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Projevy, suvenýry, tiskoviny, setkání s p řáteli,
                                       občerstvení,  hudební skupina 

************************************************************
 Bez obalu s Kate řinou Kone čnou
 Čím dál více lidí propadá skepsi a budoucnost České 

republiky p řestávají vid ět růžově i ti nejv ětší optimisté.
Nejsmutnější na celé věci je ale reakce Fialovy vlády, která se na
zdražování  úplně  všeho  rozhodla  reagovat  zdvojnásobením  cen
jízdného pro studenty a důchodce. Jedná se o ukázkový příklad
toho,  proč  je  přídomek  "asociální"  pro  stávající  vládu tak  trefný.
Místo posvícení si na daňové úniky v podání nejbohatších, nebo
zavedení  progresivní  daně,  považuje  Petr  Fiala  a  spol.  za
nejjednodušší  znovu  sáhnout  na  peníze  mladým  lidem  a

důchodcům, aby pro mladé byly hypotéky ještě nedostupnější a senioři se strachovali,
zda  jim  po  zaplacení  energií  ještě  zbydou  prostředky  na  jídlo.  Jako  by  si  vláda
neuvědomovala,  že  studenti  ani  důchodci  na  rozdíl  od  hnutí  STAN  nedisponují
žádnými  záhadnými  kyperskými  sponzory,  a  tak  je  pro  vládu  možná  obtížné  si
představit, že svým krokem ještě více komplikuje život téměř třetině populace. Ale co,
občanům se dá přeci dál nalhávat, že s inflací nejde nic dělat a vláda ji neovlivní. A
kdyby si  náhodou někdo  dovolil  napsat  pravdu  o  tom,  že  jsme  na  tom  ve všech
ukazatelích hůře než naši sousedi, máme po ruce přeci nový úřad cenzora. Z toho
vážně až mrazí. Jen pro srovnání – v Německu, kde inflace dosahuje pouhých 5 %
oproti našim 11 % – schválili v uplynulém týdnu balíček opatření za účelem zmírnění
dopadů  nárůstu cen energií,  benzinu a nafty.  Jednorázový příspěvek ve výši  7500
korun pro všechny pracující, daň z pohonných hmot na evropském minimu a MHD v
přepočtu za 225 korun na měsíc. Na to všechno se mohou Němci těšit v boji s inflací.
U nás? Zdražení jízdného na dvojnásobek. 
  Když už jsem naťukla téma STANu, asi vás už ani nepřekvapí, že ani další týden se
neobešel bez nové kauzy dalšího z členů tohoto hnutí. Již v únoru tiskem proběhly
zprávy o policejním vyšetřování hospodářských deliktů pražského náměstka Hlubučka.
Ten  dle  nových  zjištění  vlastní  například  byt  v  hodnotě  1  mil.  Kč  ve  Španělsku.
Majetkové přiznání přitom ale odmítá zveřejnit  s tím, že nemá čas se dotazům od
novinářů  věnovat.  K celé  věci  si  ještě  připočtěte  Hlubučkovu  vazbu  na  lidi  z
bezprostředního okolí Krejčíře. A co na to největší čeští bojovníci za transparentnost a
koaliční partneři  STANu, Piráti? Dle očekávání mlčí.  Ono hodně  hladových krků  ve
straně přeci jen dokáže udělat s dodržováním vlastních morálních zásad divy.
  A tak Pirátům podle všeho nevadí ani porušení zákona o střetu zájmů v podání Petra
Gazdíka, který přes to všechno vymýšlení asociálních návrhů dočista zapomněl na to,
že vlastní podíl ve firmě a že jako ministr disponuje povinností do třiceti dnů od nabytí
funkce ukončit  veškeré podnikatelské aktivity.  Pan ministr  Gazdík se tak rozhodl jít
zjevně už tak dost frustrovaným lidem příkladem, jen bohužel,  obyčejným lidem by
zřejmě při porušení zákona podobná argumentace ve stylu „zapomněl jsem“ neprošla.
