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Samo NATO na to nestačí
Státní duma přijala 7. listopadu - Rada federace potvrdila 16. listopadu
Ruský prezident podepsal 20. listopadu.
O co se jedná? Maličkost – pozastavení účasti Ruska v plnění Smlouvy o konvenčních silách v Evropě
(CFE). Podmínky smlouvy z roku 1990 přestávají pro Rusy platit od 12. prosince 2007. Mluvčí aliance
prohlásil, že kroku Ruska „lituje“. Uvozovky dole, „ uvozovky nahoře “. Tak to za prvé! Další ranou válečným
štváčům v čele se strýčkem „Samem“ má být uvalení moratoria na smlouvu pod názvem Dohoda o raketách
středního a krátkého doletu, podepsaná SSSR a USA v roce 1988. Jako doplnění lze uvést Putinův výrok,
cituji: „Jedním z nejdůležitějších úkolů je zvýšení bojové připravenosti strategických jaderných sil.“ A pokračuje „pouze skutečně vysoká úroveň může zajistit obranyschopnost Ruska a chránit ho před potencionálními hrozbami“. Moskva zdůrazňuje, že tyto kroky nejsou nevratné a vše má v rukou NATO.
Takže, jak lze si všimnout, oni budou připraveni se strategickými jadernými silami včetně vysoké úrovně
obrany a my budeme žádat o povolení jedné radarové koule. To znamená, že státy na západ od jejich hranic budou bez obranného systému? Nebo nechce se snad Rusko podílet na jejich obraně?! Jak je známo
a zdokumentováno po roce 1989, kdy byly odtajněny válečné plány Československé lidové armády z let
1950 až 1989, které jsou zveřejněny ve studii Petra Luňáka „Plánování nemyslitelného“ a letos na jaře vydané publikace Karla Štepana a Pavla Minařika „Československá armáda na Rýnu“, kde pánové z Moskvy
a gen. štábu ČSLA – počítali, že Češi měli dorazit do Francie až na úroveň Besançonu. Jejich bleskový nástup měl porazit vojska Bundeswehru a US Army v jižní části Německa a za pouhých sedm dní dosáhnout
řeky Rýnu. To znamenalo 100 km za den a to pod palbou a odporu nepřítele. Závěr bývalých generálů ČLA:
pokud by Čechoslováci dosáhli řeky Rýn, jejich ztráty by byly tak velké, že by to byl jejich konec. Prostě by
vykrváceli! Proti těmto plánům Moskvy nebylo možné oponovat ani z generál. štábu čes. lidové armády. Byl
pokračování na str. 3
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Generál A. A. Brusilov a brdský radar
Dovídáme se, že Rusové již několik let horečnatě
zbrojí. Samozřejmě je to na úkor životní úrovně jejich
obyvatel. Za komunistů to ale bylo i z naší kapsy. Tak
jsme se díky jejich desetileté pokrokové vládě probudovali mezi tzv. rozvojové země. Překlenout tuto
propast a dostat se do původního pořadí mezi rozvinuté státy se nám přes veškeré úsilí již asi sotva podaří. Naši stavbaři, kteří se při výstavbě energetických
tras dostali do odlehlých končin Ruska, shodně tvrdí,
že část jejich venkovského obyvatelstva v té době
stále ještě žila v děrách v zemi, kterým půvabně říkají zemljanky. Vysvětlením samozřejmě není, že jiný kraj
– jiný mrav, který nám komunisté bez jakéhokoliv studu dávali za vzor, ale v systémové vadě jejich
společnosti, a to považuji za hlavní hrozbu.
Nyní se Rusové snaží své přehnané zbrojení
vysvětlit obavou z uvažovaného brdského radaru.
Skutečnost je samozřejmě jiná. V případě startu
ruských raket by po 200 až 300 vteřinách, tj. do
odpálení obranné protirakety, byla ruská již nad
Baltickým mořem. Protiraketa z Polska by ji do
Ameriky, natož do západní Evropy, samozřejmě již nedohnala. Nicméně ruská propaganda tvrdí opak.
Úspěšně počítá s tím, že co občan – to hlupák.
Podobnou odezvu však mají nejen u příslušné části
obyvatel Evropy, ale i u nás. Naše politická opozice ve
svém bezohledném směřování k vedoucím funkcím
se neštítí rozdmýchávat občanskou zbabělost a další
nízké lidské pudy. Pak se již neřídí národními zájmy,
ale průzkumem veřejného mínění. Tak máme nyní
i u nás živé vysvětlení mnichovské zrady, která nám
tenkrát byla zcela nepochopitelná. Ruská postsovětská vlast, vedená oligarchií plukovníků bývalé KGB, je
nyní stále rodnou zemí nejen našich komunistů. Vzhledem k jejich tradičním spolkům s Německem je zde
kupodivu i společné podhoubí neonacismu. V Rusku
je navíc umocněno jejich, téměř staletými, problémy
s židovskou menšinou. Těm se věnoval i Alexandr
Solženicyn ve své knize Dvě stě let pospolu; Dějiny
rusko-židovských vztahů v letech 1795 – 1916; vydala
naše ACADEMIA, ISBN 80-200-1140-4. Ruský zcestný
bolševismus se tam prakticky svádí na stále větší, až
převažující podíl revolucionářů židovského původu.
V minulém století se naštěstí zcela nepovedlo spojení
militantního komunismu s Hitlerem. To je nyní hlavním
cílem společných snah protiamerického a protiizraelského směřování. Jedná se o dnešní postkomunisty
s jejich pomahači, a to nejen společně s neonacisty,
ale i s muslimskými fundamentálními teroristy. To nám
také názorně předvedli 17. listopadu 2007.
Nutno si uvědomit, že velmocenské tendence jsou
konstantní. V případě diktátorských režimů se tyto cíle
pouze zesilují. Poučná byla situace již na začátku
minulého století. V knize Vzpomínky na světovou
válku a vlastní životopis, vydanou v roce 1929 nakladatelstvím „Čin“ a „ORBIS“ v Praze, ruský generál
Brusilov v kapitole Před válkou (str. 84) uvádí, že
Haagská mírová konference spoutala Rusům ruce a
zabrzdila rozvoj branné moci. O situaci v Rusku po

