
bech psal i pro Ottův slovník na-
učný.

Snažil se Lužickým Srbům po-
máhat také prakticky. Poprvé v ro-
ce 1919 jako člen expertní skupiny
československé delegace na paříž-
ské mírové konferenci. Čechoslo-
váci však brzy zjistili, „že přes

veškeré naše úsilí, memoranda,
osobní zakročování atd. mírová
konference se vůbec lužické otáz-
ky nedotkne. Ani menšinových
práv pro Lužické Srby výslovně
nevymínila, jen všeobecně pro
menšiny je přijala, načež Němci
vykládali, že se to týče jen Poláků
a Dánů…“

Z Černého podnětu se též zrodi-
lo memorandum evropských sla-
vistů Společnosti národů, žádající-
ho ochranu lužickosrbské národní
svébytnosti v Německu, jejž pode-
psalo 97 vědců z jedenácti států.
Po porážce hitlerovské tzv. III. říše
vahou své autority podporoval ini-
ciativu Lužickosrbského národní-
ho výboru, sídlícího na jaře 1945
dočasně v Praze, který žádal mezi-
národně o připojení Horní a Dolní
Lužice ku ČSR. A doufal, „že tato
naděje se nyní splní nejen v zájmu
Lužičanů a Slovanstva, ale i v zá-
jmu evropského a světového mí-
ru“. Leč bezúspěšně…

Původní literární, především
básnickou tvorbu, začal publikovat
pod pseudonymem Jan Rokyta. Je-
ho prvotní sbírce Když se připo-
zdívá z roku 1897 dal pojmenová-
ní už tehdy známý spisovatel a re-
daktor Národních listů I. Herr-
mann, který pro ni získal také na-
kladatele. Následovaly další tituly
s autorovou oblíbenou spirituální

lyrikou (Za Kristem, Pouta a peru-
ti, Království ticha a smíru, Ja-
dranské dojmy). Seznámení s Bo-
ženou Reinerovou, budoucí man-
želkou, přivedlo Černého i k moti-
vům milostným a intimním (Svět-
la a bludičky, Lekníny na hlubi-
nách, Viděl jsem duši ženy). Po-
kračoval autobiografickým veršo-
vaným románem Prokop Rybář
(1911), až k náboženské a politic-
ké epice. Oslavoval v ní českou re-
formaci, státní samostatnost obno-
venou vznikem Československa
(Zpěvník pozdního husity, epos
Hus, Písně osvobozeného otroka,
Věrní a odhodlaní) a znovu za-
chránění vlasti (Nové písně osvo-
bozeného otroka, 1946). Význam-
ná je též jeho překladatelská prá-
ce, zvláště z polské a lužickosrb-
ské literatury.

Adolf Černý se stal dne 11. 12.
1916 mimořádným a o sedm let
nato řádným členem České akade-
mie věd a umění. Za životní vě-
decké a akademické působení byl
oceněn čestným doktorátem Uni-
verzity Karlovy (1946) a v násle-
dujícím roce stejnou poctou od Ja-
gellonské univerzity v polském
Krakově. Dostalo se mu rovněž
vyznamenání jugoslávskými, bul-
harskými a polskými řády. Zemřel
v Praze dne 27. prosince 1952. 

VLADIMÍR MLEJNECKÝ



Jaro roku 1938 bylo ve zname-
ní neustále se zhoršující bezpeč-
nostní i politické situace. Když
v březnu napochodovala němec-
ká vojska bez odporu do Ra-
kouska, byl to pro mnohé neče-
kaný šok, protože se naše repub-
lika ocitla ještě ve větším nepřá-
telském sevření. 

I přes ujišťování německé diplo-
macie bylo téměř jisté, že dalším
cílem Hitlerovy expanzivní politi-
ky bude Československo. 24. dub-
na se v Karlových Varech konal
sjezd SdP, kde byly vyhlášeny vů-
či československé vládě požadav-
ky, které fakticky vyžadovaly au-
tonomii pro německé oblasti. Vlá-
da je razantně odmítla. V té době
již v pohraničí naplno probíhala
nepřátelská zpravodajská činnost
mapující budování opevnění a dal-
ších obranných prvků, docházelo
k častému narušování vzdušného
prostoru německými průzkumný-
mi letouny, rostl objem pašova-
ných zbraní.

