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Jak jsem dobyl Bundeswehr
Václav Weiss

V druhé polovině šedesátých let jsem po skončení gymnázia nemohl dále studovat na civilní vysoké škole.Žili jsme s mojí
sestrou a s matkou-dělnicí z měsíčního platu kolem tisíce korun, a tak bylo finančně náročné i moje studium na střední
škole.A tak jsem po mnoha peripetiích skončil na vyšší vojenské škole, prožil jako válečný zajatec okupaci školy v roce
1968 a v dalším roce byl vyřazen jako poručík s umístěnkou na naši šumavskou hranici.Jsem ‘čistokrevný’ Chod a tak toto
umístění  pro mě nebylo trestem ale odměnou možného výběru za velmi  dobrý  prospěch.Měsíc  poté jsem se oženil  s
děvčetem, s kterým jsem chodil již  před vojnou ,  které na mě na Chodsku věrně čekalo celé tři  roky mého studia na
Slovensku a dodnes toho jako moje žena jistě již více než třicet let upřímně lituje. Uběhlo pět let, ze mě se stal otec dvou
dětí a trojnásobný vzorný velitel roty a tak mi povolili studium na Vojenské akademii v Brně. Přijímací pohovory jsem složil
na samé jedničky, přijal blahopřání od rektora školy a odejel k rodině se připravovat na výraznou životní změnu pro mne i
pro ni. 

Jako každé hloupé mládě jsem věřil, že profesionální úspěchy jsou odvislé jen od mé píle a schopností a tak přišla první
vážnější životní lekce. Asi po dvou týdnech jsem byl předvolán na personální správu okruhu, kde mi oznámili, že moje
studium je vážně ohroženo ze dvou důvodů. 

První  důvod byl  moje  odmítání  vstoupit  do  KSČ,  což  mělo  přímo historické  kořeny.  Jako  dítě  jsem žil  bez  otce  na
dvanáctihektarovém statečku u svého dědy . Byl to na vsi uznávaný sedlák , rozuměl své profesi byl pracovitý a čestný, dřel
od rána do noci na své půdě sebe i celou rodinu včetně nás dětí aby splnil nesmyslné likvidační dodávky komunistické
vrchnosti, ale měl zásadní nedostatek té doby- odmítal vstoupit do JZD, které vedli holiči, různí flákači a další dělničtí
kádři. A tak pro něj chodili příslušníci VB, kteří jej na zakládající schůze vodili v železech a jinak jej fyzicky i psychicky
lámali.  Měl  totiž  značnou autoritu u ostatních sedláků a jeho vstup  do JZD by ‘přesvědčil’ mnoho dalších ke stejné
rezignaci. Po absolvování takové schůze si musel protrpět ještě výčitky babičky, jak je ‘měkký’, že by jim hospodářství
nejraděj sám odevzdal a jiná povzbudivá slova, pronesená daleko jadrněji, než si zde troufnu ocitovat. Takto posílen od své
ženy odcházel  do stodoly ,  kde se zvnitřku zamkl. Babička pak ze strachu o svého živitele s námi dětmi a nožem na
odříznutí jej přes zamčená vrata přemlouvala, aby se nevěšel a my, děti dlouho do noci s pláčem, nemoha si ověřit stav
našeho dědečka, rovněž apelovali na jeho city a vysvětlovali mu priority jeho života. Vážený čtenář jistě chápe, že JZD a
KSČ  tehdy  našimi  ani  jeho  prioritami  nebyly.  Díky  této  výchově  jsem  byl  jediný  žáček  ve  třídě,  který  nebyl  v
pionýru.Naopak v mé paměti dětských let přetrvává obraz, jak chodím se sukovicí před národním výborem, kde jedná můj
trochu temperamentnější strýc s tajemníkem, kterému, jak mi řekl, šel trochu utáhnout vázanku a pokud by to nestačilo,
postavil si mě poblíž, aby se nemusel zdržovat hledáním té sukovice doma. Protože uvedený tajemník  byl morální zrůdička,
navíc i fyzicky poznamenán od Pánaboha (jak tvrdila má babička),  byl  komunismus v mé dětské dušičce  spojován s
nespravedlivými okovy mého dědečka a tímto nehodným sluhou neřádného společenského řádu I život v dnešní době  dává
za pravdu mému celoživotnímu rozhodnutí, nebýt členem žádné politické strany.