Zdá se mi, že u STANu mají všichni s tou pamětí nějaké problémy, když zapomínají na
své studijní pobyty, staré známé na Kypru, nemovitosti nebo podíly ve firmách. Jestli
za tou kolektivní ztrátou paměti nebude spíš něco jiného, ale to snad zhodnotí voliči
STANu při příštích volbách.
   Velice  zajímavé  okolnosti  se  objevily  také  v  souvislosti  se  synem  amerického
prezidenta Bidena, Hunterem Bidenem. Již v minulosti vyplavaly na povrch zprávy o
tom, že Biden mladší pomáhal svými soukromými aktivitami financovat na Ukrajině
vývoj biologických zbraní. Ačkoliv byly dříve tyto zprávy označovány jako propaganda,
nyní je potvrdil i britský tisk, který zveřejnil maily uniklé z Bidenova počítače. Podle
nich měl  Biden pro společnost Metabiota zajistit  částku v řádech milionů  dolarů.  O
účelu Bidenova konání mají nyní po zveřejnění mailů pochybnosti i vysoce postavení
důstojníci  CIA.  A já se tak  oklikou ještě  vrátím k tématu boje proti  dezinformacím.
Představme si situaci,  kdy zprávu o Bidenovi přinesl web, který byl považovaný za
proruský a na základě této zprávy došlo k jeho odstřihnutí. Tu stejnou zprávu poté ale
o měsíc později  přinesou mainstreamová média,  která mají  to štěstí,  že nejsou na
černé listině  novodobých cenzorů.  Co se stane potom? Dojde k obnovení původně
zablokovaných webů v případě, že se ukáže, že byly vypnuty na základě zprávy, která
se následně  potvrdila? O tom upřímně  dost  pochybuji  a  za  celou touto věcí vidím
nebezpečný precedens, kdy vyhodnocování pravdy bude probíhat pouze na základě

toho, co se vládám daných států v daný okamžik zrovna bude hodit do krámu. A to
zhruba v tom duchu, v jakém média i politici v uplynulém týdnu upozadili zprávu o tom,
že  díky  dodávce  jaderného  paliva  z  Ruska  mají  nyní  obě  naše  jaderné  elektrárny
zásobu paliva na více než dva roky provozu…
   A nyní krátce do zahraničí: Pracovníci na italském letišti v Pise odmítli naložit bedny
se zbraněmi, municí a výbušninami určenými pro Ukrajinu. Zaměstnanci uvedli, že jim 
bylo  řečeno,  že  budou  nakládat  „humanitární  pomoc“.  Když  se  ocitli  před  bednami
obsahujícími válečný materiál, rozhodli se příkaz nevykonat.
 Odborový  svaz  dělníky  podpořil  a  odsoudil  snahy  vydávat  dodávky  zbraní  za
humanitární  pomoc.  Odbory  také  apelovaly  na  pracovníky  řízení  letového  provozu
letiště, aby okamžitě zastavili jakékoli podobné lety. A vyzvaly pracovníky, aby „i nadále
odmítali nakládat zbraně a výbušniny, které rozdmýchávají válečnou spirálu“. Podobně
také železničáři  v Řecku odmítají  přepravit  obrněná vozidla USA a NATO k hranicím
Ukrajiny. I v tomto případě se za pracující postavily místní odbory.Jsem nesmírně ráda,
že  řečtí  i  italští  pracující  chápou,  že  cesta  k  míru  nevede  přes  další  zbrojení  a
nekonečné posílání zbraní  a výbušnin do zóny konfliktu. Je to stejně  absurdní,  jako
hasit oheň benzínem, ale to stále nikdo moc nechce slyšet.

 Stanovisko
Středočeské krajské organizace Komunistické strany Čech a Moravy
   My, delegáti krajské konference, odmítáme řešení sou časných krizí kapitalismu
válkami.  Jedná se o spory kapitalistických  mocností ,  při  kterých vždy trpí  jen
prostí  lidé.  Proto  podporujeme  řešení  problém ů  na  Ukrajin ě  jedin ě  mírovou
cestou.
