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 Armáda včera a dnes… A co zítra?  

Dne 29.5.2018 jsem vyslechla na Radiožurnálu diskusi s hostem Lucie Výborné, kterým byl nový 
náčelník Generálního štábu Armády ČR, armádní generál Aleš Opata.  

Vzhledem k tomu, že se teď začínám více zajímat o koncepci, kterou hodlá realizovat hnutí B.O.S., 
chtěla jsem se seznámit s tím, jaký je nynější stav naší armády, abych mohla objektivněji posoudit, 
na co by bylo možné v budoucnu navázat…  

Ten rozhovor mě nakonec motivoval k tomu, abych reagovala, tudíž tak činím. 
Diskuse na téma „Armáda ČR“ se aktivně zúčastní: 

• Lucie Výborná jako „zvídavá moderátorka“ 

Pokládá zvídavé otázky novému náčelníkovi Generálního štábu Armády České republiky Aleši Opatovi. 

• Náčelník Generálního štábu Armády ČR Aleš Opata - od 1.května 2018 armádní generál  -
 jako „zkušený odborník“ 

Seznamuje nás s nynějším stavem naší armády 

Já, tedy astroložka Jana Mašková, se diskuse zúčastním „neaktivně“, tedy pasivně, 
spíše „v pozadí“ jako „nezkušený laik“. 

Pokládám zvídavé otázky „z druhé strany spektra“, tedy z pohledu těch, kteří toho o armádě moc 
nevědí a vše posuzují svým vlastním, armády neznalým rozumem. Předpokládám, že pohled 
„z obou stran spektra“ může napomoci tomu, aby byla podchycena samotná podstata rozporu, 
který v souvislosti s armádou v současné době vnímám jako problém celosvětový.  

Hned v úvodu bych ráda ocenila upřímnost, s jakou se pan armádní generál Aleš Opata 
celého úkolu zhostil… 

Na následujících stránkách jsou úryvky z vysílání s mým komentářem „nezkušeného a věci 
neznalého laika“ tak, jak jsem to cítila a vnímala. Své úvahy doplňuji i o informace k tématu z dalších 
zdrojů. Na následujících stránkách si tak můžete přečíst jakousi neoficiální „diskusi“ na téma „Armáda“ 
z různých úhlů pohledu.   

Celý záznam rozhovoru Lucie Výborné s Alešem Opatou je na níže uvedeném odkazu…, 

http://www.rozhlas.cz/zaznamy/radiozurnal/#/2018-05-29 

Vše začíná u jedince 

V diskusi jsme se na samotném začátku seznámili s minulým působením armádního generála 
Aleše Opaty... Pokud přijmeme fakt, že všechno začíná u jedince, pak můžeme být rádi, že máme 
možnost náčelníka Generálního štábu Armády ČR vyslechnout a nejenom vyslechnout, ale i reagovat, 
protože to nám dnes umožňuje svoboda slova, která už není jen pouhým pojmem. 

Pojďme se tedy alespoň v krátkosti seznámit s tím, jaká byla minulost nynějšího armádního 
generála…  

http://www.astrojinak.cz/
mailto:astrojinak2018@seznam.cz
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Lucie Výborná - Zvídavá moderátorka – Vaše poslední mise… 

… vaše poslední mise byla ... Byl jste vrchním představitelem České republiky 

při NATO v Shape, což je vrchní velitelství spojeneckých sil v Monsu…  

Nejvíc mě zajímá – a vy jste tam byl v té době - co se tam děje na takovém místě, 

když Rusové zabírají Krym? 

Aleš Opata – Zkušený odborník - Dynamické období při změně řešení krizí 

Pravda je ta, že … období tří let, kdy jsem tam byl, bylo velice dynamické, 

protože v té době se změnilo bezpečnostní prostředí, trochu se posunuly 

bezpečnostní hrozby do jiné dimenze, a … NATO přecházelo od toho krizového 

menežmentu řešení … krizí tak, jako byl Afghánistán, Irák, zpátky k tomu 

plánování obrany teritoria prostoru odpovědnosti NATO a dalších věcí, …  bylo to 

náročný a navíc jsme zjistili, že jsme velice dobří v tom plánování a v těch reakcích 

na ty nenadálé hrozby, protože s tím se … spoustu let … potýkáme … a najednou 

jsme zjistili, že plánovat něco dopředu bude významnější problém, takže … byla to 

dynamická doba a velice zajímavá. Jsem rád, že jsem tam byl…  

Lucie Výborná- Zvídavá moderátorka - Co se tam děje fakticky? 

To zní tak hezky, co teď říkáte. Určitě to muselo změnit plánování obrany těch 

blízkých teritorií, které jsou v NATO, ale co se tam děje fakticky? Mě by zajímalo, 

…, když se scházejí ti chlapi a dívají se na to, co se na tom Krymu děje, teď zjišťují, 

že jsou tam nějaké neznámé polovojenské jednotky. Jak živá je ta diskuse? 

Jak osobní to v tu chvíli je? 

  

http://www.astrojinak.cz/
mailto:astrojinak2018@seznam.cz


Armáda včera a dnes… A co zítra? 

Zpracovala: Jana Mašková, astroložka, www.astrojinak.cz, astrojinak2018@seznam.cz  
3/36 

Aleš Opata – Zkušený odborník - Je to složitý proces 

Důležité je, že Ukrajina není součástí NATO. To, jak se na to ti vojáci dívají, to je 

poměrně složitý proces, kde se analyzují hrozby, zpravodajské informace, 

předpokládá se, jaký by ta situace mohla mít vývoj, kam by se to mohlo posunout 

a další věci, každopádně se hodnotí ta síla nebezpečnosti vůči samotné alianci 

a vůči členským státům aliance… 

Jana Mašková – Nezkušený laik 

Tady bych měla jako laik podstatně více otázek - v čem konkrétně spočívá ta "síla nebezpečnosti"? 

A proč se to celé řeší na území státu, který není součástí NATO, když je to tak složité? Proč se s tím 

vůbec začalo? Co je tou hybnou silou, která tak komplikuje život nejen armádě, ale i spoustě civilního 

obyvatelstva, to nemluvím o mrtvých a zraněných… V čem to pomáhá? Jaký problém to řeší? A pokud 

se hovoří o nějakých „předpokladech", z čeho takové "předpoklady" vycházejí? … Proč to tak je? Co to 

pro nás (a nejen pro nás) bude znamenat? Jak nám (a nejen nám) to pomůže? Co to vyřeší? … 

Aleš Opata – Zkušený odborník – Není to nějaké sezení v bunkru… 

… Ale v podstatě to … není, jak si někdo představuje, nějaké sezení v bunkru 

v nějakých tajných místnostech, ale ti vojáci normálně sedí v kancelářích 

a používají různé zdroje, různé informace a … analyzují, připravují podklady a další 

věci, je to asi tak, jako vy … se připravujete na nějaké interview …, akorát je to 

trochu složitější a robustnější.  

Jana Mašková – Nezkušený laik- Když se něco komplikuje... 

Nevím, ale charakter té práce mi připadá spíše jako špionáž…😊 Ale teď vážně - díky studiu 

univerzálních (kosmických) principů vím, že pokud jsou s něčím problémy, pak to znamená, že jde 

o nevhodně využitou energii, která se v konečném efektu ukáže jako naprosto zbytečně vynaložená 

(tzn. zbytečná práce). A přitom by tutéž energii bylo možné využít jinak a mnohem účelněji (stačí mít 

to správné „know-how“, tedy „vědět jak“)...  

Jiná energie… 

Pokud hovoří pan armádní generál o tom, že vše je "trochu složitější a robustnější", pak možná právě 

ta složitost vypovídá o tom, že namísto "robustnosti" by měla přijít na řadu nějaká jiná energie, 

která NEBUDE tak fyzická, například CIT. Je to, podle mého názoru, právě ABSENCE CITU, co zde 

přináší ty nejzákladnější a také největší problémy...  

Analyzování hrozeb a strach z něčeho neznámého 

To, že se „analyzovaly hrozby“ svědčí, podle mého laického názoru, o tom, že zde byl strach. Strach 

z něčeho neznámého, co nelze specifikovat a určit. Tím „něčím“ jsou lidské city. Strach by fakticky 

nebyl, kdyby se dělo něco, co skutečně pomáhá, strach se objevuje pouze tehdy, pokud se děje něco, 

co není přirozené a co u lidí vyvolává silné emoce a negativní pocity, které lidé musí dát najevo…  

http://www.astrojinak.cz/
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„Najdi chybu, …, odstraň chybu“ 

Jinými slovy řečeno, chybí mi zde ono "Najdi chybu, chlapče, odstraň chybu!", jak o tom moc hezky 

hovoří bývalý velitel 1.a 16.tankové divize a vojenský specialista Ing. Zdeněk Zbytek ve videu 

„Naprosto nekompetentní orgány ministerstva obrany eliminovaly Generální štáb“ 

Jana Mašková – Nezkušený laik  

Možná, kdyby bylo respektováno to, čeho je nositelem hnutí B.O.S., tedy ODPOVĚDNÝ přístup 

s úctou k vlastnímu původu a k národu, jehož ochrana by měla být hlavním smyslem BEZPEČNOSTI, 

pak by nemuselo jít o „poměrně složitý proces“ a místo toho by mezi národy mohla zavládnout 

SOLIDARITA. Vše by bylo podstatně jednodušší…  

A tak mě napadá - jak je to v tomto ohledu s NATO? 

Rok 2017 - NATO a bezpečnost, odpovědnost, solidarita 
Tady budu opět citovat pana ing.Zdenka Zbytka  (viz video Nedělejme si plané iluze. V případě 

migrace nám NATO nepomůže) 

Fórum hnutí B.O.S. „Jsi bezpečná, Česká republiko?“-29.6.2017 

ing.Zdeněk Zbytek (bývalý velitel 16.tankové divize, vojenský specialista)  

„… ani NATO, v případě, že se u nás něco stane, NEBUDE zasahovat...  

NATO by zasahovalo pouze v případě, kdyby došlo k nějakému válečnému konfliktu …“ 

A zase ta válka 

A zase je tady ta válka. A ne naposledy. Pokud budete číst dále, tak vám možná postupně bude 

docházet totéž, co mně. To si řekneme v závěru… 

Pevně stanovený systém… 

Na druhou stranu si uvědomuji fakt, že pokud se utváří něco, co má skutečně hluboký smysl a má to 

mít trvalý charakter, pak to bývá složité a také (nejenom časově) náročné, ale pokud je pevně 

stanovený systém, pak se může vše zjednodušit. A tak mě samozřejmě zajímalo, o jaký systém jde 

v případě Armády ČR... Všechno se v průběhu hovoru začínalo postupně rozplétat a rozmotávat  

Lucie Výborná- Zvídavá moderátorka -  „Každá armáda se připravuje 

na válku, která byla“ 

Každá armáda se připravuje na válku, která byla… Říká dávná zkušenost. 

Dá se tomuto předpokladu nějak uniknout? 

Jana Mašková – Nezkušený laik 

A opět tu máme válku…  

  

http://www.astrojinak.cz/
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Aleš Opata – Zkušený odborník - Konvenční způsob boje a kybernetické 

prostředí 

„Každá armáda se připravuje na válku, která byla“ - to je takové jednoduché klišé, 

ono se to tak říká, protože to je jednoduché řízení, jednoduché rčení, každopádně 

každá armáda má zájem na tom, aby se připravila na válku, která bude, 

protože když na tu válku, která bude, nejste připraveni, tak je to potom obrovské 

překvapení, což nikdo z nás nechce, takže je určitě pravda, že se musíte připravit 

na tu válku minulou, což je ten konvenční způsob boje, ale dneska to 

bezpečnostní prostředí je složité a nám největší záměr a největší prostor … naší 

přípravy dává kybernetické prostředí, informační operace …, ne že bysme si s tím 

neuměli poradit, ale v dnešní době je to nový fenomén – sociální sítě, on-line 

informace, je to prostě složitý a ty informace vládnou světem...“ 

Jana Mašková – Nezkušený laik 

Upřímně řečeno mi to, co je zde uvedeno, připomnělo to, co je uvedeno v knize Olina Jurmana 

„Špion“. Na přebalu této knihy se dočtete:  

Špion/Od šedesátých let minulého století je Evropa rozdělena na dva bloky. 

Nikdo nechce válku, ale jeden nevěří druhému. Protivník má zbraně hromadného 

ničení, které hrozí rozvrátit civilizaci. Je nutné mít oči a uši, které tuto hrozbu 

najdou a odkryjí… 

Tady se objevuje další téma – DŮVĚRA („jeden nevěří druhému" )… Dále mi to všechno připomnělo 

také to, o čem píše Olin Jurman v knize Vlastizrádce“, která pojednává o dění v 50.letech 20.století. 