Druhý důvod byl otec mé ženy, tedy můj tchán.Při hloubkové prověrce v souvislosti s mým studiem vyšlo najevo, že se
vrátil po válce jako seržant se západní spojeneckou armádou při osvobozování ČSR.Za okupace utekl do Belgie, odtud do
Anglie, v roce 1945 osvobozoval naši republiku, pročež jej tehdejší ministr obrany gen,Svoboda vyznamenal a posléze jej
komunistická  mašinérie  obžalovala  a  chtěla  odsoudit.  Sám se  před  lidovým soudem obhajoval  a  obhájil,  ale  vysačka
‘buržoazního vojáka’ mu na zbytek života vynesla profesi řidiče náklaďáku bez možnosti růstu a jeho dětem omezenou
možnost studia.Byl ze stejného těsta jako můj dědeček, byl zvyklý poctivě pracovat a neuhýbat Později po jeho smrti se mi
dostal do rukou jeho deník z partizánských bojů v západní Evropě  a samo toto čtení je na jeden životní román. Tito lidé, na
rozdíl  od  pana  Beneše  nebo  soudruha  Gottwalda  ,  který  je  později  soudil,  zavíral  a  popravoval,  neseděli  v  teplých
sekretariátech, ale skutečně riskovali své životy za naší svobodu. To vše se stalo tři roky před mým narozením, nicméně
jsem za to nesl vinu.

Ale zpět k mému životu. Komunističtí kádrováci byli v mém případě obzvláště velkorysí. Nezatratili mě hned. Dali mi
vybrat, buď se rozvedu a vstoupím do KSČ, nebo nejen že nebudu studovat, ale ani práci neseženu. Odplivnul jsem si a
odešel „středem“. 

Nakonec mě předci jen zaměstnali-na vrtech.Byla to těžká práce, ale v krásné společnosti lidí se stejným krédem a osudy.
Postupně jsem se vypracoval až na vedoucího provozu a opět jsem byl vystaven rozhodnutí, buď KSČ nebo....  A tak jsem
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znovu dal  výpověď a  zase  začínal  od  píky.Kromě tohoto opakovaného profesního tobogánu jsem dálkově vystudoval
Technickou kybernetiku na ČVÚT v Praze  a byla mi nabízena aspirantura. Asi osm let před sametem jsem totiž zakotvil ve
výzkumném ústavu a přes moje přesvědčení a minulost  jsem během necelých dvou let skončil jako ředitel  samostatné
pobočky. Člověk by řekl, že život je komedie, ale spíše je pravdou, že strana na konci své  éry dělala mnohem větší chyby,
než byla moje instalace, viz např. složení politbyra.

V ústavu jsme vytvořili   něco jako manažérská školení absolventů VŠ s jejich kariérním růstem a bursou manažérů  v
jednom poměrně lidnatém středním článku řízení. O naše výstupy začaly mít zájem vědecké ústavy a tak mi jeden z nich po
mém  vystoupení  na  semináři  v  Tatrách  nabídl  vědeckou  aspiranturu.Laskavý  čtenář  promine,  teprve  teď  příchodem
sametové revoluce skončí smutný a nudný úvod a začne slíbená ‘veselá scénka z natáčení’ .