  Požadujeme okamžité zastavení vále čných st řetů a jednání všech zodpov ědných
stran a p řijetí opat ření garantujících mírový život všech národ ů a národností na
konfliktu zú častn ěných.
  Ozbrojený  konflikt  nezastavíme  hromadným  návozem  zbraní,  ani  ší řením
nacismu, šovinismu a nenávisti k jednotlivým národ ům účastn ěným na konfliktu.
Naopak!
  Výsledkem je  obecný nár ůst  agresivity  ve  spole čnosti,  fašizace  evropského
prost ředí, nenávist v ůči všem národ ům Ruské federace, sv ětov ě proslulé ruské a
sov ětské  kultu ře,  rusky  mluvícím  spoluob čanům,  včetně  rusky  mluvících
student ů, ruských a b ěloruských sd ělovacích prost ředků a podobn ě.
  Nikomu  nevadilo,  když  byli  vražd ěni  rusky  mluvící  Ukrajinci  v Kyjev ě,  na
Donbasu, v Luhansku, na Krymu, když byli zabíjeny d ěti v Od ěse...
Podporujeme  všechny  politické  kroky,  které  povedou  k okamžitému  ukon čení
násilí, etnických čistek a obnov ě mírového života na Ukrajin ě.
2. dubna 2022                                                               Delegáti krajské konferenc e
 

 Karel Marx - Myslitel tisíciletí 
Svým u čením výrazn ě zasáhl do d ějin lidské spole čnosti. 
Po něm pojmenovaný myšlenkový sm ěr podstatn ě ovlivnil 
filozofii, sociologii i ekonomii.
 Německý filosof, politický publicista, kritik klasické ekonomie,
teoretik  dělnickéhohnutí, socialismu a komunismu. 
Mládí  Narodil  se  5.  května 1818  jako  třetí  dítě  do
původně židovské rabínské rodiny,  v tehdy pruském Trevíru v
Porýní  (z  českého  hlediska  je  zajímavé,  že  jeho  předkové
pocházeli   z Postoloprt).  Jeho  otec,  Heinrich  (Herschel
Mordechaj) Marx, pocházel z rabínské rodiny. Byl právníkem a

jeho bratr Samuel, stejně jako mnoho jeho předků, byl rabínem ve městě Trevír. Rodina
vlastnila  několik  vinohradů  u  řeky Mosely.  V roce 1824Heinrich Marx konvertoval ke
státnímu luteránství ,  aby  si  zachoval  své  posta-vení  právníka,  které  získal
za Napoleonovy vlády.  Roku 1824pak  byly  pokřtěny také jeho děti  a  o  rok  později  i
manželka.  Marxova  matka  Henriette,  rozená  Pressburg  (1788–1863),  původně
holandská židovka, jejími rodiči byli Isaac Heijmans Presburg (1747 Bratislava – 1832
Nijmegen) a Nanette Salomon Barent-Cohen (1764 Amsterdam – 1833 Nijmegen), byla
prateta bohatých bankéřů a průmyslníků Gerarda Philipse a Antona Philipse. Philipsovi
později navštěvoval Karel Marx s manželkou, během svého exilu v Londýně, se žádostí
o finanční pomoc.
  O Marxově dětství se toho ví poměrně málo. Do roku 1830 byl vyučován soukromě,
pak vystudoval gymnázium Bedřicha Viléma v Trevíru – v té době se začal seznamovat
s myšlenkami Saint-Simona, a to především díky rodinnému příteli.  Na  gymnáziu se
seznámil  se  svým  budoucím  švagrem  Edgarem  von  Westphalen.  Roku 1836   se
zasnoubil  s  jeho sestrou Jenny von Westphalen (1814–1881),  s níž poté  strávil  celý
život. Coby student se naučil  skvělefrancouzsky   a podnikl několik literárních pokusů,
které však záhy zavrhl. 