Vlastizrádce-str.67/„To hlavní jsou … oči a uši státu zaměřené na válečné přípravy 

protivníka. Hlavně proto jej sem v hysterii vzájemného podezřívání a někdy 

až panice poslali s úkolem hledat za každou cenu příznaky příprav války…“ 

A jak je to s důvěrou v politice v 21.století? 

O tom, jak je to s důvěrou v politice u nás, v České republice, v roce 2018, svědčí slova 

poslance Pirátské strany Mikuláše Ferjenčíka, která byla uveřejněna na titulní straně deníku E15 

dne 12.6.2018: 

„Jsme samostatná jednotka, věříme málokomu…“ 

Také vás napadlo, jak to může ve světě fungovat, když vládní činitelé nespolupracují a vzájemně 

si nevěří?  

Lucie Výborná- Zvídavá moderátorka - Válka „po síti“ 

Takže ta válka se už vlastně po síti svým způsobem vede…  
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Aleš Opata – Zkušený odborník - Živé operace a kybernetické operace 

Já bych neřekl, že se po síti vede nějaká informační nebo kybernetická válka, 

já bych řekl, že v tom prostoru běží živé operace, … které jsou zaměřeny 

na ovlivňování od jednotlivců až po národní vlády … a přirozeně běží tam 

i kybernetické operace, které mají různý záměr a které mají různý účel.  

Lucie Výborná- Zvídavá moderátorka - Zabít člověka 

Je lehčí v dnešní válce, pane generále, zabít člověka, než tomu bylo třeba 

před padesáti lety?  

Jana Mašková – Nezkušený laik 

A zase tu máme válku a navíc ještě to, co k válce neodmyslitelně patří – smrt člověka… 

Aleš Opata – Zkušený odborník - Zabít člověka je nepříjemná věc 

Neřek bych, jestli je to lehčí anebo složitější, vždycky je to nepříjemná věc a každý 

ten voják stojí před složitým rozhodnutím, který musí udělat, to už za něj někdo 

vyřešil, když vstoupil do armády. Neřekl bych, že to je jednodušší, 

než to bývávalo, protože v tom kontaktním boji nakonec stejně dojde na ty 

jednotlivé vojáky, každopádně dnešní technologie umožňují nebo přenášejí 

tu válku do … tý virtuální reality v některých oblastech, ale určitě to není 

jednodušší, než to bývávalo.  

Jana Mašková – Nezkušený laik 

Jak si vysvětlit slova „technologie přenášejí válku do virtuální reality“?  

Lucie Výborná- Zvídavá moderátorka - Proč se na to ptám? 

Já se na to ptám právě proto, protože na Bahnech loni nebo předloni jsem seděla 

v nějakém tanku a tam už jsem měla k dispozici jenom džojstyky a obrazovky 

a měla jsem pocit, že hraju nějakou počítačovou hru, jak kdybych vystřelila 

na nějaký protijedoucí tank, že to je vlastně hra.  

Jana Mašková – Nezkušený laik 

Jak souvisí pojem „virtuální realita ve válce“ s pojmem „zabít člověka“? Skoro to vypadá, že dnes 

bude válka „lidská“ v tom smyslu, že člověk si bude myslet, že hraje hru, a nebude tolik prožívat, 

že někoho zabil…  

http://www.astrojinak.cz/
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Aleš Opata – Zkušený odborník - Sofistikovaná technika a pěchota 

Ty bojový vozidla dneska jsou velice sofistikovaný, jsou technologicky velice dobře 

vybavený, takže ten kontaktní boj takhle může vypadat, každopádně u těch 

pěšáků u té pěchoty je to vždycky o tom přímém střetu s tím protivníkem, 

už to není v tý fázi, že se na to dívají na obrazovce v televizi.  

Jana Mašková – Nezkušený laik 

Musím se přiznat, že se mi při té představě dělá nevolno z toho, že se takto hovoří o lidském životě… 

Žaludeční nevolnost znamená, že se setkáváme s něčím, co není přirozené… 

Za koho budou umírat? 

V souvislosti s tím se ptám, když, jak pan armádní generál podotknul, „…to už za něj někdo vyřešil, 

když vstoupil do armády“… A co až půjde o život? Budou čeští vojáci umírat pro českou zemi…? 

Myslím, že nebudu daleko od pravdy, když odpovím - NIKOLIV! Ani oni sami podle mého názoru 

nebudou vědět, za koho vlastně umírají… Aspoň tak to vidím já po tom, co jsem se seznámila s tím, 

co bylo samotnou příčinou předcházejících válek a jak i obě světové války (a nejenom ty) postavily 

členy jednoho a téhož národa – národa československého jako základu slovanských národů – 

proti sobě … 

Lucie Výborná- Zvídavá moderátorka - Odznak za bojový kontakt a kurz 

Komando 

… Vy v kryptě kostela v Resslově ulici, kde zemřeli českoslovenští parašutisté, 

předáváte odznaky za bojový kontakt a předáváte odznaky těm, kteří projdou 

náročným kurzem v Komandu. Má taková věc větší hodnotu, když se předává 

na takovém místě?  

Aleš Opata – Zkušený odborník - Historie a symbolika 

… pro ten kurz Komando to určitě hodnotu má, my jsme vojáci, vojáci jsou svázaní 

s historií, s nějakou symbolikou a když v tý kryptě jste, tak tam to prostě cítíte. 

Tam … cítíte, že ti výsadkáři  za 2.světový války tam strávili svůj poslední boj, 

své poslední minuty života a šli do toho s věděním toho, že to tak skončí.  
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Jana Mašková – Nezkušený laik 

Pokud je na předcházející stránce zmínka o Resslově ulici a československých parašutistech, 

pak by jistě bylo dobré o tomto činu vědět něco bližšího, možná by bylo zajímavé, kdyby si mohli 

účastníci „kurzu Komando“ tento čin celý „prožít“ alespoň pocitově. Pomoci v tom může např. film 

ATENTÁT z roku 1964, který je ještě dnes možné zakoupit na DVD a na jehož přebalu je psáno toto … 

 „Film ATENTÁT nás vrací doprostřed jednoho z nejtěžších období českého národa, 

do období nacistické okupace. Napínavým způsobem vypráví o činu, který má 

významné místo v dějinách druhé světové války: o atentátu na nejvyššího 

představitele nacistické moci v českých zemích, zastupujícího říšského protektora 

SS Obergruppenführera Reinharda Heydricha. Podává široký obraz této události 

a pokouší se o postižení nejrůznějších souvislostí Heydrichova sporu s admirálem 

Canarisem, výcviku českých parašutistů v Anglii a zvlášť sugestivně zachycuje 

osud tří parašutistických skupin od jejich seskoku z letadel až po závěrečný 

hrdinský boj v kryptě kostela v Resslově ulici v Praze.“ … 

Z tohoto citátu mně osobně vyplývá, že tento čin, který byl následně příčinou dalších represí 

na českém národu, nevyšel z „české hlavy“, ale z „hlavy anglické“  - lépe řečeno od českého exilu 

v Anglii…  

Film „Atentát“ 

Z filmu se dovídáme, že skupina Anthropoid byla vybrána z vojáků, kteří prošli vojenským výcvikem 

v Anglii. Jaké měli úkoly? Ve filmu se říká toto „Různé. Navázání styku s domácím odbojem, radiové 

spojení s námi (s anglickým exilem), sabotáže…“ … A takováto byla výzva pro vybrané vojáky: 

„Vojáci, byli jste vybráni k akci, která je pro všechny vojáky metou. Očekávám, že budete stateční, 

věrní a poslušni rozkazu. Pamatujte, že vaše činy vejdou do dějin. Proveďte je bez váhání, i kdybyste 

měli obětovat svůj život.“ Podle filmu ti zúčastnění do posledního dne věřili, že přežijí a přiletí pro ně 

letadlo z Londýna, které je odveze zpět, ale v Londýně se s něčím takovým už nepočítalo…   

Aleš Opata – Zkušený odborník - Silný efekt 

A ono to má i velmi silný efekt na ty vojáky, protože ten kurz Komando sám o sobě 

je složitý a náročný a po tom kurzu přijde takové uvolnění s tou euforií a s tím 

pocitem, který získají v tý kryptě, takže to má velmi silný efekt na ty vojáky.  

Jana Mašková – Nezkušený laik 

Tady je třeba vědět, proč k tomuto činu vlastně došlo? Odpověď nalezneme v knize „Atentát na Reinharda 
Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava“ od Vojtěcha Šustka. 
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„Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava“ - 

Vojtěch Šustek – str.19-20 

Likvidace Reinharda Heydricha, jednoho z nejmocnějších mužů nacistického 

Německa, provedená československými parašutisty 27. května 1942, 

patří v dějinách 2. světové války k nejvýznamnějším a nejslavnějším úspěchům 

československého zahraničního a domácího odboje. Odstranění 

obergruppenführera SS Heydricha – šéfa Hlavního úřadu říšské bezpečnosti 

v Berlíně a od 28. září 1941 zastupujícího říšského protektora v českých zemích – 

přinesla úsilí o osvobození a obnovení Československa značný užitek. Podařilo se 

zneškodnit významného protagonistu genocidy porobených národů a současně 

vyvrátit rafinovanou nacistickou propagandu o poraženeckých Češích. Okupanti 

byli v šoku a Čechoslováci získali u národů protiněmecké koalice veliké sympatie. 

To záhy vedlo k plnohodnotnému uznání československé exilové vlády.1) 

 Znamenalo to, že konečně všechny světové velmoci protiněmecké koalice uznaly 

také územní integritu historických českých zemí a anulovaly územní zisky Německa 

na úkor Československa plynoucí z tzv. mnichovské dohody.  

1) K uznání zahraniční československé vlády se československý exil propracovával 

zdlouhavě a teprve 21. července 1940 britská vláda uznala „prozatímní česko-slovenskou 

vládu“. Srov. Jan Gebhart, Jan Kuklík: Velké dějiny zemí koruny české, sv. XV.a, 1938–1945, 

Praha 2006, s. 382–383. Postavení srovnatelné s ostatními exilovými vládami ve Velké 

Británii získali Čechoslováci až v létě roku 1941, poté co prozatímní vládu uznaly SSSR 

a USA. Srov. tamtéž, s. 398–399.  

Lucie Výborná- Zvídavá moderátorka - Kurz Komando 

Co budu umět, když projdu kurzem Komando?  

Aleš Opata – Zkušený odborník - Fyzický a psychologický stres 

Ono to není o tom, jestli budete něco umět nebo nebudete, ale je to o tom, 

že v tom kurzu se klade velký důraz na to, aby vojáci byli schopni cvičit, plánovat, 

řídit malé taktické týmy pod značným fyzickým a psychologickým stresem, 

takže my jim tam navodíme toto prostředí a v tom prostředí oni se učí plánovat 

a řídit boj.  

Lucie Výborná- Zvídavá moderátorka - Jak? 

Jak se to dělá?  
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Aleš Opata – Zkušený odborník - Různě 

Dělá se to různě, jsou na to … různé sofistikované metody, ale i praktické, 

že běháte tak dlouho, dokud vás z toho nebolí nohy nebo dokud nepadnete, 

málo spíte, málo jíte, je vám zima, prostě všechny … ty příjemný věci, 

na který jste zvyklá, jsou zapovězeny 

Jana Mašková – Nezkušený laik 

Přesně takhle to může být u nás všech, pokud bude válka – prostě „ty příjemný věci“ nám budou 

„zapovězeny“… A právě tady jsme „u jádra pudla“, tedy u jádra věci. Ty „příjemné věci“, o kterých je 

tu řeč a které jsou zapovězeny, jsou totiž naprosto přirozenou součástí života jakéhokoli člověka, 

prostě k životu patří jako protiváha toho nepříjemného a negativního, třeba jen v podobě dobrých 

vztahů mezi lidmi a vzájemné pomoci… A víte, co se stane, když člověk musí konat „pod značným 

fyzickým a psychologickým stresem“ a navíc jsou mu zapovězeny „ty příjemný věci, na který je zvyklý“ 

a které mohou toto všechno „vyrovnávat“? Jednoduše začne nenávidět ty, kteří si mohou 

„ty příjemný věci“ dovolit a o to je vůči nim nenávistnější. Jeho psychika je vybičována 

až k nepříčetnosti a potřebuje „upustit páru“, což se dělá při boji – já osobně to beru tak, že voják je 

v boji o to nemilosrdnější, o co krutější podmínky jsou při výcviku i v boji.  

Proč to všechno? 