Republika volá SOS
V květnu naše zpravodajské or-

gány přišly se znepokojující zprá-
vou, že se u našich hranic soustře-
ďuje německá armáda. Vzhledem
k právě probíhajícím volbám
a hrozícímu ozbrojenému povstání
rozhodla vláda o přijetí mimořád-
ných opatření a zvýšení okamžité
obranyschopnosti země. Byly ak-
tivovány jednotky Stráže obrany
státu (SOS), které zaujaly svá pol-
ní stanoviště, kde vydržely něko-
lik týdnů. 

Jednotky SOS se skládaly z pří-
slušníků četnictva, finanční stráže,
policejních strážních sborů, obec-
ní stráže bezpečnosti, vojenských
posil a jiných osob majících posta-
vení veřejné stráže či dalších za-
městnanců státu. Mezi úkoly SOS
patřilo např. chránit zabezpečova-
cí zařízení na hranicích, uzavírat
hranice, zamezit nepříteli prů-
zkum na čs. území, pozorovat ne-
přátelské území, provádět výzvěd-
nou a obrannou službu, spolupo-
máhat při ochraně veřejného po-
řádku a bezpečnosti. V případě sil-
ného náporu nepřítele měly tyto
jednotky ustoupit po určených tra-
sách a při ústupu zdržovat postup
nepřátel na takticky výhodných
místech. SOS byla z právního hle-
diska v době ohrožení postavena
na stejnou úroveň s armádou.

K ostraze hranic nastoupilo té-
měř 28 000 „sosáků“, kteří byli
odhodláni bránit svou zemi a slou-
žit za nelehkých podmínek. Řada
z nich byla ubytována pod širým
nebem, mezi posledními zbytky
sněhu a za sychravého počasí. Byli
odkázáni na nepravidelný přísun
stravy, nevyhovující výstroj i zá-
zemí. 

Služba byla po fyzické i psy-
chické stránce velmi vyčerpávající
– příslušníci SOS byli ze strany
německých spoluobčanů prohla-
šováni za nepřátele, společně se
svými rodinami byli předmětem
výhrůžek a útoků. Řada příslušní-
ků z vojenských posil byla kvůli
své službě v SOS propuštěna
z práce. Ostudně se ke svým za-
městnancům sloužícím v SOS za-
chovaly některé státní úřady (ze-
jména ministerstvo železnic), ne-
boť nebyly ochotny uznat rovno-

cennost služby v SOS se službou
vojenskou a odmítaly jim proplatit
plat za dobu strávenou při obraně
země.

Květnová mimořádná opatření
byla i přes drobné nedostatky pro-
vedena s důkladností a disciplí-
nou, čímž překvapila doslova celý
svět. Zároveň byla studenou spr-
chou pro Němce. Jejich provoka-
tivní a povýšenecké chování na-
hradily bezradnost a nejistota, řa-
da z nich se rozhodla pro odchod
ze země. Léto pak proběhlo v rela-
tivním klidu, ovšem s jeho kon-
cem se začaly množit incidenty
a nové útoky.

Dne 12. září 1938 Adolf Hitler
na sjezdu NSDAP v Norimberku
přednesl štvavý projev zamířený
proti Československé republice.
Zfanatizovaní Němci žijící v po-
hraničí poté začali hromadně de-
monstrovat a otevřeně vystupovat
proti československé vládě. Pohra-
ničními oblastmi se začala šířit vl-
na násilí. Pod taktovkou SdP zača-
li Němci napadat služebny státní
moci, docházelo k útokům na Če-
chy, Židy, německé antifašisty, je-
jich obchody a byty. Násilnosti
byly tak brutální, že při nich bylo
zavražděno několik desítek osob.
Nad některými oblastmi tak muse-
lo být vyhlášeno stanné právo.
Velmi krvavé útoky se udály např.
v Habartově, Krajkové, Bublavě,
Liptani, Varnsdorfu a Chebu.

