
Kamarádi a kolegové,  

Jelikož jsem navržen do přesednictva našeho spolku a protože mě málo kdo zná, rád bych se nejen 

představil, ale co je důležitější, mám jednu připomínku: 

Především je nutné aby všichni členové předsednictva byli na internetu, měli svůj, alespoň zdarma, ůčet 

na Skype a byli schopni komunikovat ve formě konference. 

K mé osobě pár slov. Především, měla-li být VSR nepolitickou, jak to bylo v minulosti pak podle mého 

názoru nemá žádnou cenu abych byl volen. Považuji to za největší chybu minulých let od našeho založení 

a také důvod, proč jsme nebyli schopni prorazit s našim finančním vyrovnáním.  Že parlament odkládá 

jednání o navrženém zákonu a čeká až všichni vymřeme je snad dnes už každému jasné. Pro VSR jaksi 

jasné nebylo, že jsme byli všichni po okupaci politicky persekuováni a z něčího podnětu bylo ustanoveno, 

že jsme nepolitická organizace. V tom případě jsme spolek baráčníků, kde opravdu nemám co dělat. 

Mám za to, že to bylo záměrné. 

Od letectva jsem byl vyhozen už k poslednímu dni v březnu 69 a tři dny před výročím sovětské okupace 

jsem s manželkou a pětiletým klukem ilegálně republiku opustil. Koncem listopadu jsem zakotvil v 

Kanadě. Protože tam dodnes trávím zhruba šest měsíců v roce, (také důvod pro E-mail spojení)  můj 

politický názor je poněkud jiný, než dnešní názor mnoha lidí zde. Ruskou propagandou, které by záviděl I 

Goebels, je Evropa doslova zaplavena natolik, že i samotný Putin ve svém proslovu se neostýchá tvrdit 

naprosté nesmysly. Dokonce říká, že USA a NATO chce zahájit třetí svět. válku.  Tvrdí, že většinu Evropy 

osvobodila Rudá armáda. Nevím, když se dívám na mapu a porovnávám. Nějak se nezmiňuje, že nejen 

osvobodila ale také si komunisticky podmanila osvobozené státy.  V samotné naší republice je 

minimálně pět webů, které se vydávají za české a jsou vlastněny a placeny Ruskem. Evropa věří 

takovému nesmyslu že USA a NATO chtějí zahájit třetí svět. válku proti Rusku a vymazat se z mapy. Při 

tom Rusko modernizovalu armadu a zvýšilo její financování 32 krát, zatím co USA, Obamova vláda 

dostala armádu na úroveň před druhou svět. válkou a podle stejného vzoru jak u nás roku 48 vyházela 

všechny vysoké důstojníky, kteří nekývali Obamovi hlavou. Dnes tam není ani jeden z válečnýmy 

zkušenostmi (Vietnam, Afganistán, Irák). USA armáda je na takové úrovni, podle odborníků, že 

pravděpodobně není schopná vlastní obrany. 

Můj osobní názor je, že podle ruské vojenské doktriny která říká, že válka se už nikdy nepovede na 

ruském území a že předcházející útok je nejlepší obrana,  je předzvěstí nového ruského tažení. Rusko 

ztratilo v Estonsku obrovskou námořní základnu s přístupem na Balt. Jako každého amerického 

presidenta si to vyzkoušeli zabráním Krymu. NATO ani USA vojensky nezasáhlo. Takže k zabrání Estonska 

jim současná americká administrativa I s celým NATO nijak nezabrání. Nějaké ty sankce jim moc škodit 

nebudou a pak rozjedou propagandu, že tím zabránili 3. svět. válce. Pokud máte názory jiné a myslíte si 

že dnešní Rusko je jiné než to sovětské, které nás okupovalo, pak mě nevolte.  

Dokonce jsem byl označen jedním našim členem za agenta CIA. Když jsem mu řekl že jsem, ale škoda, že 

o tom CIA neví a neplatí mě, tak mi řekl že jsem mu to potvrdil. Dnes jsem přesvědčen, že v našich 

řadách jsou lidé, kteří nebyli vyhozeni z politických dúvodů, ale také pro neschopnost. Hodit to na 

protisovětskou politiku bylo jednoduché. V prvních dnech neznám nikoho, kdo by okupaci schvaloval. 



Osobně jsem ji ale neschvaloval nikdy, odmítl jsem novou přísahu Varšavské smlouvě a žádal o 

propuštění. To mi bylo zamítnuto s tím že nemám důvod. Před tím jsem také už byl několikrát  

kontrarozvědkou za své výroky vyšetřován. Písemně jsem tedy prohlásil, že okupace není bratrská 

pomoc a nemohu souhlasit, že řádně zvolení lidé do nár. shromáždění jsou vyměňováni za loutky, 

kterým nikdy nebyla dána důvěra lidu. 

Již od prvního roku mé emigrace, jsem začal psát články proti okupaci a odhaloval  pravou tvář 

komunistické ideologie. Stal jsem se jedním s redaktorů a akreditovaným novinářem etnického tisku. 

Samozřejmě neplaceným, kolikrát jsme museli šáhnout i do vlastní kapsy aby noviny “Naše Hlasy” vyšly 

včas. Dělal jsem to při vlastním zaměstnání, prakticky až do rozpadu komunismu v republice. Je to nástin 

toho jaký jsem a jak jsem proti režimu “bojoval”. Ani dnes se nemíním měnit. To aby jste věděli kdo jsem 

a pořádně si rozmysleli, koho do předsednictva chcete zvolit. 

Pplk Jaroslav Mílek 

 