Nabízí se otázka – proč to všechno? Proč se mění psychika člověka tak, aby se z něj stal „nenávidějící 

a zabíjející stroj“? Skoro to totiž vypadá, že vojáci se v tom kurzu učí nenávidět a zabíjet (tak to aspoň 

vnímám já) … Něco takového není normální ani přijatelné pro život, tak nevidím důvod, proč by měli 

být součástí něčeho takového čeští vojáci – čeští lidé?! … Proč tolik nenávisti, když samotnou 

podstatou a lze říci i smyslem života je LÁSKA!? 

A tak mě napadá… 

Každý člověk v životě čerpá z toho, co se naučil v mládí, ponejvíce do dvanácti let věku. A tak mě 

napadá - není to tak, že ti mladí, kteří dnes (podle leckoho neškodně) „bojují po síti“ v různých 

bojových hrách, kde je spousta násilí a krve, jsou takto připravováni na to, že budou jednou zabíjet 

ve válce, a proto je také takto „sofistikované“ prostředí i v tancích, aby se maximálně přizpůsobilo 

mentalitě takového člověka…? 

A co řešit psychické problémy? 

 Jistě, je možné říci, že to, o čem je řeč výše (hlad, zima, psychický stres…), je ve válce zcela běžné. 

Pokud to tak je, pak by mělo být součástí výcviku spíše řešení těch psychických problémů, které jsou 

s tím spojeny. Nejednou jsem slyšela o tom, že vojáci, kteří se vrátili ze zahraničních misí, mívali 

psychické problémy a leckteří skončili jako alkoholici nebo byli původci násilností – nebývá to 

pravidlem, ale stává se to, přičemž leckdy se k tomu přidají i drogy. To všechno (podle mého názoru) 

vypovídá o tom, že je na účastníky misí kladen nepřiměřený tlak, který ti vojáci nezvládají – 

jednoduše proto, že jsou lidé a mají cit… Toto je můj vlastní názor, ale myslím, že je v tom i kus 

psychologie, která je v boji také hodně důležitá…  
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Kniha „Astrologie a psychologie“ (Herman Meyer), str.76 

 „Zábrany ve vztahu k našemu "Já" jsou příčinou vzniku agresivity, které jsme buď 

pasivně vystaveni, nebo ji sami formou kompensace projevujeme. Totéž platí 

i pro kolektivní "Já“, tj. pro celé národní pospolitosti. Tak jako jedinec, žijící 

ve strachu a nejistotě, neustále předvádí svou sílu a odhodlání, aby se tak vyhnul 

napadení, snaží se celé národy odstrašit možného útočníka tím, že horečně zbrojí. 

Ozbrojené síly země jsou připraveny na to, že "protivník" na ně zaútočí, aby této 

zemi znemožnil prosadit se na světovém fóru. Již pouhá představa, že by jí v tom 

mohl někdo bránit, probouzí agresivitu a vyvolává potřebu vybudovat odstrašující 

vojenskou sílu.“ 

Jana Mašková – Nezkušený laik 

Z výše uvedeného se zdá, že se situace z 2.světové války opakuje. Zřejmě mají naši armádní činitelé 

dnes zato, že musíme posílat naše české vojáky do zahraničních misí, aby byla uznána naše 

suverenita, ale tak to není, protože suverenita je pojem, který má dnes souvislost s myšlením lidí – 

budou-li suverénní lidé, tedy národ, může být suverénní i celá země. A tak se ptám - co má 

společného dnešní „virtuální realita ve válce“ a skutečný fyzický boj za osvobození naší vlasti 

za 2.světové války?  

Atentát na Heydricha a co následovalo?¨ 

Nyní jen připomenu, co (zdánlivě) rozpoutal výše uvedený čin exilové vlády za 2.světové války… 

„Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava“  

Vojtěch Šustek – str.19-20 

2) Teror rozpoutaný Němci ze msty za Heydrichovu smrt na území 

tzv. protektorátu Čechy a Morava český národ ve svých moderních dějinách dosud 

nezažil. Můžeme předpokládat, že téměř úplné vyhlazení obyvatel obcí Lidice 

a Ležáky, rovněž i vyvražďování celých českých rodin a další zločiny, jimiž se 

okupační moc na jaře a v létě 1942 ráda chlubila, vydatně přispěly k rozhodnutí 

vítězných velmocí odsunout po válce německou národnostní menšinu 

z Československa. Byly i jednou z příčin vyslovení souhlasu prezidenta Edvarda 

Beneše a exilové československé vlády s tímto radikálním řešením. 

Tyto mezinárodně-politické úspěchy pochopitelně stály Čechy značné oběti 

na životech. Český národ přišel o stovky vlastenců na popravištích na území tzv. 

protektorátu. Dosud přesně nezjištěný počet Čechů byl po Heydrichově smrti tajně 

povražděn také v německých koncentračních táborech, např. v Auschwitzu,… 

3)… Mauthausenu, Ravensbrücku a jejich pobočkách. Většinu těchto mrtvých 

můžeme považovat za mravní elitu české společnosti. Jejich ztráta je 

nenahraditelná a je vysokou, byť určitě nevyhnutelnou cenou za poválečnou 

obnovu Československa. 

2) První se pro předmnichovské hranice Československa vyslovil sovětský ministr zahraničí 

Vjačeslav Molotov. Vlády spojeneckých demokratických zemí oduznaly platnost 

tzv. Mnichova koncem léta 1942. Srov. Jan Kuklík: Londýnský exil a obnova čs. státu 1938–

1945, Praha 1998, podkapitola Snahy o oduznání mnichovské dohody v londýnském exilu.  

Dále srov. Jan Gebhart, Jan Kuklík: Velké dějiny zemí koruny české, sv. XV.b, 1938–1945, 

Praha 2007, s. 121–130 a 149–151. 
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3)Srov. Marek Poloncarz: Kolik Čechů prošlo Osvětimí, in Terezínské listy, 2006, čís. 34, 

s. 7–37. Dále nejnověji týž: Osudy vězňů z českých zemí v koncentračním táboře Auschwitz 

- -Birkenau (Osvětim-Březinka), Terezín 2010 

A teď jedno překvapení 

Nyní jen připomenu to, co zaznělo ve filmu „Atentát“ – z toho, co je uvedeno ve filmu, je zřejmé, 

že to, co z dnešního hlediska rozpoutal výše uvedený čin exilové vlády za 2.světové války, 

při němž byl zavražděn Reinhard Heydrich, by se nejspíš uskutečnilo i bez atentátu na Heydricha – 

Heydrich sám za první dva měsíce svého působení u nás, nechal popravit asi tisíc lidí… 

Záměr zlikvidovat český národ totiž zazněl z úst Adolfa Hitlera již v roce 1932.  

Kniha „Chtěli nás vyhubit“ – NAŠE VOJSKO – Svaz protifašistických bojovníků – Praha 1961 

CHNV-str.7/ ...Již v létě 1932 Hitler na schůzi vyšších nacistických činovníků prohlásil 

v přítomnosti Darrého, Rauschninga a jiných: „Českomoravská pánev bude 

kolonizována německými sedláky. Čechy vystěhujeme na Sibiř nebo do oblasti 

volyňské. Ze střední Evropy musí odejít.“ – H.Rauschning, Gesprӓche mit Hitler. 

I.Auflage, Europa Verlag New York 1940, str.2 

Lze tedy možná říci, že Heydrich jen plnil tento Hitlerův záměr a když byl zavražděn, pokračovali 

v jeho naplnění jiní němečtí vůdci … Ve filmu „Atentát“ o tom hovoří blízký spolupracovník Reinharda 

Heydricha Jacobi: 

 „… Padlý kamarád Heydrich nemohl uskutečnit svůj plán. Likvidovat nejlepší lidi 

tohoto národa. Ostatní vystěhovat nebo převychovat. A tím Čechy jako národ 

vymazat z mapy Evropy… Státní tajemník Frank i já jsme toho názoru, že teď je 

nutné ten český ksindl beze zbytku vyhladit. Popravy. Stovky. Tisíce. Jen tak 

pomstíme Reinharda Heydricha. A zničíme jeho vrahy, ať se skrývají kdekoliv.“ 

Byly psychické problémy za druhé světové války? 

… A tak mě napadá – naši předci si prošli v době druhé světové války hodně složitým a těžkým 

obdobím. Proč tito lidé neměli psychické problémy, když fyzicky prošli tímto období strachu 

a nejistot, kdy jim také byly „zapovězeny ty příjemný věci“, fyzicky skutečně žili v krutých podmínkách 

a byl na ně vyvíjen obrovský psychický nátlak? Nemohlo to být třeba proto, že jejich boj měl „vyšší 

cíl“, „vyšší smysl“, že nebojovali kvůli sobě, ale bojovali kvůli svým dětem a kvůli budoucím generacím 

lidí, které nikdy nepoznají (což jsme my) … ?  
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Filmy z války 

Můžeme o tom přemýšlet např. při sledování filmů o předválečném období a o průběhu druhé 

světové války natočené podle skutečných událostí. Jedná se o tyto filmy: 

 „Dny zrady“ – 1.a 2.díl 

 „… je hranou rekonstrukcí událostí roku 1938, zrady, kterou se představitelé 

západních mocností snažili zachránit světový mír obětováním Československa 

německému fašismu.“  

 „SOKOLOVO“ – 1.a 2.díl 

 „Dvoudílná epopej… zachycuje dramatické chvíle dvou let od zrodu 

československé jednotky v SSSR pod velením plukovníka Ludvíka Svobody 

až po slavnou bitvu u Sokolova 8.března 1943, v níž padl nadporučík Otakar Jaroš. 

Do ústředního děje filmu se prolínají události v tzv. protektorátě, heydrichiáda, 

vyhlazení Lidic a boj ilegálních pracovníků…“ 

 „Osvobození Prahy“ 

„… zachycuje jednu z nejdůležitějších kapitol naší historie. Líčí události 

od mnichovské zrady, přes odboj českého a slovenského lidu, hrdinný boj 

československých a sovětských vojsk proti nacismu až po osvobození 

Československa, především pak májové dny roku 1945…“  

 „Zbraně pro Prahu“ 

„V květnu roku 1945 použili čeští revolucionáři v bojích několik pancéřových vlaků 

– dílem ukořistěných, dílem sestavených ze všeho, co přinesla trať. Jednomu z nich 

velel posunovač Jan Chýň, kterému se podařilo dovézt zbraně z muničního skladu 

v Libčicích na pomoc bojující Praze.“  

A nyní zpět k rozhovoru Lucie Výborné a armádního generála Aleše Opaty… 
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Lucie Výborná- Zvídavá moderátorka - Co musím umět? 

 Co musím umět před tím, než se do takového kurzu dostanu?  

Aleš Opata – Zkušený odborník - Soubor dovedností 

Je určitý soubor dovedností, který by každý voják měl znát před tím, 

než do … kurzu nastoupí, to je součást výběrového řízení, jsou to nějaké fyzické 

předpoklady, který musí splnit, aby do toho kurzu mohli jít a potom z toho 

vojenského pohledu především ty technické, zpravidla topografie, orientace 

v terénu, práce s mapou, základní bojové drily práce se zbraní, bezpečnostní 

standardy a další věci 

Jana Mašková – Nezkušený laik 

To by snad měli znát všichni vojáci…? Pokud tedy tyto znalosti mají, pak jsou již pro svou práci v armádě 
obstojně připraveni, alespoň z větší části (myslím si já…). Proč se musí učit ještě nenávidět a zabíjet… ? 

Lucie Výborná- Zvídavá moderátorka  - Jak často se obnovuje? 

Jak často se takový kurz obnovuje? Protože to není, že si to jednou člověk dá a potom 

už to nepotřebuje?  

Aleš Opata – Zkušený odborník - Je to jednou za život 

Ten kurz je …  jednou za život…. čím víc se od absolutoria toho kurzu vzdalujete, 

tím je ten pocit příjemnější a jste ráda, že jste to dala a už byste se k tomu nikdy 

nechtěla vracet.  

Lucie Výborná- Zvídavá moderátorka - Některé věci jsou otázkou drilu 

Já vím, pane generále, ale některé věci jsou otázkou drilu, to znamená, že když je 

netrénujete, tak to potom mizí a pak přijde ta chvíle, kdy je potřebujete, 

ale protože ten dril je tak vzdálen, tak nejste toho schopen.   
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Aleš Opata – Zkušený odborník – Voják cvičí denně 

Ten voják cvičí v podstatě denně. Ten cvičí v nějakých periodách a ty dovednosti, 

který získává, ty si pořád opakováním zafixovává a udržuje, takže není to tak, 

že skončí jeden kurz a přestane … dělat a bude čekat na světlé zítřky. Je to prostě 

o tom, že se v tom výcviku udržuje pravidelně. 

Lucie Výborná- Zvídavá moderátorka – Počty vojáků 

Já jsem se dívala, jak to vypadá s budoucností armády ČR a v roce 2020 by měla 

mít okolo 20.000 vojáků a potom by to mělo být o pět let později asi 25.000. 