V reakci na Hitlerův projev byly
okamžitě uvedeny do pohotovosti
prapory SOS i armáda, jež aktivo-
vala také opevnění a leteckou hlás-
nou službu v očekávání možného
útoku německé armády. Po potla-
čení povstání byly především v se-
verních a západních Čechách za-
pojeny i obrněné automobily
a tanky. Československé vládě se
na chvíli podařilo dostat situaci

pod kontrolu, v té souvislosti
16. září zakázala činnost SdP.

Adolf Hitler proto dal rozkaz
k zformování teroristických jedno-
tek Sudetoněmeckého freikorpsu
(SFK), které měly podnikat tero-
ristické akce proti československé
moci. Němečtí obyvatelé opět za-
čali opouštět Československo,
SFK započal s novými a agresiv-
nějšími útoky na československé
obránce a opět začala téct krev.

Německým útokům museli opět
čelit i občané s antifašistickým
smýšlením či obyčejní státní úřed-
níci. Rozhořel se tak ve velkém
měřítku nový německý puč. Ten
byl v některých oblastech tak vy-
hrocený, že tam Československo
ztratilo jakoukoliv kontrolu a zno-
vu ji obnovilo až po válce v roce
1945. Řada obránců, úředníků či
antifašistů, ale také jejich rodin-
ných příslušníků, byla zajata a od-
vlečena k uvěznění do Německa.

Dne 23. září 1938 vláda vyhlási-
la všeobecnou mobilizaci pro
všechny muže do 40 let věku a při-
jala nezbytná opatření pro možný
válečný konflikt. Mobilizace byla
československým obyvatelstvem
přijata s nadšením. Do služby ke
skoro 30 000 příslušníkům SOS
nastoupilo 1 128 000 vojáků. Po
vyhlášení mobilizace došlo v pří-
hraničních oblastech k hromadné-
mu úprku německého obyvatel-
stva do Německa, řada vesnic zů-
stala téměř prázdných. Zmizelo
mnoho německých mužů, kteří
odmítli nastoupit do čs. armády
a přihlašovali se do řad SFK či po-
dobně zaměřených uskupení.
Obyvatelstvo české národnosti či
loajální Němci se z obav před
možnými útoky naopak uchylovali
do vnitrozemí.

Vyhrocených československo-
německých vztahů využilo také

Polsko, které se rozhodlo získat
Těšínsko. Za tím účelem byly vy-
tvořeny speciální oddíly k podni-
kání diverzních akcí na českoslo-
venském území.

Vojsko po Mnichovu, 
smutek, alkohol 
i sebevraždy
V době plné bojové pohotovosti

a očekávání otevřeného válečného
konfliktu s nepřítelem, v době,
kdy byli českoslovenští obránci
odhodláni bojovat do posledního
náboje a obětovat i svůj život, byla
30. září 1938 Československu vra-
žena dýka do zad v podobě Mni-
chovské dohody. Československá
republika byla donucena odstoupit
pohraničí Německu, vzápětí
s územními požadavky přispěcha-
ly Polsko a Maďarsko. Od 1. října
pak začalo obsazování českoslo-
venského pohraničí. Kapitulace
citelně otřásla morálkou i smýšle-
ním obyvatel. Mnichovský syn-
drom malosti a beznaděje zasáhl
všechny společenské vrstvy napříč
celou republikou.

Těžko si lze představit, jak se
v těch smutných dnech museli cítit
naši vojáci a příslušníci SOS, kteří
najednou místo budování obrany ji
měli rozebrat a bez boje odejít.
V těžké situaci se ocitli velitelé,
kteří ač nesouhlasili s kapitulací,
museli přinutit své mužstvo
k ústupu. Někteří příslušníci se se
situací vyrovnávali konzumací al-
koholu a výtržnostmi. Zazname-
nány jsou dvě desítky případů, kdy
se čs. vojáci nedokázali smířit
s kapitulací a spáchali sebevraždu.