prohrané válce s Japonskem a po revoluci v letech
1905 – 1906 informuje, že původně se vytrvale
připravovali k válce na západní frontě a nikoliv na konflikt s Japonskem. (V té době jim samozřejmě žádný
náš radar nehrozil.) Pro anexi Bosny a Hercegoviny se
v roce 1905 jejich poměr k Rakousku-Uhersku stal
velmi napjatým. Velitelé ruských armádních sborů byli
v očekávání možné války svoláni do Varšavy. Z výše
uvedených důvodů bylo jasné, že v takovém stavu
naprosto nemohou vést válku a to ani v případě, že by
se Němcům zachtělo anektovat Polsko nebo pobaltské státy.
Ruské zájmy v Pobaltí, ve střední Evropě a zejména na Balkáně se nyní opět aktivují. Jsou stále živější
a můžeme se dočkat velmi nemilých překvapení.
V tomto prostoru, který považují za sféru svého vlivu,
můžeme registrovat bezohledné uplatňování celého
spektra jejich velmocenských představ. Jsou spojené
i s příslušným vydíráním a v budoucnu se budou
jenom stupňovat. Posloužit jim může i energetická
hrozba. V tomto jejich směřování se také mohou spojit s kdejakou temnou mocí, která souvisí s americkým pojmem osy zla.
Nutno připomenout, že některé z nejnebezpečnějších a nejméně předvídatelných režimů světa buď
vlastní nebo se snaží získat zbraně hromadného
ničení. V roce 1972 vlastnilo balistické řízené střely
9 států, v roce 1990 pak 16 a v roce 2006 již 25. Íránská raketa Šeháb-3 z roku 2006 má dolet 1300 km
a může zasáhnout Turecko i Izrael. Bez skrupulí se
vůdcové Íránu již nyní vyjadřují, že se Izrael pokusí vymazat z mapy světa. Na vývoji rakety se podíleli
Rusové, Číňané a Severní Korea, která posloužila
raketou No-Dong jako vzorem. Nový typ íránské rakety
se předpokládá již s doletem 2000 km. Doletěla by
tak až do střední Evropy. V těchto souvislostech nutno odpovědně uvážit informace o íránském jaderném
průmyslu. Mezinárodní kvalifikovaní odborníci nás
varují konstatováním, že není zaměřen jen na civilní
cíle. To je v této situaci skutečně velmi silná káva. Krizová mezinárodní situace se také může nečekaně
vyvinout den ze dne. Možno připomenout velmi rychlý
rozpad vlády císaře Mohammada Réza Pahlavího
v Íránu. Některé podobné státy však již nyní vlastní
atomové zbraně. Proto, jak odborníci říkají, kdo je
připraven – není překvapen a zítra již může být pozdě.
– Petr Jílek, KCLJ –