Kolik má teď?  

Aleš Opata – Zkušený odborník - Intenzivní nábor 

My se blížíme k těm dvaceti tisícům, pochopitelně armáda byla dlouhá léta 

podfinancovaná, což mělo vliv i na doplňování armády, takže ten nábor nebyl tak 

intenzivní, jak je dneska. Dneska se nám daří rekrutovat zhruba 2000 zájemců 

o službu a armádu ročně, což je pro nás celkem slušná věc a daří se nám ty 

jednotky plnit zpátky na ten standard, jaký by měl být. Za mého předchůdce došlo 

k navýšení počtu u armády tuším o 10%. 

Jana Mašková – Nezkušený laik 

Tak nevím, ale nemohlo být to „podfinancování armády“ způsobeno třeba tím, že se kupovala výzbroj 

– třeba Pandury, padáky atd., tak potom jednoduše nezbylo na to, aby se zaplatili lidé…?  

Lucie Výborná- Zvídavá moderátorka - Aktivní zálohy 

 Jak je to s aktivními zálohami? Hlásí se vám záložáci sami?  
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Aleš Opata – Zkušený odborník - Aktivní zálohy jsou překvapením 

… pro mě, když jsem se vrátil z … Belgie, aktivní zálohy jsou velkým překvapením, 

jednak u toho oceňuju to, že ty lidi jsou motivovaní, že mají to vlastenecké cvičení 

… to vlastenecké cítění a že prostě jsou ochotni bránit stát se zbraní v ruce. 

A to portfolio těch lidí je poměrně široké od soustružníka z nějaké strojírenské 

firmy po vysokoškolskýho profesora nebo právníka, což je určitě dobře. Zároveň ty 

aktivní zálohy jsou … to sepětí … profesionální armády s … civilní veřejností, 

protože u … profesionálních armád je to sepětí s … civilní veřejností vždycky složité 

a … profesionální armády jsou víceméně uzavřené, izolované, takže to je jedna 

z věcí, která to mění, která nám dává vstup k … realitě a musím … říct, že … aktivní 

záložáci jsou motivovaní, mají zájem a …, z toho má každý voják radost.  

Jana Mašková – Názor laika 

Tak mi přijde, že to přeřeknutí – „vlastenecké cvičení“ - „vlastenecké cítění“ nebylo zase až tak úplně 

přeřeknutí, ti lidé nejspíš skutečně byli „cvičeni jako vlastenci“, takže skutečně šlo o „vlastenecké 

cvičení“… Je také zajímavé, že pan armádní generál hovoří o tom, že jsou „ochotni bránit STÁT 

se zbraní v ruce“, není  ovšem řečeno JAKÝ STÁT? On je totiž rozdíl mezi „státem“ a „vlastí“, 

protože vlast máme pouze jednu, kdežto států jsou na světě tisíce… Takže pokud si řekneme 

jako laici: „Určitě je dobře, že se hlásí aktivní zálohy,“ tak se musíme zároveň ptát: „Jak s tímto 

potenciálem nynější armáda naloží… ? Bude je posílat do kurzu Komando, aby v konečném efektu 

bránili cizí státy a nikoliv svou vlast?...  

Nebo je to trochu jinak? - Pohled z druhé strany 

Nebo je to snad všechno trochu jinak? Podívejme se na video, Naprosto nekompetentní orgány 

ministerstva obrany eliminovaly Generální štáb z fóra „Jsi bezpečná, Česká republiko?“, 

které se konalo 29. června 2017 v Praze. Bývalý velitel 1.a 16.tankové divize a vojenský 

specialista Ing.Zdeněk Zbytek zde ve 2.minutě svého vystoupení říká: 

„…Armáda má tabulkově 32.000 míst. … na Žofínském fóru minulý týden, 

… vystupoval současný náčelník Generálního štábu, armádní generál Bečvář, 

a on tam říkal, že má armáda naplněno 24.000 … takže 75%. Je otázkou, proč se 

mladí lidé nehrnou do armády? … ONI SE VŮBEC NEHLÁSÍ…“ 

A následně Ing.Zdeněk Zbytek vyjmenovává jednotlivé důvody, proč tomu tak je (viz odkaz výše). 

Toto vše zde uvádím z toho důvodu, abych poukázala na ten rozpor, ale je možné, že od roku 2017 

se situace v armádě změnila… 

A nyní zpátky k diskusi… Co naše „zvídavá moderátorka“? 

Lucie Výborná- Zvídavá moderátorka - Domobrana a cizina 

… Pak ještě existují tak zvané samozvané domobrany… Dá se nějak vysvětlit vznik 

mimoarmádních jednotek dobrovolníků a samozvané domobrany…? Teď se úplně 

nebavím o území našeho státu, ale jsou na Slovensku, jsou i v jiných zemích, 

máte pro to nějaké vysvětlení?  
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Aleš Opata – Zkušený odborník - Domobrana a extrémistické skupiny 

…  abych řekl pravdu a upřímně jsem se tím nikdy až tak nezabýval … u nás ten 

problém … domobrany a takových … extrémistických skupin není až tak markantní, 

jako v okolních státech … já … říkám, že je dobře, že takový množství vojáků 

se do … aktivní zálohy hlásí, že to je … protipól toho všeho, který říká, ano, 

jsou i legitimní cesty, jak bránit Českou republiku a pojďme toudle cestou, takže já 

si myslím, že na tom až tak špatně nejsme a opravdu nevidím do hlav těm … lidem, 

kteří zakládají ty branné, …  různý domobranecký spolky a další věci, 

abych řek pravdu, nikdy mě to ani nijak zvlášť nezajímalo. 

Jana Mašková – Nezkušený laik  

Jak rozumět slovům armádního generála? 

„… jsou i legitimní cesty, jak bránit Českou republiku a pojďme toudle cestou…“ 

Tu „legitimní cestu“ nám, myslím, pan armádní generál představil naprosto jasně – udělat si kurz 

Komando… nebo snad je jiná možnost? Tak dobrá, pojďme se seznámit s tím, jakou „legitimní cestu“ 

nám pan armádní generál představí.  

Lucie Výborná- Zvídavá moderátorka - Armádní studium 

Teorii řízení a použití bojových jednotek jste v 80.letech studoval ve Vyškově. 

Byl to dobrý základ…  

Aleš Opata – Zkušený odborník - Vojenské školy 

Každá vojenská škola je pragmatickým základem pro každého důstojníka, 

že ten důstojník dostane určitý penzum informací, … něco se naučí a naučí se 

v … prostoru … odpovědnosti … důstojníka na těch základních velitelských funkcích 

četa, rota pracovat  

Lucie Výborná- Zvídavá moderátorka – Škola americké námořní pěchoty 

a Královská akademie obranných studií 

Takže když potom člověk studuje na Škole AMERICKÉ námořní pěchoty 

ve Spojených státech a potom na Královské akademii obranných studií 

v LONDÝNĚ, tak už jenom zvyšuje tu nadstavbu, nedá se říct, že nějaká škola je 

lepší, horší, prostě máte nějaký základ a pak jdete nahoru.  
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Jana Mašková – Nezkušený laik – „Horoskop narození USA“ 

Tak toto mě opravdu zaujalo – nejprve jsem si vzpomněla na to, co je psáno o vzniku Spojených států 

amerických v knize, kde je zveřejněn výklad „horoskopu narození Spojených států amerických“: 

Kniha „Astrologie a kabala“ (Z´EV BEN SHIMON HALEVI), nakl.VOLVOX GLOBATOR, str. 41  

„… ascendent… Blíženců a Marsem přesně na stejném místě. To vypovídalo o tom, 

že tento národ se zrodil z bratrského zápasu Britů bojujících proti Britům, jak se 

vyjádřil jeden politik. … v tomto společenství bude docházet k nesvárům…“ 

A pak jsem si vzpomněla na to, co bylo psáno v jiné knize: 

Kniha „Akta Rockefeller“ - Gary Allen  - str. 85  

Akta Rockefeller-str.85/Rhodesův stipendista Clarence Streit v roce 1939 napsal knihu 

s názvem Union Now (Unie nyní), která obhajuje postupné přibližování 

ke konečné světové unii prostřednictvím regionálních unií počínaje unií mezi USA 

a Británií. Po celé Americe byly ustaveny výbory a pan Streit oznámil, 

že více než milion AMERIČANŮ podepsalo petice za SJEDNOCENÍ S BRITÁNIÍ… 

Jana Mašková – nezkušený laik 

Pokud si vezmeme, že i v naší zemí docházelo v minulých válkách k bratrovražednému boji, 

o čemž svědčí dostupná literatura, a že jako jeden z prvních vyslovil myšlenku o jednotné Evropě 

Tomáš Garrigue Masaryk na začátku 20.století, konkrétně v roce 1902, o čemž přednášel i na školách 

v USA, pak se zdá, že máme nejspíš cíl toho všeho celkem jasně daný… A navíc se jedná o něco, 

co vychází z naší „české kotliny“. Pojďme se tedy podívat, jaké další možnosti se zde nabízejí 

a zkusme si ze všeho poskládat střípky naší nové, české filozofie… Ta americká totiž má svůj prapůvod 

v 2.polovině 19.století a s tou naší, českou filozofií vůbec nesouzní – máme totiž úplně jiné 

zkušenosti. 

USA - 13.10.1868 - "Cheyenne Laeader" - ÚVODNÍK - Nathan A. Baker 

(čerpáno z úvodníku jednoho z dílů sedmidílné ságy „Příběh americké cesty ke svobodě“.) 

„Téměř každý muž nosí pistoli. Připravit někoho o život se už dávno 

nepovažuje za něco závažného" 

Toto tedy byla v Americe druhé poloviny 19.století podstata přežití. Ne dělat to, co umím, projevit 

své schopnosti, s nimiž se postarám o to, abych měl k životu to, co potřebuji a tím přežil, ale přežít 

tím, že někoho zabiju, to bylo v té době v Americe přirozené...  O tři roky později vyšel další článek  

USA - 27.9.1871 - list "New York tribune" - Samuel Clemens - "Opravený katechismus" 

(i zde čerpán z jednoho z dílů ságy „Příběh americké cesty ke svobodě“) 

"Co je hlavním cílem člověka? Zbohatnout. Jak? Jde-li to, nepoctivě; je-li to 

nutné, poctivě. Kdo je Bůh, ten jediný a pravý? Bůh jsou peníze. Zlato, zelené 

bankovky a cenné papíry – jako Otec, Syn a Duch svatý - trojjediný Bůh. 

To je ten pravý a jediný bůh, mocný a nejvyšší..." 

A když už jsme u těch zbraní, nahlédněme opět do knihy „Astrologie a kabala“ a seznamme se s tím, 

co je zde o tomto tématu uvedeno… 
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Kniha „Astrologie a kabala“ (Z´EV BEN SHIMON HALEVI), nakl.VOLVOX GLOBATOR, str. 41  

Uran v Blížencích ve 12.domě dává americké scéně dimenzi nevěštící nic dobrého. 

Kromě velkého počtu lidí ve vězení, …, se muselo násilí akceptovat jako součást 

kultury. „Právo nosit zbraň“ původně znamenalo prostředek kontroly 

vůči tyranské vládě, avšak nyní se mělo stát bolestným tématem souvisícím 

s větším počtem vražd spáchaných v této zemi než kdekoli jinde na Západě. 

Nezdá se vám, že něco podobného se nyní, v 21.století, děje i u nás… ? Ale zpátky k rozhovoru… 

Aleš Opata – Zkušený odborník - Kariérní vzdělávání 

Je to … kariérní vzdělávání, … postup v … kariéře, že se dostáváte 

po … jednotlivých příčkách … žebříku víc a víc nahoru a k tomu už potřebujete mít 

jiný informace, jiný vzdělání, jiné oblasti rozhledu a s tím spojené věci. 

Jana Mašková – Nezkušený laik 

Já jsem sice na vojenských školách nestudovala, ale z dostupné literatury vím, že naše vojenské školy byly 
hodnoceny jako jedny z nejlepších – ne-li vůbec nejlepší. A když už jsme u toho, v knize „Špion“ Olina 
Jurmana (kniha vyšla v roce 2015) jsem se dočetla mj. také toto: 

Špion-str.80/ „Dnes máme konečně v Prostějově 601.skupinu speciálních sil generála 

Moravce řízenou opět Ministerstvem obrany. Jejím úkolem je provádění 

speciálního průzkumu, úderných akcí k poskytování vojenské pomoci a řešení 

úkolů zvláštní důležitosti. Z této skupiny, která má i mezinárodní možnosti 

v takové míře, o jakých se Holešovským ani nesnilo, 

vyrostla řada vynikajících odborníků od mezinárodních misí až po štáby NATO…“ 

Jana Mašková – Nezkušený laik 

Po přečtení tohoto úryvku nejspíš už víme, „odkud vítr vane“. Tím chci říci, že naši vojáci dosud žádný 

postup v kariéře ve Spojených státech amerických ani na Královské akademii v Londýně 

nepotřebovali, tak proč ho potřebují dnes, když se ze štábu NATO jezdí učit k nám…? 