   Poté rolu 1835 nastoupil  na univerzitu v Bonnu, kde začal studovat práva, později
však  v  rámci  tohoto  oboru  přestoupil  na  univerzitu  v Berlíně  (1836).  Zde  se  začal
zabývat,  kromě  práv,  také  studiem  Hegelovy  filozofie  a  historie  a  zapojil  se  do
bouřlivých diskusí nad myšlenkovým odkazem nedávno zemřelého Hegela a přiklonil se
k reformistům, tzv. mladohegelovcům. Zajímal se o myšlenky Bruna Bauera a Ludwiga
Feuerbacha. Na něj navázal svým pojetím ateismu, které získalo v jeho myšlení zvláštní
místo.                                                                                                                                
  Roku  1841   zpracoval  svou  doktorskou  práci  na  téma  rozdílu  Démokritovy a
Epikúrovypřírodní  filosofie,  ale  u  profesorů  v Berlíně  narazil,  obhájil  ji  tedy  pak in
absentia ( v nepřítomnosti)  na univerzitě v Jeně. Promocí dosáhl titul  doktora filozofie.
  V roce 1843 se v Bad Kreuznachu oženil  se svou dlouholetou snoubenkou.  O čtyři
roky starší  Jenny von Westphalen  (1814 -81)  byla  baronkou,(pokračování  na str.2)
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takže jejich sňatek nebyl jednoduchý, jako každý sňatek mezi šlechtičnou a mužem ze
střední vrstvy, navíc židovského původu.  Téhož roku s rodinou odjel do Paříže. 
(Z jejich sedmi dětí přežily jen tři dcery: Jenny, Laura a Eleanor.)
  Když Marx po promoci nedostal místo na některé z německých universit, začal se
věnovat  novinářství.  V  roce 1842 začaly  v Kolíně  nad  Rýnem vycházet  liberálně
zaměřené noviny Rheinische Zeitung (Rýnské noviny). Marx si brzy osvojil břitký styl,
proto se stal jedním z hlavních redakčních spolupracovníků a posléze i šéfredaktorem
tohoto listu,  radikálně  opozičního vůči  pruské politice. To ovšem vedlo k cenzurním
zásahům státní moci a po roce k úplnému zákazu novin, to když  se objevil článek
napadající  carské Rusko a ruská vláda si vynutila  zákaz vydávání.  Marx dostal  za
svou práci 4000 franků od„Kolínského kruhu“, který financoval krátkou existenci  novin.
 Roku 1843 se poprvé setkal se svým pozdějším spolupracovníkem Fridrichem 
(Bedřichem) Engelsem .
   Po skončení Rýnských novin Marx psal do Německo-francouzské ročenky, kterou 
vydával spolu s německým politickým exulantem liberálem Arnoldem Rugem v Paříži. 
V Paříži se seznámil s německým básníkem Heinrichem Heinem, s nímž vedl během 
pařížského období rozsáhlé politické diskuse.] Z Ročenky však vyšlo pouze jedno 
číslo, a to kvůli neshodám jak s Rugem, tak s francouzskými socialisty: v polemice s 
nimi se začal zabývat ekonomií a směřoval ke komunistickým pozicím. Tento posun je 
patrný v Ekonomicko-politických rukopisech z roku 1844, jež zavádějí pojem „odcizené
práce“. (Práce vyšla až v Rusku 1927, v Německu 1932.)
  Rukopisy však nedokončil. Poté, co jej navštívil Engels, uzavřeli oba muži přátelství,
vedli  obsáhlou  akorespondenci  a  začali  několik  prací,  polemizujících
s mladohegeliány  Např. spis Svatá rodina, obsahující Marxův názor na náboženství.
Během pařížského období byl tedy v základech formulován historický materialismus.
Engels zároveň Marxe všemožně podporoval: posílal mu kapesné, dělal si starosti s
jeho zdravotním stavem, nabádal  jej  k  systematičtější  práci  apod.  Engels  sepsal  i
mnoho novinových článků, které vyšly pod Marxovým jménem.                 Jiří Kůstka

SAMIZDAT  
Existuje  n ěco  naléhav ějšího  a  zásadn ějšího  než  HLEDÁNÍ  MOUDROSTI  ? /
Christian Jacg : Živá moudrost starov ěkého Egypta  .