Překlady některých
článků z časopisu Bulletin
do anglického jazyka
najdete na www.spusa.cz
Redakce
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Samo NATO na to nestačí
k otázce radaru. Jejich projev byl vždy univerzální,
stejně jako jejich kultura, jsou ochotni převzít úlohy v
každém dílu seriálu „Majora Zemana“ a pokračovat
po roce „89“ v Černých baronech a tak jako univerzální nástroj jsou ochotni živořit kdykoliv a v
čemkoliv. Neznají hodnoty ani míru hranice ve svém
konání a věřím, že ani prohlášení Pavla Žáčka,
ředitele „Ústavu pro studium totalitních režimů“, že
budou rekonstruovány zničené materiály archivů StB
od roku 1954, kde Žáček na položenou otázku zda
nebude nic zameteno odpovídá: Kontrolní mechanismus Národního bezpečnostního úřadu je nastaven tak,a by se co nejvíce odhalilo i v případě bývalých politických špiček (okolo roku 1990). Možná,
že se česká veřejnost dočká překvapení a ne právě
příjemných, až pozná, kdo že za ni jednal v „sametu“. Ovšem kulturní fronta věří, že vše opět uvede
svými mimikry na „pravou míru“ a právě proto je nutné nepřenechat obranu státu záhadným elementům
nebo pověřeným antiamerikanistům. Je nutné předkládat společnosti, že antiamerikanismus je
společným jmenovatelem jak pro neonacisty, tak pro
levičáky a ptát se – kdo to platí!? Mlhavé výroky
mluvčího iniciativy Ne základnám nevzbuzují důvěru,
když uvádí, že sdružení podporují z vlastní kapsy
a dobrovolníci, prý je obdařili sto tisíci korunami.
Ovšem dle zprávy civilní rozvědky (BIS) a vojenského zpravodajství (VOZ) lze připustit variantu
o podpoře financování od Rusů. Vzhledem k tomu,
že iniciativu podporují ne právě známé organizace,
není jasné, kdo za nimi stojí a proto, i když by za
vším stály ruské zpravodajské služby, nemohli by to
lidé z iniciativ vědět ani náhodně. To jsou slova bývalého šéfa vojenské rozvědky, publikovaná v tisku.
Pro nás příliš mnoho záhad a nejasností okolo iniciativ a z pohledu do minulosti, kdy naše obrana
spoléhala na smlouvy s přáteli z Evropy a výsledkem byla zrada Francie, Anglie a Sovětů a čtyřicet let
útlaku zapříčiněného osvobozením Rudou armádou,
je stále nejjistějším výsledkem v této rovnici úzká
spolupráce se Spojenými státy, bez kterých by
Evropa nikdy svobody a demokracie od roku 1918
nedosáhla. Od samozvaných proroků typu soudruha
Zaorálka, který ve svých komentářích sděluje, že jeho informace jsou jen přebírané z tisku, prohlašuje
s hazardérstvím kaskadéra skákajícího z tisíce
metrů bez padáku v očekávání, jak to dopadne, ujišťuje národ, že jsme mimo jakékoliv nebezpečí. To, co
předvádí kaskadér, je jeho vlastní riziko a následky
nese sám. Zaorálek svými fanatickými výlevy o bezpečnosti desetiletí se staví do role, v níž se i pohybuje, do role proroka. Sektář odtržený chorobnými
vizemi od reality.
Závěr je jeden – spolupráce s Američany. To
znamená, radar.
Bláha

