dospívanís armádou
Stonožkové
Vojak. Jedněmi zatracovaný' druh:funiopěvovaný. Vždy je to však ělověk, ktery
určitoučástsvéhoživotastrávíve službáchstátu.Jednímz ústavníchziákonůČeskérepubliky
je stanoveno,žezajištěníswchovanostia územnícelistvostiČeskérepubliky,ochranajejích
demokratických zakladů a ochrana životÍl, zdtaví a majetkových hodnot je zóJ<|aďní
povinnostístatu,kterouzajišťují
mimo jinéozbrojenésíly.To je i Armáda České
republikya
její vojáci. A nášdnešnímodernístát se svými vojaky patří do demokratickýchspolečenství,
zónách ve světě pomáhatopět nastolit klidný a obyčejný
která se snaŽívmnoha vrálečných
Životbez strachua děsivéválečnéhruzy.
V našemdnešnímmodernímstiátěžije,jako všudejinde, spousta ob1vatel ruzných
zájmi, ná,aorů,vzdě|ánía osudů.Veškerá cesta nás všecha|e začínávýchovou v rodině, na
kÍerounavazujevýchova a vzdéIávitlttve školách.o tom, jací lidé žijív našízemi, tedy
rnýznamnýmdílem rozhodují státní instituce vzďěIávaciho systému.Škoky, školy, velké,
malé, zákla$ru, střední,vysoké, ale české.Sám jsem v takových školách dostal první
písemkua naučilse prvníbásničku.
vědomosti,dělalprvníkrůčkyv myšlení,zažíIpwní
jsem
roáodl
sbávit
dobách
se
život ve službách statu jako vojrák.
Už ve školních
Zřejmě shodou okolnostíjsem dostal příležitost,abych přispěl k pomoci jedné z válkou
zničenýchzemi natnemi Evropy. Tehdyjsem nezavráhala v roce 2000 jsem celou polovinu
roku pracoval v Kosovu ve skupině civilně vojenské spolupráce. Naším úkolem byla
aktivit v prostou ěeskéhokorrtingentus humanitární
koordinace vojenských bezpečnostních
pomocí vlrídníchi nevládních otganizacíz celého světa. Tedy i s českými orgarizacemi.
Velmi přesně si pamatuji, že by|y čt5rřitakovéčeskéorganizace, ale časemmi postupně
splývajíjejich jménas projety,kteró měly všechnytéměřtotoŽné.Stavěníobydlí,dodávky
potravina oblečení
a někdepomoc při rekonstrukciškolya tak podobně.
jednoho
jarního dne přišlo natizeni z generálníhoštríbuk zabezpečení
předríní
Až
úplně nového sanitního vozu na dětskou kliniku v Prištině, hlavním městě Kosova.
podepsáno:StonoŽka.$aProsto odlišnýpřístup,který se mi do paměti vryl
orazítkovríno,
nesmazatelným,,DETIPOMAIIAJI DETEM..
Sanitka přijela vojenským vtakoqý transportema za přitomnosti generála Šity a
prezidentkyhnutí,,Na vlastníchnohou - StonoŽkď. paníJensenbyla darovának pouŽíváníve
prospěchdětskychpacientůvtěžce zkoušené
evropskézemi. Při krátkémrozhovoru spaní
jsem
Jensenovou
se dozvěděl víc. Řekla mi tehdy: ,,Panekapitiáne'to je jednoduché,děti
je tímve školáchvedouk pomocijiným dětemo
přrínís cílemprodatje, učitelé
malujívánoční
je
prodáváme a za ziskarléprostředky realizujeme projekty jako je tahle sanitkď..
my
Geniální.od tédoby, pokud se nemýlím,spolupracujeArmáda Českérepubliky včetněmě
s těmito užasn1imilidmi. Učitelky' učitelé,děti, přátelé,všichni se stejqým cílem. Pomáhat
potřebným.
Uplynulo mnoho časua našespoluprácevž má za seboubezmá|adesetroků.Kolik
práce se udělalo a kolika jiným lidem se pomohloje nezměřitelnávěc. Stonožkaletos slaví
dvacáténarozeninya v obdobídospíviání
měla po svémboku české
vojaky.Někteříužnejsou
v armádě,někteříuž jsou generálovéa někteří ptéxěznÓW plní úkoly v zahraničnímisi.
Stejněje to s dětmi. Některése stalo učitelem,jiné policistou nebo bankéřemči holičem.
Žaanevšaknezapomenena svéhoučitele.Za nás za všechny,kteří měli tu čestpomáhatse
Stonožkou,bych tedy chtěl poděkovatVám, pedagogům,zavše,co pro nás děláte, protože
někteříjste kdysi vychovávali i mě.
Děkuji, plukovník,PetrMilčický