Revoluce, jak je jejím zvykem, rozbila staré struktury a začala budovat nové. Řada mých souputníků se přes noc stala z
opovrhovaných nohsledů buržoazie ctěnými politiky. Já, věren své nepolitičnosti jsem pokračoval v profesní dráze. Měl
jsem programy a zkušenosti z manažerských systémů, ale neměl kapitál a odvahu na samostatné podnikání v této oblasti. A
v té době přišla nabídka na rehabilitaci od ministra obrany a velkorysý návrh na uskutečnění mých projektů ze strany jeho
náměstka. V dubnu 1990 jsem začal na novém postu, získal kontakty z manažerských škol včetně krátkodobých stáží ve
Švédsku, Španělsku, Francii, Rakousku, Švýcarsku a Německu a od září rozběhli tehdy snad první manažerskou školu se
zahraniční účastí ještě k tomu v nejméně očekávaném resortu obrany. Univerzita měla dva semestry ukončené zkouškami,
dvouměsíční  stáží  a  předáním diplomu  s  certifikací  pro  západní  Evropu  a  USA.Lektorské  pokrytí  bylo  zabezpečeno
univerzitami v západní Evropě, USA ,lidmi z praxe v těchto státech a špičkovými úředníky EU. Na závěr se plánovala stáž
ve výrobních firmách . A zde se vyskytla potíž. Resort obrany sice měl mnoho opravárenských podniků, ale ředitele těchto
podniků tvořili menší část našich posluchačů, ostatní byli pracovníci státní a regionální správy. Navíc jazyková výbava
našich posluchačů byla rok po ‘výměně potencionálního nepřítele’ zcela zákonitě v tomto resortu minimální a stážisté nebyli
schopni samostatné činnosti v cizojazyčném prostředí. A tak nás napadlo, požádat Ministerstvo obrany SRN o pomoc a
zajištění této stáže ve velení a u jednotek Bundeswehru.Rok po sametové revoluci to byl dost odvážný nápad, ale kdo nic
nedělá, nic nezkazí. A tak jsme dohodli moje přijetí na Ministerstvu obrany SRN na pondělí v 9,00hod. Týden před tímto
historickým setkáním jsem byl služebně ve Vídni a na Slovensku a protože jsem se letecky vracel až v pátek, měl můj
společník v Praze zajistit vše potřebné s tím, že se setkáme až v neděli ráno na Hlavním nádraží u Mnichovanu.. Ve středu
jsem se telefonicky ubezpečil, že vše je v pořádku, v pátek přijel domů, vyměnil prádlo a v neděli asi 3/4 hodiny před
odjezdem vlaku dojel na Hlavní nádraží v Praze. V Bonnu nás měl očekávat náš vojenský a letecký přidělenec, který nás
měl ubytovat na našem velvyslanectví a v pondělí ráno nás doprovodit na sjednanou schůzku.Sednul jsem si ve vestibulu a
čekal na svého průvodce, který měl jízdenky a vše ostatní. Když bylo asi 15 minut do odjezdu vlaku a já stále sám s
kufrem , začal jsem být poněkud nervosní. Šel jsem se podívat na peron, tam také můj společník nebyl. Rozhodl jsem se mu
volat domů. Jeho paní vzala telefon s tím, že z domova řádně a včas odešel. Co dělat. Navíc mojí ‘misi¨ nebyl nikdo moc na
ministerstvu příznivě nakloněn, naopak považovali ji za neuskutečnitelný nápad. A já ji navíc zhatím takto primitivně, že na
schůzku v SRN vůbec nedorazím. Jak se zachovají  lidé z  MO SRN, kteří  s  naší  schůzkou souhlasili,  co naši  lidé na
velvyslanectví v Bonnu, kteří mi uvěřili , schůzku  domluvili a dokonce nás budou na nádraží čekat. Opět neslavně skončím,
tentokrát zaslouženě a po právu. Po tomto mezinárodním skandálu už mě zaměstnají zase jen na těch vrtech a kdoví jestli.
To nesmím připustit.  Znovu peron,  znovu vestibul.  Do odjezdu pár  minut.  V zoufalství  jsem se šel  zeptat,  kolik stojí
jízdenka do Bonnu- něco kolem pěti tisíc- u sebe jsem měl něco přes tisíc, více se tehdy vyvážet nesmělo. Tudy cesta
nevede.

Nastoupil jsem do vlaku, hlavně nepropadat panice, sice rozpoutám třetí světovou válku, ale ať to má noblesu. Vlak se
začíná rozjíždět já v něm bez jízdenky jedu do Bonnu, můj společník s doklady nikde. To předci nejde!!! Vyskakuji za jízdy.
Je po všem. Vlak mizí v zátočině, je krásné nedělní ráno, nikdo není v úřadě a já sedím na kufru  na peronu Hlavního
nádraží v Praze s vědomím, že jedině hrdinská smrt mě může zachránit.  