dokončení ze str. 1
to rozkaz a ten musel být splněn. To jsou potvrzená
fakta od bývalých generálů a členů generálního
štábu ČSLA a i bývalého velitele západního okruhu
a velitele československého frontu, který měl dosáhnout Rýna, generála Mojmíra Zachariáše. Tak to je
jen náznak, jak si Rusové naši obranu v jejich
podání představují. A snad to stačí k tomu, abychom se nesvěřili pod ochranné perutě ruského
mocnářství a ten nejpřesvědčivější doklad pro
rozhodnutí uskutečnit akci Radar. Veškeré výše uvedené skutečnosti o vypovídání smluv a odpovědnosti NATO není nic jiného než starý ošoupaný trik
Moskvy známý z 50. let, rozvrátit soudržnost evropských států v NATO a vrazit klín mezi NATO a Američany a tím obnovit své imperiální zájmy v prostoru
střední a východní Evropy. Lze jen doufat, že
v současnosti tyto ambice nejsou pro Evropu aktuální, a to i v důsledku nového vedení Francie, která
jménem své hlavy státu, prezidentem Sarkozym,
zdůraznila před oběma komorami Kongresu USA
historické přátelství a věrnost v čase nouze. Prezident Sarkozy šel ještě dál a prohlásil, že v čase, kdy
Francie došla na samý okraj sil, kdy Francie byla
vyčerpána, vyplýtvala své síly v té nejabsurdnější a
nejkrvavější válce, mohla se spolehnout jen na
odvahu amerických vojáků. Přišel jsem vám říci, že
NATO „nikdy nezapomene“! My Češi a Evropa
věříme, že Chiracovy dny jsou v nenávratnu.
Doufáme! Ovšem pro nás, Poláky a Evropu je jen
jedna cesta. Cesta kancléře Kohla, který prosadil
americké
rakety
persching
i proti většinovému odporu Němců. Jen tato cesta
u nás platí proti levicovému intelektualismu, který má
kořeny u nás již před první světovou válkou a který
se zde stabilizoval dík kolaboraci jeho sil, z nichž
vyčnívá slavná „kulturní fronta“, jak v dobách normalizace, tak již po roce 1945 a která svými aktivitami je varující. Její stoupenci nejvíce oslovují
společnost a bez skrupulí vždy hráli, pěli, psali a tvořili díla jak za nacismu, v období února, až po dnešek. Je to společnost, udržující diktatury při životě.
Dnes, kdy jsou zveřejňovány nové svazky archivů
StB, výrazně vystupuje na povrch „kulturní fronta“. A
kdo obhajuje kamarády z kultury? Kamarádi z kultury. Proč? Čekají, kdy se objeví jejich jména, jejich
svazek, a proto předem přiznávají své kontakty a
schůzky. Ale odolali! Hrdinové! Dnes tito majitelé divadel, stálí návštěvníci televizí, rozhlasu a novinových řádek s drzostí žádají o prostor v pořadech,
kde bývalé konfidenty očišťují a snaží se snížit význam slova kolaborace a včlenit je k normě morálky
a etiky. Vždy prý jsme měli svého Sabinu, tak by
mohla znít jejich obhajoba. Pokud by ovšem své
konání jako chybu přiznali. Ovšem to se nestává. Od
těchto lidí nelze nikdy čekat veřejný názor. Tedy ani
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RADAR A REFERENDUM?

chodech s Ruskem a kde Rusové jsou též majiteli firem
a majetku. Dále diskutující uvedli, že mnoho lidí a firem
v ČR, kteří jsou závislí na výměně zboží a informací
s Ruskem, je z nejrůznějších důvodů nuceno hájit
ruské zájmy, navíc existuje vážné podezření, že aktivity
protiradarové opozice v ČR jsou financovány z těchto
firem.