Lucie Výborná- Zvídavá moderátorka - Co se tam učí? 

 Mě by zajímalo, co konkrétně se na těch školách člověk učí? Zejména … mluvili 

jsme o té akademii v Londýně, má skvělý zvuk, další školy mají také úžasný zvuk, 

ale proč mají tak dobrou pověst, co všechno mě tam naučí?  

Jana Mašková – Nezkušený laik 

A proč se nehovoří o středních a vysokých vojenských školách u nás v Čechách a na Moravě? Ty přece 

také mají „dobrý zvuk“, když u nás „vyrostla řada vynikajících odborníků od mezinárodních misí 

až po štáby NATO“ Skoro mi to připadá, že tito odborníci to, co se naučili u nás, předávají v těch 

akademiích (nejspíš bez praxe) … Ovšem znám několik lidí, kteří tyto školy rovněž studovali a všichni 

se shodli na tom, že přirozenou součástí výuky byl i každodenní fyzický trénink … Jak je to tedy 

v tomto ohledu např. s tím kurzem námořní pěchoty ve Spojených státech? 
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Aleš Opata – Zkušený odborník - Kurz námořní pěchoty a intervenční 

jednotky 

Dobrá pověst těch škol je položená na získávání zkušeností a jejich aplikace, 

takže když vezmu třeba ten kurz námořní pěchoty – námořní pěchota Spojených 

států amerických je jejich nejmenším a nejmladším sborem … v rámci jejich 

armády, na druhou stranu je to hlavní expediční síla americké armády, 

která působí jako intervenční jednotky od ochrany ambasád až po nasazení 

v Iráku, jsou to velice rychlé, dynamické síly.  

Jana Mašková – Nezkušený laik 

Aha, takže už víme, koho naši vojáci budou chránit, když budou ty školy studovat - z toho, co je 

uvedeno výše, bych řekla, že to Česká republika nebude. Také zde vnímám určitý rozpor, konkrétně 

u školy námořní pěchoty – tady nejspíš nejde o „studium“, když je to „kurz“… Kromě toho tu není ani 

zmínka o fyzickém výcviku, ale o tom, jak naši vojáci pomáhají, svědčí i článek, který jsem našla 

na internetu. Z příslušníků naší armády se stávají skutečně např. poradci v Iráku jako „Mentoři od 

Tigridu“.  

Aleš Opata – Zkušený odborník - Zkušenosti 

Ty zkušenosti … promítají do těch škol a do těch kurzů, takže tam přijdete 

ke spoustě informací, k spoustě poučením … snahou té školy je ty chyby, 

které se v minulosti udělaly, už nedělat, takže je to hodně o plánování, o přípravě 

boje, … úroveň … kurzů je orientovaná dominantně na … válku.  

Jana Mašková – Nezkušený laik 

Aha, takže v Americe se tedy učí vést válku, když „… úroveň … kurzů je orientovaná dominantně 

na … válku,“ jinými slovy řečeno, jako laik to chápu tak, že jde o to útočení, nikoliv o obranu a ochranu 

vlasti. A kde by se mělo bojovat? Možná leccos napoví to, co je psáno v deníku E15 ze dne 13.6.2018 na 

str.16: 

Deník E15 , dne 13.6.2018 - str.16: 

 „… tři stovky příslušníků americké námořní pěchoty … budou … půl roku trénovat 

v zasněžených oblastech… na norském území ... Moskva to považuje za další 

provokaci v blízkosti svých hranic.“ 

Pokud tedy hovoříme o „válce budoucí“, o jakou válku by mělo jít v tomto případě? A proč asi 

příslušníci „americké námořní pěchoty“ trénují „v zasněžených oblastech … na norském území“? Jaký 

smysl má to všechno?  Komu to pomáhá? Jaké to řeší problémy? Není to spíše tak, že to problémy 

způsobuje? A proč? Jaký to má účel? 
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Lucie Výborná- Zvídavá moderátorka - Učí vás odborníci… 

Učí vás profíci a lidé z praxe předpokládám v takovou chvíli …  

Jana Mašková – Nezkušený laik 

A u nás na vojenských školách učí kdo? Jako laik bych řekla, že předávají především ověřené 

zkušenosti ti lidé, kteří velí a kteří mají zkušenosti z praxe, tedy „profíci“ každým coulem … Díky čtení 

dostupné literatury ovšem vím i to, že to předávání informací nestačí, že tou nejdůležitější částí je 

právě fyzický výcvik, který by měl mít určitý smysl a systém. Opět sáhneme po knize „Špion“ Olina 

Jurmana, kde si můžeme přečíst, jakým výcvikem procházeli např. vojáci v Holešově: 

Š-str.52/ … Ráno začínalo osmičkou kilometrů… To byl jen lehký začátek 

před snídaní, lehy a sedy začínaly na trojciferných číslech, sérii tří můstků a opičí 

dráhu jsem přestal proklínat až po měsíci. Ale bylo to vysoce profesionální 

a nevzdal bych to… Postupně jsem přímo podvědomě cítil, jak se mi zpevňují 

kotníky, nalévá síla a zlepšuje se celková fyzická kondice, 

což bylo znát i na psychice…“ 

Lucie Výborná- Zvídavá moderátorka - Válka současnosti 

Mě by moc zajímalo, jak by vypadala válka v současnosti?  

Aleš Opata – Zkušený odborník - Konvenční válka současnosti 

Konvenční válka v současnosti by byla velice složitá a myslím si, že by byla strašná.  

Jana Mašková – Nezkušený laik 

Pane armádní generále – a nemyslíte, že KAŽDÁ VÁLKA JE STRAŠNÁ! To jste nám neřekl nic nového, 

tohle my dávno víme z vyprávění přímých účastníků bojů za druhé světové války a také z válečných 

filmů…  

Lucie Výborná- Zvídavá moderátorka – A v čem? 

Strašná v čem?  
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Aleš Opata – Zkušený odborník - Arzenál zbraní schopný několikrát po sobě 

zničit planetu 

Dneska disponujeme takovým arzenálem zbraní, který je schopný tuto planetu 

několikrát po sobě zničit, takže ta válka by byla velice složitá…  

Jana Mašková – Nezkušený laik 

Nezkušený laik se ptá - PROČ TO VŠECHNO? Komu to slouží? Komu to pomáhá? Co to přináší 

a jak to pomáhá budoucím generacím? Proč když „dneska disponujeme takovým arzenálem zbraní, 

který je schopný tuto planetu několikrát po sobě zničit“, proč se vymýšlejí hrozby, aby bylo možné 

tyto zbraně použít, namísto toho, abychom se soustředili na to, jak se těch zbraní zbavit …? 

Pravda, to asi není možné a jedná se o představu v současné době hraničící se sci-fi, protože, jak se 

zdá, ta nynější orientace naší armády je dnes úplně o něčem jiném. Svědčí o tom i článek, který jsem 

našla na internetu. 

Proč čeští vojáci studují v Anglii nebo Americe? 

Z článku „Mentoři od Tigridu“ se dovídáme, že naši vojáci v Iráku učí například řídit letadla. 

Celý ten materiál jsem důkladně nepročetla, ale přesto bych řekla, že v celém materiálu není nic 

o fyzickém výcviku, který je u našich vojáků tak důležitý a činí je výjimečnými a profesionálními. 

Pravda, takový výcvik vůbec není příjemný, takže se k němu lze jen těžko přemluvit, když vojenská 

technika dnes skýtá takové možnosti! Např. na výše uvedeném odkazu v reportáži na str.34 se píše 

hlavně o střílení… Ovšem právě to může být příčinou toho, proč tolik našich mladých lidí – tátů 

od rodin – již na misích přišlo o své životy. Pokud je to skutečně tak, pak se naskýtá otázka – PROČ? 

K čemu to všechno? Komu to slouží? Komu a jak to pomáhá? 

Aleš Opata – Zkušený odborník - Schopnost zvrátit to 

… Na druhou stranu jsem přesvědčen o tom, že než bysme se dostali do takového 

stavu, že by tomu předcházela řada věcí, kde bychom to ve finále měli schopnost 

zvrátit. Každopádně za mě v současnosti ta válka by probíhala v tom prvopočátku 

na … hybridní úrovni v … oblasti … hybridních hrozeb a já myslím, že to je dobře, 

on si nikdo … konvenční válku v tom klasickém slova smyslu nepřeje, což si myslím 

je jedna z těch bezpečnostních bariér, která nám říká, že by to až tak tragicky 

nemuselo skončit…  

Jana Mašková – Nezkušený laik 

Opět se naskýtá otázka – PROČ TO VŠECHNO? Komu to slouží? Komu to pomáhá? Co to přináší a jak 

to pomáhá budoucím generacím? … A hlavně – O CO TU VLASTNĚ JDE? Podle mého názoru jde 

především o to ZBROJENÍ, tedy o to vytvořit takové prostředí, aby lidé měli potřebu se vyzbrojit. 

Kolik je lidí na světě? Několik miliard. A když si každý člověk koupí zbraň, zbrojařské firmy, které tyto 

zbraně vyrábí, přežijí a budou mít z čeho žít… Takže toto je ten skutečný „boj o přežití“? A víte, jak to 

dopadne? Pokud přežijí zbrojařské firmy, které tyto zbraně vyrábějí, pak bude díky tomu mnoho těch, 

kteří naopak nepřežijí (např. proto, protože budou zastřeleni – možná z toho důvodu, že se někdo 

bude cítit ohrožen nebo si tak bude řešit nějaké své osobní psychické problémy či se bude mstít)…  
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„Bowling for Columbine“ – americký film z roku 2006 

Doporučuji shlédnout film „Bowling for the Columbine“ z roku 2006 o střelbě na amerických školách. 

Tam je tématu zbrojení věnována značná pozornost… Pokud tedy pan armádní generál hovoří o tom, 

o čem hovoří, pak si, podle mého názoru, jak se říká,  „zahrává s ohněm“... Asi by stálo za úvahu 

zamyslet se nad tím, co takovýto krok způsobí v budoucnu, jaké peklo to může rozpoutat… 

Češi v Británii 

Zde zmíním fakt, že za druhé světové války odcházeli českoslovenští vojáci do Anglie (většinou byli 

posláni z francouzských legií) a také do Spojených států a odtud pak byli posíláni k boji do různých 

částí světa - leckdy i proti našincům na východní frontu. Právě o tom také vyprávní kniha „Kam zmizel 

zlatý poklad republiky?“ od Stanislava Motla (vřele doporučuji k přečtení). Z této knihy se dozvíte, 

že to přátelství Angličanů vůči Československu nebylo nezištné a mělo ještě jiný účel, než se může 

na první pohled zdát. Jaký? To se dočtete v knize… Nyní se vraťme do roku 2018. 

Tentokrát to bude trochu jinak... 

V roce 2018 to je ale trochu jinak. V hlavní roli jsou zde letouny, které koupil Irák a jejichž obsluze 

nyní budou irácké vzdušné síly učit čeští vojáci (viz „Mentoři od Tigridu“).  Jedná se o letouny 

vyráběné nedaleko Prahy a v podstatě se opakuje tatáž situace jako před třiceti lety. I na přelomu 

80.a 90.let 20.století tento podnik čile obchodoval v těchto destinacích, jen s tím rozdílem, že v té 

době odjížděli na podobné mise kromě vojáků také pracovníci podniku, kde byly letouny vyrobeny, 

aby tam přispěli svými znalostmi ohledně technické stránky věci. Vím, o čem hovořím, protože jsem 

v té době v tomto podniku pracovala v oddělení, jehož pracovník na podobné misi byl. A jak je to 

s tímto podnikem dnes? 

Deník E15 dne 12.6.2018, str. 5 

Aero nabídne letadla USA 

„…Letecký výrobce Aero Vodochody se společně s firmou Israel Aerospace 

Industries pokusí uspět v zakázce americké armády na dodávku tří set lehkých 

proudových letounů… Aero slibuje, že dokáže do Spojených států přesunout 

výrobu, finální montáž, výcvik a logistiku, což by vytvořilo stovky nových 

pracovních míst pro Američany…“ 

Takže to vypadá, že podnik, který přes půl století přinášel práci lidem v okolí Prahy a pro nějž se 

nedaleko Prahy zřídila i SOŠ a SOU pro výchovu mladých kádrů, se přesune za oceán. Nejspíš proto, 

protože někdo zjistil, že na letounech se dá dobře vydělávat. Uvidíme, jaká bude skutečnost. 