 /  V  úvodu  této  knihy  se  píše,  že  existují,  stojí  proti  sobě  dva  protipóly  Maat  -
bezúhonnost, poctivost, pravda, přesnost a spravedlnost, neměnný z á k o n universa,
soudržnost  a  solidarita.  Zásadně  se  proti  tomuto  staví  Isefet  -  chaos,  nepořádek,
nedbalost a zlo ve všech jeho podobách.   Čin zbavený egoismu, užitečný a zářivý
příklad pro ostatní, za podmínky respektování   z l a t é h o   pravidla : pracovat pro
toho,  kdo pracuje. Ipuwer  byl  jedním z  proroků,  kteří  předpovídali  katastrofy,  které
přijdou, když se nebudou ctít pravidla dobra. Jediné východisko z chaosu a nepřízně
je, navrátit se k harmonii, znovu najít  m o u d r o s t   a uplatňovat ji v praxi .  Kde, v
které  zemi,  hledá  EU,  ČR,  svoji  moudrost  ?  V  barbarské,  zbraňové,  drogové,
zaoceánské  zemi  s  inkluzivním  vzděláváním,  kde  se  musí  vysoké  IQ  podvolovat
nízkému IQ ? V zemi barbarů, kteří genocidně téměř vyvraždili všechen domorodý lid
a zmocnili se tak jejich země? V zemi, kde se tak moc lže, že tam pravda nemá právo
na svoji existenci? V té zemi lhářů, bezpohlavních nevzdělanců, agresivních a pyšných
narkomanů,  u  těch  barbarských  válečných  okupantů  celé  Evropy,  hledáme  svoji
moudrost !? U těch, co vedou v cizích zemích jednu zhoubnou, vražednou válku za
druhou,  nalezneme,  nalézáme   svojí   v  l  a  s  t  n  í  moudrost  ?  V zemi,  která  bez
jakékoliv lítosti i bez pozdější omluvy, s hrdostí, jako jediná země, házela a t o m o v é
bomby, napalm a jiné chemické látky na nevinné civilisty, ženy a d ě t i , tam hledáme
moudrost ?  U takových zločinců, bažících po světovládě hledá EU, ČR moudrost ? Je
správné a moudré hledat a nalézat nejvyšší moudrost v zemi, která poskytovala azyl a
beztrestnost německým bestiálním nacistům? U takových hledá naše vláda moudrost
a schopnost vládnout celému světu ? Lze najít moudrost u vládních činitelů, kteří ze
svých vlastních občanů systematicky dělají ozbrojené, zdrogované, líné a nevzdělané
občanské agresivní teroristy? "Kdo sám sebe honosí, v hlavě moc nenosí. Pýcha a
hloupost na jednom stromě rostou. " Ta samozvaná zaoceánská hlava světa samou
pýchou a mocí  zešílela.  Tam u nich se nikdo a nikdy žádné moudrosti  prospěšné
všemu lidstvu nedohledá. Ta "přemoudřelá" země válečných štváčů žene celý svět do
další  západní  celosvětové  války  tak,  jak  je  západním  nacistům,  fašistům,  vlastní.
Historie  zná nemálo impérií,  která se chtěla  zmocnit  světovlády,  avšak všechna ta
pyšná a hloupá impéria po čase padla. Špatnost a zlo Pentagonu i Bílého dom, bažící
po světovládě,  se sice dokázaly zmocnit  vůle množství lidu-zrádných vlád EU, ČR,
avšak  zlo  a  špatnost  nikdy  nedokonají  své  dílo,  tvrdí  živá  moudrost  starověkého
Egypta. Nevím, co stojí za zradou vlád zrazující svůj  vlastní lid, národy, zda příslib
podílu na světovládě od těch zaoceánských uzurpátorů vší světa-moci , kteří pro svůj
vlastní život v luxusu chtějí systematicky, jako nacisté, svým novým světovým řádem
rapidně,  násilně,  snížit  celosvětovou  populaci.  Jsou  to  jenom  domněnky,  avšak
existuje mnoho faktů, které těmto domněnkám dávají smysl, dávají jim  za pravdu.  Zlo
egoismu, sobectví celosvětového chaosu, nepořádku, zlo válečných štváčů,  hrozba
válek  přichází  ze Západu a lze s ním pouze bojovat,  ne inkluzivním školstvím, ne
zákazy  myšlení  prostého  lidu,  ne  cenzurou,  ale  naopak  kvalitním  vzděláním,
všeobecnou moudrostí. Tomu však naše vychytralá a diktátorská vláda, naši vládní
čechoameričtí  kurátoři,  všemožně  brání.  Obávají  se,  že moudrý národ by je  zbavil
jejich mocenských, diktátorských, politických trůnů.  H l o u p o s t  našich vládních
politiků praví : "Politici tu nejsou proto, aby sloužili občanům, ale naopak , občané jsou
tu proto, aby sloužili nám, své vrchnosti, vládě, nám, politikům! "  Egyptská  m o u d r o
s t   lidem radí  :  "Nedovol,  aby neznalý  a hlupák konali  práci,  která jim nepřísluší.