Neustále se ozývají hlasy požadující referendum s vytouženým protiradarovým výsledkem. Ponechme stranou, komu takové postoje slouží a kdo nešetří prostředky na jejich podporu. Lze si snadno domyslet. Neberou
však v úvahu řadu skutečností. Především je naše
země, coby střed Evropy, odjakživa předmětem zájmu
mocných sousedů a je pošetilé, ba hloupé, domnívat se,
že v centru Evropy zůstane „mocenské vakuum“.
V takové situaci je zapotřebí zaštítit zemi spojeneckými
smlouvami a tak neutralizovat vzniklé tlaky. Naše republika nemá, bohužel, dobré vzpomínky na tzv. „malou
dohodu“, či na neblaze proslulé smlouvy s Chamberlainovou Anglií nebo Daladierovou Francií, nemluvě
o donedávna platné „smlouvě“ se SSSR.
Nicméně bez fungujících spojeneckých svazků se
zřejmě neobejdeme a proto lze jen vítat spojeneckou
smlouvu s USA a věřit v její naplnění, neboť Spojené
státy jsou konečně zemí, která nám nikdy nic špatného
neudělala, ba naopak demokraticky pomáhala a
pomáhá.
Vyskytují se ovšem masochisté, kteří by ze strachu
opět rádi líbali ruský karabáč, možná dnes již lépe
oslazený, leč stále karabáč bezskrupulozní diktatury.
Proto by logická otázka referenda měla znít:
Chcete mít za spojence USA nebo Rusko?
Protože jiná volba není. Vojenská schopnost EU se
nechvalně projevila na Balkáně a NATO bude stejně integrovat americké radary do svých obranných struktur.
TAKŽE: JAKÉ REFERENDUM?
Ing. Přemysl Urbánek

Vztahy USA a Evropy k islámskému světu
K tomuto problému tisková mluvčí ambasády informovala členy SP USA o značné finanční pomoci, kterou
USA věnují islámským zemím na vzdělání a hospodářský
rozvoj, efektivita těchto výdajů je však malá. Jako jedna
z příčin tohoto stavu byla diskutována chudoba těchto
zemí, kterou způsobuje rychlé zvyšování počtu obyvatel
díky zlepšování lékařské pomoci za finanční podpory západu. Členové SP USA upozornili, že teroristy se často
stávají islamisté, kteří absolvovali školy na Západě a že
je třeba změnit myšlení těchto lidí, aby tvořili jakési mosty
pro obě kultury a problémy islámského světa po svém
návratu nesváděli na Západ.
Vztah USA a Rusko
Tyto vztahy diskutovány nebyly, tisková mluvčí v souvislosti s radarem v ČR pouze uvedla, že USA kladou
důraz na vzájemnou důvěru mezi oběma velmocemi,
avšak nehodlají ustupovat ruským zájmům a tolerovat
porušování demokracie.
Význam ČR a Polska v NATO
K této otázce tisková mluvčí uvedla, že jedním z cílů,
souvisejících s vybudováním radaru v ČR, je posílení
významu obou států v NATO a rozšíření zabezpečeného
prostoru.
Listopad 2007, J. Holub

Zpráva ze setkání členů SP USA
s tiskovou mluvčí amerického velvyslanectví v ČR paní V. Silvermannovou
na velvyslanectví dne 20. 11. 2007

Výbor pražské pobočky SP USA – Praha
hl. město si dovoluje pozvat své členy na
výroční schůzi, která se koná v úterý
26. února 2008 od 15 do 17 hodin v prostorách Amerického centra – Tržiště 13, Praha 1. Prosíme o dochvilnost a věříme ve
vaši účast.
Za výbor, J. Bláha

Setkání bylo svoláno Pražskou pobočkou SP USA
Praha hl. m., za výrazného přispění ambasády a paní V.
Silvermannové a aktivity prezidenta pobočky pana
Bláhy. Setkání dominovala živá diskuse obou jednajících
stran o problémech, na které se při předchozím jednání
nedostalo. Projednávané otázky lze rozdělit do čtyř
hlavních skupin.
Radar v ČR
Dle sdělení tiskové mluvčí ambasády jednání mezi ČR
a USA dále pokračují a jejich výsledky budou jedním
z hlavních témat na summitu NATO. Dále uvedla, že
USA překvapuje nízká ochota občanů ČR bránit se napadení balistickými raketami. V této souvislosti členové
SP USA vyjádřili názor, že problémy s opozicí v ČR vůči
radaru jsou způsobeny hlavně velkým vlivem ruské
ekonomiky na ČR, kde mnoho firem je závislých na ob-

Dovolujeme si upozornit členy SP USA na data
setkání v první polovině roku 2008, která se
uskuteční v prostorách Amerického centra
Od 15 do 17 hodin
6. 5. výročí osvobození US ARMY
10. 6. výročí Normandie
Těšíme se na vaši účast
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