Ale předešlý život mě naučil bojovat. Mobilizací vůle se zklidňuji a začínám zvažovat své šance. První je otázka, kde je můj
společník s doklady? Nutno dodat, že to byl starší pán již v důchodovém věku, zvyklý poslouchat a příliš nepřemýšlet. Měl
za úkol jet do Bonnu, to že já nejsem s ním v příkazu nebylo. Mohl tedy odejet beze mne, prostě jsme se vždy nějak míjeli,
prostě zákon schválnosti. Nebo se mu něco stalo po cestě na nádraží. Pokud nastala tato varianta jsem bezmocný, ale dá se
to snad pochopit a bude čas to později vyřešit. Musím se tedy upnout na variantu odjezdu beze mne. Musí zde být nějaký
‘přednosta stanice’ který by mohl mít s vlakem spojení . Nacházím jej v jeho kanceláři, stručně popisuji svůj problém a
dozvídám se, že s vlakem spojení nemá. Nejdříve se s ním mohu spojit při první zastávce v Plzni, kde čeká 10 minut.
Zjišťuji, že další vlak do Bonnu jede asi za 3 hodiny. Rychle kalkuluji, požádám o spojení do Plzně, vysvětluji tamnímu
přednostovi svůj osud a získávám slib, že mého společníka nechá vyvolat rozhlasem, oznámí mu mé rozhodnutí na mě
počkat u dalšího vlaku a s poděkováním zavěšuji. Co zbývá.Z automatu telefonuji do úřadu našemu přidělenci do Bonnu,
ale nikdo telefon nebere, je neděle ráno. No a na službu našeho velvyslanectví nemám telefonní číslo. Nezapomeňte, že se
psal rok 1990, žádné mobily, žádný fax, žádný Internet, na zavedení telefonu se čeká dva roky . Znovu navštěvuji náčelníka
stanice a ptám se v kterým německým nádražím mají spojení.  Volám do Fúrth in Waldu s prosbou , zda  mi nemohou zjisti
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telefon na naše velvyslanectví v Bonnu. Během několika minut se je dozvídám, volám znovu z automatu do Bonnu a žádám
aby vyřídili patřičným osobám, že přijedu o tři hodiny později. Tak, vše co jsem mohl udělat, jsem udělal. Skutečně?

A co když můj společník usne, neuslyší rozhlas a pojede dál? Mám ještě Domažlice, poslední zastávku na českém území.
ale raději  nebudu riskovat,  když už jsem se upnul na myšlenku,  že můj společník je skutečně ve vlaku a ne někde v
nemocnici. Znovu jdu do kanceláře a prosím o spojení do Plzně. Solidarita našich železnic s postiženým nešťastníkem mých
pochybných kvalit je bezmezná. Prosím službu v Plzni, že nestačí  rozhlas,  že musí projít  vlak, zjistit  mého společníka
(dávám popis a jméno) a třeba násilím jej zadržet v Plzni do mého příjezdu. Je mi to slíbeno.

Již minul čas, kdy dle jízdního řádu měl Mnichovan dorazit do Plzně, blíží se čas jeho plánovaného odjezdu a z Plzně stále
nic. Volám tedy do Plzně sám. Ano vlak má zpoždění, právě vjíždí do nádraží. Nebude tedy deset minut na ‘zjištění a
vytažení’ mého společníka, ale jen pár minut , nutných na vystoupení a nastoupení pasažérů. Zavěšuji. Ještě stále mám
Domažlice, možná, že  ve vlaku společník vůbec není a já ty hodné a obětavé lidi zbytečně obtěžuji. Konečně telefon z
Plzně, hodina pravdy nastává. Můj společník skutečně ve vlaku byl, nechtěl jej opustit (má předci příkaz jet do Bonnu) ale
po mírném násilí jej přesvědčili a dávají jej k telefonu. Kupuji si jízdenku do Plzně ( na tu mi peníze stačí) , dalším vlakem
odjíždím, v Plzni se setkávám se společníkem a s dokumenty , trochu na sebe nevražíme, ale bez zvláštních příhod pozdě
večer vystupujeme již smířeni na bonnském nádraží. S doprovodem si zajdeme na večeři do řecké restaurace a odtud na
naše velvyslanectví.