Nedovol bezbožnému nebo průměrnému, dávat příkazy lidem."  Avšak právě to, jsme
našim současným neznalým, bezbožným hlupákům, průměrným politikům dovolili, aby
nám dávali svoje příkazy a zákazy . E S 

Jurij Alexejevi č Gagarin – sov ětský kosmonaut 
Jurij  Gagarin  pocházel  z  prosté  venkovské  rodiny,  rodiče
pracovali  v  kolchozu,  Jurij  měl  ještě  dva  bratry,  strašího
Valentina  a  mladšího  Borise  a  starší  sestru  Zoju.  Do  jejich
života  silně  zasáhla válka. Po příchodu Němců  v říjnu  1941
byla  uzavřena škola,  do které začal  sedmiletý Jurij  Gagarin
chodit  teprve  před  několika  týdny.  I když  nikdo  z rodiny
nezahynul,  život  na  okupovaném  území  byl  nelehký.  Jejich
dům zabrali němečtí vojáci. Po válce dokončil základní školu a
byl  přijat   do  učiliště  při  závodu  zemědělských  strojů  v

Ljubercích u Moskvy,  kde se vyučil  slévačem. Současně  ve večerní škole dělnické
mládeže chodil do 7. třídy, aby měl úplné střední vzdělání.[Po dokončení učiliště roku
1951  byl  jako  jeden  z nejlepších  učňů  vybrán  k dalšímu  studiu  na Saratovské
průmyslové škole, kterou absolvoval s výborným prospěchem. Za studií v Saratově se
spolužáky snil o létání.  V  říjnu 1954 byl přijat v saratovském aeroklubu, od jara 1955
už  Gagarin  létal  na Jaku-18. V létě  pak  dokončil  studium  a  rozhodl  se  pro  dráhu

stíhacího letce. Na podzim 1955 byl přijat na vojenskou leteckou školu v Orenburgu. Po
dvou letech výuky leteckou školu ukončil s vyznamenáním  a stal se vojenským pilotem.
Sloužil  u 769.  stíhacího  leteckého  pluku  122.  stíhací  letecké  divize na  základně
Luostari-Novoje u  Murmanska  za polárním kruhem. .   V závěru studií v Orenburgu se
po  jedenapůlroční  známosti  oženil  se  zdravotnicí  Valentinou  Ivanovnou
Gorjačevovou. Seznámil  se  s  ní začátkem  roku  1956. Za  rok  a  půl  se  jim  narodila
dcera Jelena,  druhá  dcera  Galja  se  narodila  7. března,  pouhých  pět  týdnů  před
Gagarinovým kosmickým letem. 
V lednu 1959 rozhodla vláda o výběru budoucích kosmonautů a 22. května téhož roku
pověřila velitelství letectva najít adepty mezi řadovými piloty. Výběr prováděla speciální
skupina  v Institutu  letecké  medicíny.   Konečný  verdikt  v závěrečných  fázích  náboru
vynášela  lékařská  komise.  Vlastní  výběr  začal  v srpnu  1959  prohlídkou  lékařských
záznamů 3461 letců. Z nich bylo vybráno 206 kandidátů. kteří v říjnu až prosinci 1959
procházeli  prohlídkami.  Ještě  před  povoláním  k prohlídce,  si  pod  dojmem  úspěchů
vesmírných letů  Gagarin podal  žádost  o začlenění  do oddílu  kosmonautů,  pokud se
takový vytváří. Vlnou prohlídek a pohovorů se dostal  mezi 20 budoucích kosmonautů.