Nicméně přes všechny tyto ex-
cesy jednotky dokázaly uposlech-
nout rozkaz a ustoupit na nové
hranice. Ani to ale nebylo bez pro-
blémů. Ustupující obránci museli
snášet posměšky, nadávky nebo
útoky vítězně naladěného němec-
kého obyvatelstva, navíc poslední
„sosáci“ mnohdy odcházeli sou-
časně s příchodem německých
vojsk. Z pohraničí do vnitrozemí
kromě toho odešlo více než
250 000 obyvatel. Ti často museli
opustit zaměstnání a téměř vše-
chen majetek a začínat znovu od
začátku. Dalších téměř 400 000
v pohraničí zůstalo a muselo sná-
šet německou šikanu.

„Sosáci“ a vojáci postupně za-
hájili službu na nových, ale vnuce-
ných hranicích. Situace se postup-
ně zklidňovala, i když až do listo-

padu 1938 proběhlo z německé
strany ještě několik ozbrojených
útoků (např. Český Krumlov nebo
Moravská Chrastová). Začalo ob-
dobí tzv. druhé republiky, která
však kvůli vnuceným hranicím
a Hitlerově hamižnosti byla od-
souzena k záhubě.

Někteří to nevzdali!
Když se připomínají události os-

matřicátého roku v Českosloven-
sku, často se zmiňují politické
a bezpečnostní souvislosti, opomí-
jí se ale osudy těch, kteří se zbraní
v ruce bránili svou vlast před tero-
ristickými výpady a byli pro svou
milovanou zemi ochotni položit
i své životy. Na tomto místě je dů-
ležité připomenout i řadu česko-
slovenských občanů německé ná-
rodnosti, kteří odmítali nacistic-
kou ideologii i separatistické ten-
dence ostatních Němců a byli po
celou dobu loajální k Českoslo-
venské republice.

Tvrzení, že československé po-
hraničí bylo vydáno hitlerovské-
mu Německu a dalším nepřátelům
„bez jediného výstřelu“, není
v žádném případě pravda! Bez vý-
střelu se možná vzdali prezident,
vláda nebo politici, ale v pohraničí
sváděli příslušníci českosloven-
ských ozbrojených složek krvavé
boje. První výstřely zazněly již
v noci 20. května 1938 v západ-
ních Čechách, poslední byly vypá-
leny 17. března 1939 na Podkar-
patské Rusi. Po celou tu dobu byl
československý stát bráněn před
vnější i vnitřní agresí.

Přestože byla Československá
republika oficiálně v mírovém sta-
vu se všemi svými sousedy, v bo-
jích s Německem, Polskem a Ma-
ďarskem padlo při pokusech
ovládnout československé pohra-
ničí v období od května 1938 do
března 1939 více jak 450 našich
občanů, několik dalších stovek
jich bylo raněno (často s doživot-
ními následky), přes dva tisíce
padlo do zajetí. Počty obětí bohu-
žel nejsou úplné, soupis se stále
ještě rozšiřuje o další a další jmé-
na. Odhodlání, s jakým českoslo-
venští občané a příslušníci finanč-
ní stráže, četnictva, policie nebo
armády byli ochotni bránit svou
milovanou vlast, si zaslouží náš
respekt a úctu. Čest jejich památ-
ce! LADISLAV HAVELKA 
(ČASOPIS DEMOKRATICKÝ

STŘED, ZÁŘÍ 2013)
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âeskosloven‰tí obránci v kontextu mnichovské krize

„Vlast nedáme“, pí‰e jeden z vojákÛ bûhem mobilizace. Co si asi myslel tento 
voják o mûsíc pozdûji?                                               Zdroj Wikimedia commans

Deník New York Times uveřejnil
rozhovor s ukrajinským naciona-
listou pod přezdívkou Svarog.
V článku se píše, že na Ukrajině je
mnoho nacistů, kteří šikanují oby-
čejné lidi. Dle Svaroga byli obtě-
žováni učitelé a zařazováni na spe-

ciální seznamy, v sociálních sítích
bylo vyhrožováno běžným hasi-
čům a zaměstnancům místních
úřadů. Svarog také uvedl, že osob-
ně trénoval s „Pravým sektorem“
a bojovníky z nacionalistického
praporu „Azov“. nytimes.com

Nacisté na Ukrajinû?