Bonn je bývalé provinční město, založené dle letních náletů komárů zřejmě v bažinatých oblastech. Takže jsme toho v noci
moc nenaspali, díky této vlezlé společnosti. Navíc mé cestování z minulého týdne - Rakousko, Slovensko-se podepsalo na
hlasivkách, takže    v pondělí ráno jsem místo srozumitelné řeči jen sípal. Ale i zde byli dobří lidé, lékař velvyslanectví mi
nabídl jakési americké pastilky, které mě jakž-takž postavily na nohy. 

Při  jednání  na  MO SRN jsem očekával  jednoho až  dva  kolegy.  Ovšem skutečnost  byla  jiná  .  Přivedli  nás  do veliké
místnosti, kde za stolem sedělo jedenáct vysokých důstojníků ministerstva a Bundeswehru. Zřejmě se přišli podívat na
podivína, který očekává, že budou pomáhat ještě nedávno  nepřátelské  armádě a jejímu téměř stoprocentně komunisticky
organizovanému velitelskému sboru, který na rozkaz svého také komunistického ministra z KSČ vystoupil a stal se novou
demokratickou armádou. Anebo s pravou německou důkladností si chtěli prověřit, co se na ně chystá. Trochu rozechvěle
jsem jim předložil náš projekt během asi jedné  hodiny. Podle dotazů, které následovaly, se mi zdálo, že je mé vystoupení
zaujalo. Požádali nás, abychom přišli druhý den ráno, že nám sdělí své rozhodnutí.

V úterý ráno jsme se opět sešli ve stejné místnosti s ve stejném složení. Naši kolegové ze SRN se usmívali a předložili nám
detailně vypracovaný plán stáže pro celou naší třídu s veškerým zajištěním jak přednášek,  práce na jednotlivých stupních
velení, tak i společenského a kulturního vyžití, setkávání se starosty velkých měst (Munstr, Aachen) dvou královen krásy,
besedy v parlamentu , návštěvy v rodinách našich hostitelů (u Němců dost neobvyklé) atd. Naši posluchači zažili šest týdnů
života a práce v demokratické společnosti, který jim dal mnohem více než semestry školení. 

A tak v přítomnosti po mnoha létech dnes již soukromého podnikání, kdy naše vlast je členem NATO a naše armády spolu
běžně spolupracují, vzpomínám s úsměvem na ta pionýrská léta poznávání , kdy na obou stranách hranice se na mé projekty
vzájemné  nedůvěry  bývalých  nepřátel   dívali  s  podezřením.  Navázal  jsem  mnoho  přátelství  a  mohl  některým  svým
tehdejším hostitelům jejich pohostinnost oplatit v našich zařízeních nebo na své šumavské chalupě, kde můj dobrodružný
život začal, jíž jsem po prarodičích zdědil a kam se rád vracím z chaosu ‘velkého světa’. Bylo úsměvné, když se při jedné
návštěvě bonnského ministra obrany tento ptal našeho pana ministra na jeho názor na mé aktivity a náš ministr nevěděl, o
čem jeho host mluví. I to je určitá výpověď práce a priorit našich politiků a politiků demokratického světa.

Dalo by se říci: ‘Konec dobrý, všechno dobré’. Ale nikdo z aktérů této story, kromě mého tehdejšího společníka netušil, jak
svízelně  a  za  jakých nervních  situací  se  tento  projekt  realizoval.  Jen  škoda,  že  armáda  z  velké  části  neuměla  využít
potenciálu absolventů této dodnes aktivní školy. Po odchodu ‘mého’ náměstka opět zvítězil nezájem, korupce a vše s čím se
dodnes  armáda neúspěšně  potýká.  Většina  našich  absolventů  jakožto  kreativních  lidí,  poznavších  navíc  běžný život  v
demokratické společnosti na vlastní kůži, se s tím nedokázala vyrovnat a protože to díky našim politickým špičkám ani není
vůle změnit,  raději  odešla do soukromého sektoru.Já sám již  také řadu let  celkem úspěšně podnikám v oblasti  značně
vzdálené výchově a vzdělávání a na tyto zážitky vzpomínám jen při schůzkách klubu manažérů, který absolventi založili.
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