V každém případě nejde o první český podnik, jehož výroba byla přesunuta do zahraničí… 

Ale zpět k našemu rozhovoru… 

Aleš Opata – Zkušený odborník - Hybridní prostor 

Každopádně v tom hybridním prostoru by se ten informační boj, kybernetické 

operace a další věci určitě odehrály. Od těch zelených mužíků, jak jste je mohli 

vidět na Krymu, až po ty kybernetické operace, kde se útočí na klíčovou 

infrastrukturu státu a další věci.  

http://www.astrojinak.cz/
mailto:astrojinak2018@seznam.cz


Armáda včera a dnes… A co zítra? 

Zpracovala: Jana Mašková, astroložka, www.astrojinak.cz, astrojinak2018@seznam.cz  
24/36 

Jana Mašková – Nezkušený laik 

Vzhledem k tomu, že jsem pojem „zelení mužíci“ slyšela od Aleše Opaty poprvé, zajímalo mě, 

o co jde, a tak jsem hledala na internetu. A tady jsem zjistila, že už od roku 2015 se ví, kdo byli „zelení 

mužíci“ – našla jsem článek z 15.března 2015 

Zelení mužíčci na Krymu byli příslušníci GRU, přiznal po roce Putin 

15. března 2015- 16:54 

https://zpravy.idnes.cz/krym-putin-rusko-0e4-/zahranicni.aspx?c=A150315_165433_zahranicni_aha 

Co je to GRU? 

Také vám pojem GRU nic moc neříká? Nevím, jak vy, ale já jsem se s pojmem GRU poprvé v životě 

setkala teprve v květnu roku 2018, a to díky knihám Oldřicha Jurmana. Do té doby jsem znala pouze 

KGB a StB. Z knih Oldřicha Jurmana jsem se dověděla, že existovalo ještě GRU… Olin Jurman o tom 

píše v knize „Vlastizrádce“ toto: 

V-str.59/V té době byl naším vzorem SSSR, tedy NKVD či KGB jako složky 

ministerstva vnitra a GRU pro vojáky. Pro naše vojenské rozvědčíky to bylo štěstí, 

protože kdyby se na východě politické rozvědce podařilo GRU podřídit 

a jako takovou zrušit, jak se o to marně snažili celá desetiletí, 

okamžitě by i u nás vojáci padli do spárů vnitráků … 

Co je to GRU? – Pokračování  

V knize „Špion“ Olin Jurman na str.17 k tomuto tématu psalo: 

Š-str.17-18/ Za bývalého komunistického režimu byla veškerá zpravodajská služba 

kontrarozvědky (sledování vlastních občanů) i rozvědná činnost (činnost cizích 

osob i států proti zájmům vlastního státu a společnosti) plně pod řízením 

a sledováním Státní bezpečnosti a ministerstva vnitra. Jedinou výjimku tvořila 

pouze vojenská rozvědka, která obdobně jako v SSSR Gosudarstvenoje 

razvednoje upravlenije (GRU) spadala pod pravomoc armády s přímým velením 

generálního štábu. Její oficiální název v naší republice byl Zpravodajská správa 

generálního štábu ČSLA a náčelník podléhal přímo náčelníkovi generálního štábu. 

Š-str.17-18/ Můžeme si položit otázku, jak je možné, že v tak sešněrované společnosti 

pod přímým dohledem Státní bezpečnosti všude a na každého mohla svobodně 

fungovat vynikající vojenská zpravodajská služba, kam pravomoc Státní 

bezpečnosti nedosáhla? Teoreticky je tomu tak proto, že potřeby armády byly 

a stále jsou přísně specifické – shromažďovat a skládat dohromady všechny 

dosažitelné informace o možném budoucím protivníkovi a zajistit strategické 

i takticko-operační informace velení pro potřeby možného odvrácení budoucího 

napadení předpokládaným protivníkem…  

Jana  Mašková – Nezkušený laik 

Nepřipomíná to, o čem je zde řeč, to, o čem hovořil armádní generál Aleš Opata v rozhovoru s Lucií 

Výbornou…?  A co říkal pan armádní generál o té složitosti…? 
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Špion-str.17-18/ … Složitá definice? V naší práci socialistického systému to ale bylo 

jednodušší – samostatnost si obávaná vojenská rozvědka GRU dokázala 

nekompromisně uhájit proti KGB z SSSR a my jsme to, samozřejmě nadiktované, 

rádi převzali…. Naše vojenská rozvědka měla vnitřní samostatnost, ale včetně 

ruských poradců z GRU. Pro dokreslení je však nutné dodat, že Státní bezpečnost 

se s tímto stavem nikdy nesmířila a prostřednictvím vojenské kontrarozvědky čile 

udržovala vlastní agenturní síť i ve vojenské rozvědce (ze zverbovaných pracovníků 

vojenské rozvědky), opět podobně jako líté vnitřní boje KGB a GRU v SSSR. 

Jana Mašková – Nezkušený laik 

Tak mě napadá, že kdyby i lidé byli „vnitřně samostatní“ a měli jako jedinci své „poradce“, kteří by 

zastupovali fungující systém, pak by možná byli mnohem svobodnější a všechno by bylo jednodušší, 

jak to naznačují výše uvedená slova. K tomu však vede dlouhá cesta a hlavně je to o té 

zodpovědnosti… Ale vraťme se k našemu rozhovoru. Přišel čas na dotazy posluchačů… 

Lucie Výborná- Zvídavá moderátorka - Kamarádi, kteří nezapomínají 

Dotaz z publika: Byl jste obrovským vzorem našemu kamarádovi Romanovi 

Vychodilovi, děkujeme, jeho kamarádi, kteří nezapomínají, …  

Jana Mašková – Nezkušený laik 

Jméno „Roman Vychodil“ mi v podstatě nic moc neříká, ale zřejmě půjde o jeden zmařený lidský život 

na jedné z misí. Jak už to tak u mě bývá zvykem, zadala jsem si toto jméno do vyhledavače. 

Našla jsem jediný článek, kde je toto jméno uvedeno 3. strážní rotu BAF čeká už jen závěrečné 

certifikační cvičení  z 11.7.2014, tedy (nejspíš) ještě z doby před misí.  

Lucie Výborná- Zvídavá moderátorka – Budete to komentovat? 

… K tomu asi… Budete to nějak komentovat?  

Aleš Opata – Zkušený odborník – Výsadkový útvar v Chrudimi 

… určitě, … společenství těch lidí, kde jsem strávil hodně času, což byl výsadkový 

útvar v Chrudimi, … tam se vytvoří vztahy mezi … lidma až … do smrti, …, 

takže ono je celkem jedno, jestli jste desátník nebo generál, ten padák ten rozdíl 

nepozná, …, a ta závislost jeden na druhým je tam … obrovská … rád na ty časy 

vzpomínám a jsem rád, že ty kamarády, který jsem v … Chrudimi získal, 

pořád mám.  

Jana Mašková – Nezkušený laik 

Přinejmenším jednoho z nich už nejspíš nemáte, pane armádni generále - Romana Vychodila… 
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Lucie Výborná- Zvídavá moderátorka - Seskoky padákem 

Dotaz z publika: Můžete nám prozradit, kolik seskoků jste za kariéru absolvoval?  

Aleš Opata – Zkušený odborník - Kariéra výsadkáře 

Kariéra výsadkáře není až tak o tom skákání, …, to je o tom, co se děje po tom 

seskoku, to je to gró těch našich věcí, ale myslím si, že jsem jich absolvoval dost, 

přesné číslo vám teď neřeknu, to bych se musel podívat do svých záznamníků, 

ale určitě to bylo přes stovku.  

Lucie Výborná- Zvídavá moderátorka - Zkušenosti s padákem 

Máte s padákem ještě nějaké jiné zkušenosti?  Protože když už jednou někdo 

na zádech ten padák měl, tak má tendence si vyzkoušet ještě spoustu jiných 

variant létání na padáku …  

Aleš Opata – Zkušený odborník - Skoky padákem jsou limitovány 

… určitě ano, protože to skákání v … armádě je … limitovaný, je šablonovitý a má … 

svůj přesný směr, …, všichni musí dělat všechno stejně, … výcvik je … náročný, drilování 

je náročný, …, každý k něčemu tíhne, a když jsem jako spousta ostatních zkoušel lítat 

třeba na svahovém kluzáku, …, strašně mě to bavilo,… 

Jana Mašková – Nezkušený laik 

Já jsem padákem nikdy neskákala, takže jako laik nemohu posoudit, jestli sto seskoků padákem je hodně 
nebo málo, ale určitý obrázek si mohu udělat opět díky knize „Špion“ Olina Jurmana, kde je tomuto 
tématu věnována celá kapitola. Musím se přiznat, že po přečtení toho, jak Olin Jurman líčí první seskok, 
jsem jen tiše záviděla – posuďte sami… 

Š-str.54/ … Byl jsem venku! Ale ta nádhera potom! Několik vteřin jen já a prostor 

okolo mne. Už nikdy nelze zažít podobný fantastický pocit … 

… i když - na druhou stranu… asi nemusím mít všechno…  

Š-str.54/ … Podruhé a potřetí, kdy pilujete doskok, to už je jiné – bolí okopané 

kotníky, konec nohou z té horní strany atd., jen ten pocit vládce Všehomíra 

zůstává…“ 
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Co tomu předcházelo? 

Š-str.53-54/ … Vstoupili jsme do ohraničených prostor, kde jsme si již den předtím 

řádně a se všemi kontrolami sbalili dva padáky … Natáhli jsme vše na sebe 

a připojili se k několika dalším, kteří už čekali na ploše. Čekalo také připravené 

letadlo i s nejdůležitějším členem posádky… pro nás, co skákali poprvé. 

Jeho úkolem byla poslední optická kontrola před výskokem z otevřených dveří… 

vysazovač otevřel dveře, zablikala zelená a my jeden za druhým vypadali ven. 

Strach samozřejmě byl, … ale najednou jsem byl venku, trhlo to se mnou a nade 

mnou byla hedvábná kupole…  

A co následovalo? 

Š-str.54-56/ … Instruktoři nám blahopřáli, ale to vůbec neznamenalo, že fyzická 

klasika … pominula, spíš se nakládačka ještě zvýšila. První seskok nám dali 

vychutnat ve vzpomínkách čtyři dny, ale pak už … nastal svátek – přiletěla opět 

Andula. Andula jest letadlo pro výsadkáře, do něhož se všichni naučili nasedat, 

ale vystupuje se zásadně ve vzduchu. A toho jsem si konečně užil! Několik dnů 

za sebou jsme první zkušenosti mohli dále pilovat a opakovat… 

Využil všech fint 

Š-str.54-56/ … Využil jsem všech fint – když bylo letadlo na letišti a možnost se někam 

přifařit a skočit si více, než předepisoval výcvikový program (instruktor se vždy 

samozřejmě stáhnul taky). Skákali jsme ve dne i v noci, na letiště, pole i lesní 

mýtinu, lehce bez zátěže i s podprdelní těžkou bagáží, která, pokud ji včas 

neodepnete, vám poláme hnáty, na okamžité otevření padáku, na záložní padák 

i nejkrásnější nádheru, když si to člověk v povětší může otevřít sám. Konečně jsem 

byl výsadkářem s plnou parádou a odznaky. A to je všechno…“ 

Jana Mašková – Nezkušený laik 

Tak mi přijde, že to není o tom, že „… to skákání v … armádě je … limitovaný, je šablonovitý a má … svůj 

přesný směr, …, všichni musí dělat všechno stejně, … “, ale spíše je to o tom chtění. Záleží na tom, jak si to 

kdo vezme… Ale třeba bylo později v armádě všechno jinak, než tomu bylo na počátku 70.let 20.století, 

o nichž píše Oldřich Jurman… 

Lucie Výborná- Zvídavá moderátorka  - Armáda a politika včera a dnes 

Dotaz z publika: …  existuje dnes v rámci výcviku něco, co nahrazuje tehdejší 

politické školení mužstva?...  
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Aleš Opata – Zkušený odborník - Výchova k vlastenectví včera a dnes 

… specifická odbornost … v armádě v dnešní době neexistuje tohoto charakteru, 

protože armáda je ze zákona armádou apolitickou, co se týče přípravy vojáků 

v … výchově k vlastenectví, k tradicím a dalším věcem, tak dneska se to neřeší … 

tou tvrdou formou, že někde sedíte na učebně a tam vám někdo vykládá, co máte 

dělat, dneska je to postaveno na znalosti tradic, výchově k tradicím, na různých 

besedách třeba když jsem sloužil na brigádě rychlého nasazení významným 

způsobem tu skupinu vojáků ovlivňovali bývalí veteráni, …, ty jednotky se s … 

bývalýma veteránama z druhý světový války scházejí, mluví spolu, diskutujou, 

takže dneska je ta forma … té výchovy k … vlastenectví a k tomu, proč jste vlastně 

voják, proč sloužíte … státu … nenásilná a je jednodušší a každý si v tom portfoliu 

těch jednotlivých oblastí najde to, co potřebuje  

Jana Mašková – Nezkušený laik 

Tak jsme se z rozhovoru dověděli, že armáda je dnes ze zákona apolitická, což nejspíš znamená, 

že ani NATO se nyní nepovažuje za politický subjekt, když naše armáda s NATO úzce spolupracuje. 

