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POBOČKA PRAHA – hlavní město
Díky laskavosti našeho Vzdělávacího střediska stále pokračuje výuka angličtiny, nyní však každý pátek od 15
do16ti hodin. Pak někdy následuje kulturní program s přátelským posezením. Program bývá oznámen
samostatně. Těšíme se na Vaši účast.

Průjezd US armády přes naši republiku: Je nutno předpokládat, že velmocenská politika a záměry velkých
států jsou konstantní a diktatury tuto tendenci pouze jen zesilují. Nyní se spíše jedná o hospodářskou expanzi,
ale některé státy se i v dnešním století chovají hulvátky a svůj pochybný vliv se snaží rozšířit vojensky.
Komunistické Rusko během 1. Světové války kapitulovalo ve válce s Centrálními mocnostmi, ale mluví se jen o
Německu. Přesun zajatců k posílení německé západní fronty tam úspěšně zadržovali naši legionáři a pak to již
byla americká armáda, které pomohla protivníky přečíslit a vyhrát válku.
Výsledkem kapitulace komunistického Ruska byla i samostatná Ukrajina, ale po ukončení války a prohře
Centrálních mocností v čele s Německem pak této nové situace Rusko využilo. Vojensky obsadili nejen Ukrajinu,
ale vedli neúspěšnou válku i s Polskem. Během třicátých let minulého století byl na Ukrajině při kolektivizaci
zemědělství Stalinem řízený hladomor, který nepřežilo asi 5 milionů jejich obyvatel. Na teroru proti nebohému
obyvatelstvu získali ostruhy mnozí sovětští velitelé. Boží mlýny se však projevily, a tak většinou nepřežili
Stalinovy čistky. Do uvolněného území se následně přesouvali Rusové. Na začátku 2. Světové války byl SSSR
zaštítěn dohodou s Hitlerem, a tak mohl napadnout řadu sousedních států. Kromě pobaltských států a
Rumunska to bylo i Finsko, které se však dovedlo hrdinně bránit a někteří historikové píší o množství padlých
sovětských vojáků, což bylo ovlivněno i předchozí velkou čistkou sovětských vojenských kádrů.
V dnešní době přeopatrné politiky západního seskupení států Rusko opět zkouší, kde je v plotu díra. Možno
zmínit jejich vojensky rozšířené území na úkor Gruzie, ruská vojska v samostatné Moldávii, kterou před 2.
Světovou válkou sebrali Rumunsku a známý konflikt s Ukrajinou. Nicméně naštěstí existuje i NATO, a tak jejich
dnešní choutky na Rumunsko, Polsko a tři pobaltské státy jsou zatím mimo hru. Současná Ruská federace však
horečnatě dlouhodobě zbrojí, a tak je otázkou, zda jejich spojenectví se stále hospodářsky i vojensky silnější
Čínou jim časem nedodá větší kuráž.
Vojenské seskupení NATO jim ukázalo, že v našem plotě žádná díra není, a tak to budou zatím zkoušet někde
jinde. V nepřehledné situaci konfliktu mezi šíty a sunity se Rusové zatím postavili na stranu slabších šítů a
samozřejmě kujou pikle i jinde.
V této situaci jsme sice zaštítěni naší účastí v Evropské unii a je zde i NATO. Je ale otázkou zda v našem plotě
neuvidí Rusové někde díru. O tu se bezostyšně snaží naši komunisté. Dříve se snažili jevit jako předvoj
komunizmu, ale nyní je stále více zřejmé, že jsou zejména pátou kolonou Ruského imperializmu a neštítí se ani
podporovat ruský terorismus na Ukrajině. Za této situace je důležité všem ukázat, kde je naše místo, což se
naštěstí většina našeho obyvatelstva uvědomila přijetím US armády při přejezdu z pobaltských států. V Ruzyni
jsme tak žádné komunisty neviděli.
Samozřejmě jsme se účastnili i my. Ostravská pobočka se vydala do Vyškova a my v Praze jsme vyrazili do
kasáren v pražské Ruzyni. Tohoto setkání se účastnili i různí naši nadšenci vč. našich fanoušků, kteří pečlivě
udržují staré veterány z 2. Světové války – viz fotografie dole.
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Do Vyškova vyrazilo celé jedno auto našich kolegů z Ostravy a setkání s US armádou v kasárnách v pražské
Ruzyni se účastnilo osm našich pražských členů. Z množství obrázků uveřejňujeme jen několik a ty ostatní
budou k dohledání v části foto-galerie na našich internetových stránkách. Ze setkání jsme měli velkou radost a
důstojně jsme to zakončili v dříve reprezentativní vojenské restauraci Bajkal a nyní Evropa na Kulaťáku
v pražských Dejvicích. Současně jsme se domluvili, že taková setkání si zopakujeme a předběžně jsme se
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domluvili na jarní procházce Krčským lesem od stanice metra Roztyly na další stanici Chodov, což jsou snad
necelé tři kilometry, ale hled v prvé pětině cesty je výborná letní restaurace.

US Dragouni v Plzni

Něco pro naši komunistickou levici ve Vyškově

Setkání s US armádou ve Vyškově

Další zajímavé setkání bude při plzeňských oslavách kulatého výročí osvobození Plzně americkou armádou,
což je nyní již 70 let.
Dovoluji si připomenout možnost placení členských příspěvků. Můžete osobně nebo přímo na náš účet, který má čís:
135 135 383/ 0300 Poštovní spořitelny, tj. kdekoliv na poště nebo z bankomatu. Současně připomínám i prosbu na zasílání
vašich příspěvků do Občasníku.
Za pražskou pobočku Petr Jílek
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