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k historii a starají se pouze o peníze a užívání
si ve stylu a na intelektuální úrovni pořadů
Big Brother. Aspoň někteří. Zajímavé bylo
také zjištění, že mezi nadšenci nechybí vojáci
z povolání a policisté. Jeden z důstojníků za-
jišťoval i odborný komentář. Akce připomí-
nala slavné doby počátků Bahen. Rozdíl byl
v tom, že se nejezdilo přes bahno, ale v členi-
tém terénu, což dokazují fotografie. Pořada-
telům se rovněž dařilo udržovat pořádek a to
jak mezi řidiči vozidel, tak přihlížejícími. Tím
byla do značné míry zajištěna také bezpečnost
a eliminována možnost zranění vozidlem
v nepřehledném terénu. Především s tanků a
obrněných vozidel totiž není zrovna ideální
výhled, zvláště, když se pohybují v mračnech
prachu. Rozhodně lze ocenit snahu pořada-
telů o seznámení diváků s vozidly cestou po-
měrně rozsáhlého odborného komentáře.

Den se tedy neskládal pouze z jezdění, ale
také transferu informací. V přestávkách si
mohly zajezdit na čtyřkolkách a elektrických
vozítkách i děti. Potrhlým profesionálním an-
timilitaristům se může taková akce zdát ne-
správná. Dovedu si živě představit nechvalně
známého policejního, naštěstí již bývalého,
velkoředitele, který by v ní byl schopen hle-
dat minimálně nedovolené ozbrojování, ale
spíše ohrožení naší kvetoucí demokracie a zá-
vratně rostoucí životní úrovně ba přímo ne-
bezpečnou podporu mezinárodního tero-
rismu. Můžeme jen doufat, že se snad jednou
naší zemi podaří zbavit se všech podobných
reprezentantů tupé a podlézavé byrokracie,
schopných vše popílit v touze zalíbit se mo-
mentální vládnoucí garnituře buzerováním
občanů pod prapory demokracie. Nejen do-
spělí, ale především děti a mládež získávají

v rámci klubů vojenské historie vztah v his-
torii, vojenské historii, ale také k technice a
jejímu ovládání. A to je v době, kdy prefe-
rovanými povoláními jsou bankéř, nebo
modelka obzvláště cenné. Závěrem se ko-
nala bitva Německé, americké a sovětské
jednotky, podporovaná různými vozidly a
množstvím pyrotechnických efektů. Část je-
jích účastníků dorazila až z Plzně. Snad nej-
zajímavější byla jízda monstrózního radio-
lokátoru P-40, ale i BVP Bouře uhánějící
v terénu nebyla běžným zážitkem. Celá
akce KVH Deštné byla dokladem, že na Se-
verní Moravě jsou vlastenci a přátelé rea-
listicky pojaté, objektivní vojenské historie,
kteří se při poznávání minulosti podílejí na
přípravě budoucnosti.

Ing. Martin Koller, foto: autor

Nenápadný klub
KVH Deštné působí na Severní Moravě ne-
daleko Opavy. Realizuje každoročně několik
zajímavých akcí. Jedná se o relativně volnou
skupinu přátel vojenské historie, která spo-
lupracuje s regionálními institucemi jako je
např. muzeum v Hrabyni, ale zúčastňuje se
také celostátních akcí. V Praze jsme je mohli
vidět v rámci slavnostní historické přehlídky
na Letné v květnu před dvěma roky. Je třeba
vyzdvihnou obrovské nadšení členů klubu,
kteří patří vesměs k průměrným občanům
v regionu, který není zrovna bohatý a prefe-
rovaný z hlediska životní úrovně občanů. O
to záslužnější je investování těch zámožněj-
ších nikoli do hloupého ukájení vlastního
ega, ale do sbírky vojenské techniky. Je třeba
konstatovat, že sbírka je nejen rozsáhlá, ale
také zajímavá. Najdou se v ní nepříliš známé

a okoukaná typy, především z výzbroje bývalé
ČSLA. Ty se však najdou i jinde. Důležitá je
úroveň těchto vozidel. Většina je ve skvělém
technickém stavu, poznamenaném pouze
v podstatě nesmyslným znehodnocením dě-
lostřelecké výzbroje. Některá vozidla jsou
v podstatě kompletní a uvnitř svítí čistotou.
Něco takového je v přímém protikladu s tech-
nikou některých sběratelů, kteří se v nez-
dolné pýše považují za majitele muzeí při-
čemž interiéry jejich techniky připomínají
spíše zanedbané chlívky. Uvedený výsledek je
však dán především mnoha hodinami tvrdé
práce zdarma, tedy opravdovou láskou k vo-
jenské historii a technice a nikoli touhou na
ní pouze vydělat, nebo ji dokonce používat
pouze ke svému zviditelňování na veřejnosti,
případně v médiích, jak se bohužel u nás také
stává. V KVH Deštné evidentně chápou, že

historie je vkladem do budoucnosti a národ,
který nemá historii nemá právo na existenci.
Ilustrativním dokladem vztahů v klubu bylo
předání čestných odznaků těm, kteří se o
jeho rozvoj v posledních létech nejvíce za-
sloužili.

Akce výhradně pro přátele vojenské
historie
V soukromém, dobře utajeném prostoru du-
něly od rána motory. Po cestě přijížděla vo-
jenská kolová i pásová vozidla. Postupně jich
byla po obvodu prostoru konání akce slušná
řada. Zajímavé je, že do akce se zapojily také
některé známé regionální podniky, např. Os-
troj Opava, který zde prezentoval zájemcům
některé svoje výrobky. Přidali se také někteří
obchodníci a automobily atd. Evidentně tedy
není pravda, že podnikatelé nemají vztah
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Mimo jiných, proběhla
v tomto roce v tichosti
velmi zajímavá akce,
pořádaná klubem
vojenské historie KVH
Deštné. Její úroveň
byla taková, že si
zaslouží publikování
v tisku.
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T-55 AM2 Bouře 3 v terénu

Originální ruský T-72 OT-810
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Monstrózní radiolokátor P-11