O jaký subjekt se tedy jedná…?  

Tradice 

A když už jsme u těch tradic – jako laik bych řekla, že u nás je to s tradicemi poněkud jinak. U nás mají 

tradice úplně jiný rozměr a vycházejí z toho, co je přirozené. Zde uvedu text z omalovánek „Příběh 

člověka - Mandala a mantry pro tvůj život“:  

Baráčníci vznikli v roce 1873 a dodneška nám připomínají různé lidové zvyky 

a TRADICE, které nám pomáhají žít svůj život právě tak, jak je to přirozené 

a které jsou hlavně důvodem k radosti a k veselí. A tak dnes, stejně 

jako před staletími, máme … díky baráčníkům možnost oslavovat… vynášení 

SMRTKY jako oslavu konce zimy a příchodu JARA, Staročeské MÁJE jako 

připomínku něžného lidského citu mezi lidmi – LÁSKY, DOŽÍNKY jako oslavu toho, 

co přijímáme z darů MATKY ZEMĚ pro následující rok, SOUSEDSKÉ ZÁBAVY, 

které pomáhají udržovat dobré SOUSEDSKÉ VZTAHY a v neposlední řadě také 

nefalšovanou atmosféru vzájemně dobrých vztahů mezi lidmi, kteří se důvěrně 

znají, rádi se setkávají a pomáhají si, tedy něčeho, čeho se v dnešní době 

uspěchané a přetechnizované době už příliš nedostává… 

A jak je to s tradicemi ve Spojených státech amerických? Opět nahlédneme do horoskopu narození 

Spojených států.  
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Tradice v horoskopu „narození“ USA 

Kniha „Astrologie a kabala“ (Z´EV BEN SHIMON HALEVI), nakl.VOLVOX GLOBATOR, str. 41  

Z pozitivního hlediska viděno, bylo Slunce v Raku ve 2.domě předzvěstí velkého 

bohatství a bezpečí pro široké masy lidí. Tento příslib také skutečně do země přilákal 

miliony přistěhovalců. Merkur ve stejném znamení a domě z Ameriky učinil světové 

finanční a mediální centrum, protože sextil v Panně ve 4.domě zapříčinil její náchylnost 

k nadměrným obchodním spekulacím a komercializované fantazii.“ 

Navzdory populárním trendům vyvolává Pluto v Kozorohu v 8.domě 

v Američanech hlubinnou žízeň po spiritualitě. … Okultismus a astrologie má 

v Americe rovněž veliké množství přívrženců a zhruba v poslední čtvrtině 20.století 

začalo v Americe hnutí New Age. Pluto, princip transformace, ve znamení 

TRADICE a domu esoteriky, vlastně nemohl takovéto plody nepřinést.“ 

Ovšem je nutné doplnit, že vzhledem k tomu, že „…tento národ se zrodil z bratrského zápasu Britů 

bojujících proti Britům“, lze předpokládat, že americké tradice budou od těch našich tradic 

diametrálně odlišné. Pokud vím, tak je v Americe tou nejvzácnější tradicí uchovávání zbraní 

po předcích, které se předávají z generace na generaci… 

Pokud se bavíme o Slunci v Raku (ŽITÍ skrze citlivou PÉČI o to přirozené), ve výkladu není uvedeno nic 
o tom, že to, co souvisí se Sluncem v Raku, je v přímém rozporu s tím, co žádá Pluto v Kozorohu 
(POSILOVÁNÍ skrze citlivé, ale praktické a trvalé BUDOVÁNÍ řádu).   

To bylo jen takové malé „astrologické zastavení“ pro hlubší pochopení. Nyní se vraťme k našemu 

rozhovoru a ke zkušenostem pana armádního generála… 

Lucie Výborná- Zvídavá moderátorka - Veselé historky z misí 

Já jsem si někde o vás přečetla…: „Dovede vyprávět veselé historky a hodiny si 

povídat o válkách a historii.“ To znamená, když se třeba vojáci sejdou, 

tak si vyprávějí veselé historky z misí …?  

Aleš Opata – Zkušený odborník - Když se vojáci sejdou… 

 Pochopitelně, když se vojáci sejdou… 

Lucie Výborná- Zvídavá moderátorka - Veselé historky z misí 

… Já myslím, že tam zase až taková legrace není, ne? Když jste v Afghánistánu, … 
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Aleš Opata – Zkušený odborník - Složité věci a hodnocení 

 … na těch složitých věcech je potom legrace, když to zpětně hodnotíte …,  

Lucie Výborná- Zvídavá moderátorka - Přežití 

… a přežil jste to…  

Aleš Opata – Zkušený odborník na armádu - Eufórie 

… a přežil jste to, takže ta eufórie se potom dostaví a vždycky na některý věci je 

lepší se dívat s nadhledem, i ten cynický humor k tomu prostě patří, … 

Jana Mašková – Nezkušený laik 

 Já to zase vidím tak, že cynismus do něčeho takového, jako je armáda a války, prostě nepatří, 

protože tam jde o život a jde taky o naši planetu a budoucí generace – jde zkrátka o to, co je 

přirozené. A když už je řeč o cynismu, pojďme se podívat, co se o něm píše ve Wikipedii. Z toho, co je 

ve Wikipedii uvedeno, vybírám stručnou charakteristiku pojmu „cynicmus“: 

Cynismus 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Cynismus 

Dnes znamená cynik člověka, který jedná bezohledně a beze studu, který zraňuje 

city druhých, zejména zpochybňuje a zesměšňuje to, co druzí uznávají 

jako základní morální a lidské hodnoty. 

Ještě v 18. století mělo slovo cynismus jednoznačně hanlivý význam. Jeden 

z prvních, kdo si všiml možnosti intelektuálního cynismu jako kritiky pověr 

a falešných autorit, byl Denis Diderot, který ve svém „Pojednání o dramatické 

poezii“ (1758) napsal: „Cynismus, tak ohavný ve společnosti, je na jevišti výtečný“. 

… Pojem cynismu hrál velkou roli v Marxově kritice role peněz v kapitalistické 

společnosti: peníze, které všechno nivelizují, umožňují nové zotročení člověka. 

Osvobozující funkci intelektuálního cynismu naopak vysoko hodnotil Friedrich 

Nietzsche. 

Německý filosof Peter Sloterdijk, který cynismu věnoval knihu „Kritika cynického 

rozumu“ (1983), hájí intelektuální cynismus jako způsob, jak se vymanit 

z otroctví moderní společnosti a jejích neosobních sil a získat si vůči nim 

„sebezáchovný odstup“. Naproti tomu ostře napadá současné formy praktického 

cynismu, „cynický rozum“, který je podle něho vždy spojen s ovládáním a mocí 

nad lidmi, ať už jde o cynismus státu, vědy, lékařství, sexuality či církví. 
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Kdo je to cynik? Člověk, který zná cenu všeho, ale nezná hodnotu ničeho.            

Oscar Wilde 

Jana Mašková – Nezkušený laik 

Jinými slovy řečeno a krátce - nynější armáda NEMÁ NIC SPOLEČNÉHO SE SKUTEČNOU OBRANOU 

NAŠEHO DOMOVA, jak by to mělo být. Lidé, kteří odmítají „základní morální a lidské hodnoty“, 

které slouží k zachování toho, co je přirozené, jsou – podle mého názoru - nejenom cyničtí, ale jsou 

schopni všeho, protože jim chybí cit a empatie, tedy schopnost vcítit se do pocitů druhých lidí. 

Lucie Výborná- Zvídavá moderátorka - Koncept armády 

Dotaz z publika:  Kam by měla směřovat naše armáda? Je nějaký její koncept 

a proč se našich vojáků neceníme třeba jako Američané?  

Aleš Opata – Zkušený odborník - Koncept výstavby armády 

… koncept výstavby armády ČR byl zpracován v roce 2015 a schválen vládou, 

takže ten směr a … koncept … výstavby armády je celkem zřejmý, je jasný, 

je potěšující to, že tím konceptem výstavby AČR, který nám vláda schválila, jsme se 

zarámovali do … stavu, že budujeme armádu pro válku budoucí a ne pro válku 

minulou, což je pozitivní… 

Jana Mašková – Nezkušený laik 

Pokud je „potěšující to, …, že budujeme armádu pro válku budoucí a ne pro válku minulou, což je 

pozitivní“, tak to znamená, že se máme „těšit“, že bude válka? A neměla by se budovat armáda spíše 

pro UPEVNĚNÍ BEZPEČNOSTI V NAŠÍ VLASTI pro případ války? Já vím, že se nakonec třeba podaří válce 

zabránit, ale je třeba být připraveni, protože „co kdyby…?“… Podívejme se nyní na dva typy přípravy 

na válku – příprava na válku konvenční a příprava na válku budoucnosti… 

Příprava na konvenční válku 

Při přípravě na konvenční válku se musíme především vyzbrojit a jak to tak vypadá, o to jde především… 

Takže už se začíná rýsovat odpověď na otázku - Komu to slouží a komu to pomáhá? V tuto chvíli už si 

troufám typnout: odpověď nejspíš zní – slouží a pomáhá to především zbrojařským firmám… Pokud to 

tak skutečně je, pak znám i lepší způsob, jak využít potenciál mladých lidí… a nejenom jich… 

Příprava na „válku“ budoucnosti 

Podle mého laického názoru záleží na tom, co člověk chce. V každém případě by se do celého procesu 
přípravy na „válku“ měli přirozeným způsobem zapojit i jednotliví lidé – občané tohoto státu, každý člověk 
tak, jak umí a jak je pro něj přirozené. Právě stanovení takového systému by mělo být – podle mého 
laického názoru – úkolem nynější Armády ČR. Kdysi už něco takového bylo – ve školách se tomu říkalo 
„branná výchova“ a existoval také Svaz pro spolupráci s armádou (Svazarm)… Dnes by z toho možná 
nakonec vzešlo něco jiného, např. začátek něčeho zcela nového... 
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Aleš Opata – Zkušený odborník - Proč si lidi vojáků neváží? 

… Proč si populace armády neváží tak, jako vojáků amerických? Já si myslím, 

že už to není dneska tak tragický, že se ta situace mění a i sedmdesátiprocentní 

důvěra občanů v armádu, o něčem svědčí. Přirozeně, že všichni nebudou naši 

fanoušci, to chápeme, ale na druhou stranu jsem přesvědčen o tom, že většinová 

populace … armádě rozumí a v … armádu má důvěru a to … je pro nás … hodně 

dostačující.  

Jana Mašková – Nezkušený laik 

Jen malá otázka – za co by si měli dnes lidé vojáků vážit? Za to že se nechávají posílat do zahraničních 
misí? V tom já osobně nevidím skutečnou podstatu vlastenectví a úcty k vlastnímu původu … Své by o tom 
mohl vyprávět Marek Obrtel. 

https://narodnidomobrana.cz/serialy/otazky-a-odpovedi/proc-vznikla-narodni-domobrana-a-kdo-ji-ridi/ 

A když už jsme u toho, všechno vychází z oněch „tradic“, tedy z toho, jak je respektován přirozený 

původ člověka. Pojďme se podívat, jak je to s úctou k původu člověka ve Spojených státech 

amerických? Nahlédneme opět do rozboru horoskopu vzniku USA: 

Kniha „Astrologie a kabala“ (Z´EV BEN SHIMON HALEVI), nakl.VOLVOX GLOBATOR, str. 41  

… Luna ve Vodnáři, znamení společenských inovací, vedla mnoho Američanů 

k přesvědčení, že jejich forma demokracie je nejlepší na světě, a to i navzdory 

skutečnosti, že se domorodému obyvatelstvu Indiánů a černým otrokům upírala 

jejich práva… S Lunou v 9.domě ideálů vysílaly Spojené státy do světa misionáře, 

aby šířili doktrínu podnikání, kapitalismu a hospodářského kolonialismu 

pod praporem svobody a sebeurčení pro všechny. Jupiter v 1.domě vtiskl americké 

povaze její velkorysost, otevřenost a okázalost, zatímco Venuše v témže domě 

souvisí s tím, že se Amerika zaobírá především penězi, krásou a sexualitou. … 

Sklon Slunce v Raku k šílenství je jednak tím, co z Ameriky dělá „zajímavý typ“ 

a jednak představuje její stinnou stránku. Z této pozoruhodně vitální, novátorské 

a svobodomyslné společnosti, která vynalezla nepřekonatelnou „popkulturu“, 

vycházejí bez ustání nové bláznivé nápady a módy… 

Znamení Rak je znamením, v němž jsme spojeni s planetou Zemí, a tak se ptám – 

jak Američané v tom, co dělají, vyjadřují své sepětí se Zemí? Jak ony „nové bláznivé nápady a módy“ 

pomáhají zachovávat to, co je přirozené a co souvisí s původem tak, že to může napomáhat přežití?  