Od března 1960 do ledna 1961 procházel spolu s dalšími kolegy náročným výcvikem
v nově  zorganizovaném Středisku přípravy kosmonautů,  v jehož čele  stanul  Karpov,
celkově  na  přípravu  kosmonautů  dohlížel  generál  Kamanin. .  Středisko bylo  zprvu
umístěno  na  moskevském Frunzeho  letišti, v létě  1960  přesídlilo  do  nově
budovaného Hvězdného městečka. Během výcviku Gagarin  vstoupil  do komunistické
strany.  V říjnu 1960 byla z oddílu kosmonautů vyčleněna  šestičlenná skupina určená
pro první lety, Jurij Gagarin, German Titov, Grigorij Něljubov, Andrijan Nikolajev, Valerij
Bykovskij a Pavel Popovič. Ze šestice kandidátů měli šanci na první let Gagarin, Titov a
Něljubov.  Státní  komise  pod předsednictvím Konstantina  Rudněva definitivně  vybrala
prvního  kosmonauta  Jurije  Gagariba  až  na  Bajkonuru 8. dubna  1961,  Titov  se  stal
náhradníkem.    Dne 12. dubna vstávali kosmonauti v 5 hodin, 30 minut moskevského
času.  Snídani  z tub  dostali  v montážní  budově,  po  ní  následovala  krátká  zdravotní
prohlídka. Deset minut  před sedmou přijeli  Gagarin  a Titov,  oba ve skafandrech,  na
startovní plošinu. Dvě hodiny před startem, v 7 hodin 10 minut, už byl Gagarin usazen
na svém místě  v lodi  a navázal  spojení  s řídícím centrem. Používal  přidělený volací
znak Kedr (Cedr), řídící středisko bylo Zarja ( svítání či záře). Po prověření spojení a
přístrojů,  které trvalo 20 minut, Gagarin už jen čekal na start. Při  udržování kontaktu
s kosmonautem  se  střídali  Kamanin, Koroljov a  Popovič,  pro  ukrácení  čekání  mu
pouštěli  do sluchátek písničky. Dne 12. dubna 1961 v 9 hodin 7 minut moskevského
času (v 6 hodin a 7 minut světového času) odstartoval Jurij Gagarin v kosmické lodi
Vostok  1  z  kosmodromu   Bajkonur.  V  době  startu  mu  bylo  27  let.  Sestup  byl
komplikovaný, Ve výšce 7 km se odstřelil poklop průlezu, pilot byl katapultován a přistál
na padáku vedle kabiny   v 10.55 nebo, podle jiných údajů, 10.53 moskevského času,
mezitím  v  10.48  dopadla  na  zem  loď.  V důsledku    odchylek  v práci  motorů  loď
nedoletěla do plánované přistávací oblasti jižně od Kujbyševa,
ale přistála u vesnice Smelovka ležící nedaleko města Engels v
Saratovské oblasti.   Protože  místo  přistání  leží  na  západ od
kosmodromu  Bajkonur,  kde  Vostok  1  vzlétl  do  vesmíru,
neuskutečnil Gagarin kompletní oblet Země. Jeho kosmický let
trval 108 minut,  a byl to nejen první,  ale ještě ke konci roku
2011 i nejkratší orbitální kosmický let.                                        
Z neznámého  vojenského  letce  se  během  hodiny  stal
nejpopulárnější  člověk  planety.  Sovětská  vláda  toho
samozřejmě  náležitě  využila  k propagačním  účelům.  Jurij  Gagrin  byl  povýšen  z
nadporučíka na majora,  vyznamenán titulem Hrdina Sovětského svazu a Leninovým
řádem. 14. dubna se mu dostalo triumfálního přijetí v Moskvě a v následujícívj dnech a
měsících po celém světě od Londýna až po Havanu. Jeho první„Mírová mise“, jak byly
tyto cesty nazývány, vedla do Prahy.        