Proč? Jednoduše proto, protože my všichni můžeme přežít pouze tehdy, pokud „přežije“ 

planeta Země, k níž bychom se měli chovat tak, jako ke své vlastní mamince – chránit ji a vážit si jí, 

protože tím, že nám dává nezištně všechno to, co k životu potřebujeme, je vlastně Matkou nás 

všech… 

O planetu Zemi bychom měli pečovat, ne ji ničit ve válkách, stejně jako domovy lidí a lidské 

životy …  
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A jde do tuhého… 

Lucie Výborná- Zvídavá moderátorka - Velitel a životy jiných lidí… 

… To, že si velitel musí zvyknout, že rozhoduje o životě jiných lidí, to je normální, 

ale zajímalo by mě, jak jiné je rozhodování od stolu a jiné rozhodování v poli?  

Aleš Opata – Zkušený odborník - Rozhodování „v poli“ a rozhodování 

„od stolu“ 

Dobrá otázka. Co se týče rozhodování v poli, je to složitější v tom, že jste tam 

bezprostředně s těma lidma, že se všichni znáte, že se denně setkáváte, že spolu 

mluvíte, znáte své životní příběhy, znáte své rodiny … a vy se dostáváte do situace, 

kdy … vojákům dáváte pokyn, aby vykonali to či ono. Co se týče toho rozhodování 

od stolu, tam chybí ten kontakt s tou realitou, na druhou stranu od stolu zpravidla 

rozhodujete strategické projekty, projekty přezbrojení apod., takže ono se možná 

zdá, že to je jednodušší, ale ne vždycky to tak musí být, každopádně to 

rozhodování v … poli je … víc kontaktní, víc emotivní, a pořád to v sobě cítíte, 

že jste ty vojáky někam poslal a že vy jste vlastně ten, který jim ten úkol dal.  

Lucie Výborná- Zvídavá moderátorka - Když to nedopadne… 

A když to nedopadne  

Aleš Opata – Zkušený odborník - Je to složitý… 

 Když to nedopadne, tak je to vždycky složitý, jednoduchý to není, každopádně 

každý z nás se s tím potom musí poprat, musí přijít na to, proč to nedopadlo, 

a musíme jít dál, musíme se vyvarovat toho, aby se ta chyba nebo ten problém 

do budoucna neopakoval.  

Jana Mašková – Nezkušený laik 

Ale vždyť proto přece jsou ty školy a ten kurz, aby se to člověk naučil, aby převzal zkušenosti, 

které mu dali ti „profíci“, kteří se z podobných chyb poučili v praxi a své zkušenosti předávají dále, 

aby k něčemu podobnému už nedocházelo... Nebo se mýlím …? 
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Lucie Výborná- Zvídavá moderátorka - Bylo jich pět 

Já teď mířím, myslím, že to byl rok 2014, 43.výsadkový prapor, když vlastně 

v Afghánistánu během jednoho dne zemřeli čtyři výsadkáři, později ten pátý. 

Ale to vy už jste vlastně byl na Generálním štábu, je to tak?  

Aleš Opata – Zkušený odborník - Ředitel stálého operačního centra 

V té době jsem řídil operace a byl jsem ředitel stálého operačního centra, měl jsem 

na starosti řízení operací v zahraničí. 

Jana Mašková – Nezkušený laik 

A nebývalo to dřív tak, že velitelé byli se svými vojáky v poli a neřídili je odněkud z kanceláře…? 

To už je asi hodně dávno…  

Lucie Výborná- Zvídavá moderátorka - Jak se to člověka dotkne? 

Jak se to člověka dotkne na dálku?“ 

Aleš Opata – Zkušený odborník - Dotklo se mě to osobně… 

 … dotklo se to, a nejenom mě, většiny … armády velice hodně, mě se to dotklo 

hodně osobně, protože čtyři z těch pěti kluků byli mí bývalí vojáci, s kterýma jsme 

před X lety začínali, …, byla to obrovská tragédie pro nás,… 

Jana Mašková – Nezkušený laik 

Je to poněkud podivné, když ti „čtyři z pěti kluků“ měli jednoho a téhož velitele. O čem to svědčí? 

Aleš Opata – Zkušený odborník - Může se to stát… 

… na druhou stranu každej z nás, když tam jede, počítá s tím, že se něco takového 

může stát. já říkám, že ten voják se s tím nějakým způsobem časem srovná, 

nedovedu si představit a vnímám to jako naprosto něco hrozného, strašného, jsou 

to ty rodiny … vojáků, …, kde jim … toho tátu nevrátíte nebo … přítele, …, takže je 

to vždycky problém, vždycky se snažíme dělat maximum pro to, abychom se tomu 

vyhli, ale stát se to může. 
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Jana Mašková – Nezkušený laik 

Nevím, ale jako laik to vnímám tak, že ten přístup „může se to stát“ tak trochu „zbavuje 

zodpovědnosti“ za to, že se něco takového přihodí, takže v podstatě chybí, podle mého názoru, 

motivace k zodpovědnějšímu přístupu… Jinými slovy řečeno – jediný způsob, jak se tomu vyhnout, 

je tam ty kluky vůbec neposílat… ! A opět se nabízí otázka – Komu to pomáhá? Jak to pomáhá 

budoucím generacím…? Zdá se, že to asi budoucím generacím moc nepomáhá, když děti přišly 

o tátu… Tady nepomůže ani cynismus ani mávnutí ruky se slovy „…může se to stát, tak se to stalo…“ 

Lucie Výborná- Zvídavá moderátorka - Největší hrdina 

Dotaz z publika: Koho z Čechoslováků považujete za největšího hrdinu? Nemusí být 

jen jeden.  

Aleš Opata – Zkušený odborník - Největší hrdina 

… těch hrdinů zejména z doby druhé světové války, je celá spousta a my vojáci 

k tomu tíhneme, pokud bych měl říct několik jmen, určitě to budou jména 

výsadkářů jako generál Pernický, generál Kozák, generál Klemeš, od pilotů generál 

Boček, generál Fajtl, spousta těch lidí, který se preferovali a za … války byli schopni 

opustit republiku a bojovat za demokracii a za tenhle stát.  

Jana Mašková – Nezkušený laik 

Já jako laik a člověk, který tíhne ke své vlasti a domovině, jaksi nechápu slova „kteří byli schopni 

opustit republiku“. Z celého hovoru mi jaksi vyplývá, že chceme-li za svou vlast bojovat a něco pro ni 

udělat, tak máme opustit republiku – svou vlast – a bojovat za „demokracii“… To mi nějak nedává 

smysl, když vím, že lidi, kteří za druhé světové války odešli např. do Anglie, v konečném efektu 

z letadel shazovali bomby na naše české vojáky na východní frontě (viz kniha „Kam zmizel zlatý 

poklad republiky?“ od Stanislava Motla) … prostě proto, že dostali takový příkaz (přesně v duchu výše 

uvedeného)… 

Jana Mašková – Nezkušený laik – Jak to vidím já? 

Já osobně to vnímám tak, že pokud mám bojovat za svou domovinu, tak jedině doma, tedy ve své 

vlasti, protože tam mohu dění nejvíce ovlivnit. Ale to je asi věc názoru… Já znám i spoustu lidí, 

kteří bojovali za tento stát doma, ve své vlasti, a to i přes to, že jim nebyl režim příliš nakloněn, 

přesto se nevzdali a šli si za svým cílem… a byli čistí – nejen fyzicky, ale i morálně... I o takových lidech 

píše ve své knize „Špion“ Olin Jurman…  

Hrdinové z východní fronty 

Kromě toho byla spousta hrdinů, kteří padli za druhé světové války na východní frontě a kterým 

vděčíme za to, že jsme pak mohli žít čtyřicet let v míru (a vlastně stále ještě žijeme) … Mezi takové 

hrdiny, kteří padli, řadím např. nadporučíka Otakara Jaroše a z těch, kteří přežili válku, 

např. plukovníka a později armádního generála Ludvíka Svobodu… A mnozí další. Jinými slovy řečeno 

– hrdinové byli (také) ti, kteří se rozhodli odejít na frontu (na tu východní), aby svobodu své země 

ve spolupráci s dalšími národy fyzicky vybojovali, ale NE tím, že půjdou sloužit cizí armádě – toto je 

můj „pohled z druhé strany spektra“. 
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DOMOBRANA 

Závěrem se ještě jednou vrátíme k tématu DOMOBRANA. Právě v naší zemi, v naší maličké České 

republice, je jasně vidět, jaký tenký led je mezi „vlastenectvím“ a „extrémismem“. Z toho, co zaznělo 

z úst Aleše Opaty je patrné, že my všichni, každý z nás, je součástí této velké mašinérie, ve které se 

rozhodujeme, na kterou stranu se přidáme, a tak je na čase se zamyslet nad tím, jak rozpoznat co je 

„vlastenectví“ a co „extrémismus“?    

Domobrana v Norsku 

Abychom si dokázali odpovědět na výše uvedenou otázku, ještě jednou se vrátíme k článku, který byl 

uveden v deníku E15 dne 13.6.2018 na str.16 – článek uvedu včetně výše vynechaného textu: 

Deník E15 - 13.6.2018 - str.16  

„… tři stovky příslušníků americké námořní pěchoty … budou pod dohledem 

NORSKÉ DOMOBRANY půl roku trénovat v zasněžených oblastech. První pobyt cizích 

vojsk na norském území od druhé světové války zahájili Američané už loni v lednu. 

Moskva to považuje za další provokaci v blízkosti svých hranic.“ 

Legitimní cesta… 

Myslím, že z výše uvedené článku je patrné, o co jde, když pan armádní generál říkal: 

„… jsou i legitimní cesty, jak bránit Českou republiku a pojďme toudle cestou…“ 

Tou „legitimní cestou“ je nejspíš myšleno to, aby „příslušníci české domobrany“ trénovali 

např. „příslušníky americké námořní pěchoty“ nebo jakékoli jiné příslušníky cizích armád, zkrátka cizí 

vojáky, a naučili je všechno to, co sami umějí, aby to mohlo být použito … proti komu? 

Domobrana v Čechách a v Norsku 

Rozdíl mezi českou a norskou domobranou je tedy ten, že norská domobrana cvičí na svém území 

příslušníky cizí armády, za což je nejspíš placena (což je v dnešní době asi považováno za projev 

vlastenectví), kdežto česká domobrana chce naučit české lidi bránit své domovy (a proto jsou 

označováni za extrémisty)… Zvláštní. Dříve to bylo jinak, přesně naopak – vlastenec byl ten, 

kdo fyzicky bojoval za svou vlast a ne ten, kdo z vlasti odešel, protože mu to přinášelo jisté výhody, 

a pak se nechal platit za to, že útočí na jiné státy, kde ničí domovy jiným lidem...  

A jaký je rozdíl? 

Základním rozdílem mezi oběma typy domobran je to, že při cvičení pro zahraniční mise jsou za to 

lidé placeni – je to nejspíš z toho důvodu, že je zde někdo, kdo celý systém financuje a tím i ovládá; 

kdežto při cvičení v domobraně v Čechách si za to lidé zaplatí sami, protože česká Národní 

domobrana není nikým financována a tudíž ani ovládána stejně jako hnutí B.O.S. Že by šlo 

o staronovou akci „Národ sobě“? 

Ovládání 

Pojem „ovládání“ takto získává dva rozměry – buď si budeme svůj život ovládat sami nebo budeme 

mezi „ovládanými“. To, na jakou stranu se dáme, souvisí s tím, po čem TOUŽÍME. Znáte své hluboké 

TOUHY? 

Rok 2018 a TOUHA 

http://astrojinak.cz/domains/astrojinak.cz/index.php/rok-2018 

 

http://www.astrojinak.cz/
mailto:astrojinak2018@seznam.cz
https://narodnidomobrana.cz/
https://narodnidomobrana.cz/
http://www.hnutibos.cz/
http://astrojinak.cz/domains/astrojinak.cz/index.php/rok-2018
http://astrojinak.cz/domains/astrojinak.cz/index.php/rok-2018