Jako populární osobnost byl   v březnu 1962 za rodnou Smolenskou oblast zvolen do
Sovětu svazu Nejvyššího sovětu a  po dalších volbách v roce 1966 přešel do Sovětu
národností. Současně se stal členem ústředního výboru Komsomolu. Zaujal také funkci
předsedy Společnosti sovětsko-kubánského přátelství.  Přes značnou zátěž veřejných
povinností  zůstal  Gagarin kosmonautem. Jako vedoucí oddílu kosmonautů  od  ledna
1963 a zástupce velitele pro leteckou a kosmickou přípravu od prosince 1963 se podílel
na jejich výcviku a velmi  usiloval  o účast na dalších kosmických letech,  zvláště  pak
programu letu na Měsíc.  Od září  1961 G studoval na  Žukovského vojenské letecké
inženýrské akademii v Moskvě.                                     .                                                
Dopoledne 27. března 1968 měl  Jurij  Gagarin provést poslední let  s instruktorem na

cvičném MiG-15UTI,  vyrobeném  v Aeru  Vodochody. Šlo
o kontrolní let techniky pilotáže před samostatnými lety na
už připraveném MiGu-17, první dva měly následovat už
odpoledne.  Spolu  se  svým  instruktorem,  Vladimirem
Serjoginem,  hrdinou  Sovětského  svazu,  tehdy velitelem
pluku, při letu zahynul. Počátkem roku 2007 tým vědců a
leteckých  odborníků  pod  vedením  leteckého  inženýra

Igora  Kuzněcova neúspěšně  požádal  ruskou vládu o obnovení  vyšetřování  skutečné
příčiny úmrtí obou letců, (i přez tehdejší závěry vyšetřování zůstávají příčiny nejasné).
Kuzněcovův tým se domníval, že na počátku havárie stála technická závada  
„Kosmonaut  č. 1“  odpočívá  spolu  se  svým  instruktorem  na  čestném  pohřebišti
u Kremelské zdi  v Moskvě mezi nejvýznamnějšími představiteli Sovětského svazu. 
Bezprostředně po jeho smrti bylo po něm pojmenováno Středisko přípravy kosmonautů
v Hvězdném městečku, Také město Gžatsk poblíž Gagarinovy rodné vesnice nese od
roku  1968  na  jeho  památku  jméno  Gagarin.   Památník  byl  postaven  v Hvězdném
městečku  i na  místě  pádu  jeho  letadla.  Je  po  něm  pojmenována  planetka
č. (1772) Gagarin a kráter  na Gagarin na odvrácené straně měsíce.  A roku 2011 byla
k 50. výročí Gagarinova letu kosmická loď Sojuz TMA-21 pojmenována „Jurij Gagarin“,
stala se tak jediným Sojuzem s vlastním jménem. Jediná socha v českých zemích byla
vztyčena  roku  1975  v Karlových  Varech. Roku  2012  byl  v Houstonu odhalen  první
památník  Jurije  Gagarina  ve  Spojených státech amerických.  Jurij  Gagarin   byl  a  je
připomínán v řadě filmů, knih a písní.. V Československu vznikla oslavná píseň už v den
jeho letu. Píseň „ Pocta astronautovi“, známější pod nepůvodním názvem „Dobrý den,
majore  Gagarine“,  nazpíval  brněnský  dirigent  a  hudební  skladatel Gustav  Brom,
narychlo ji k poctě prvního kosmonauta složili Jaromír Hnilička a Pavel Pácl. Píseň se
stala po léta populární jak melodií, tak i slovy.
K 50. výročí Gagarinova letu byly vydány sbírky poštovních známek a různé suvenýry.
Centrální banka RF vydala stříbrnou  pamětní medaili s barevným potiskem,  v  hodnotě
25 rublů.  Byl spuštěn portál „Ruský vesmír“.                                                    J. Kůstka
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