12. ledna 2008. K otázce vize klubů vojenské historie v ČR - diskuse.

/…/. K otázce vize a ideje KVH: je třeba připomenout, tak jak píšete, že jsou různá
pojetí klubů. To je dobře, že jste to zde napsal. Že prostě klubová činnost není nějaká
jednolitá forma, která se dá aplikovat na všechny kluby. Je škoda, že nevnímáte klub jako
prostor pro přátelství, rozvíjení kvalitních etických vztahů a důrazu na rozvoj osobnosti. I na
frontě je jasné, že bez toho, abyste se mohl plně spolehnout na svého kamaráda vedle v boji,
že Vás nenechá ve štychu, Vám když půjde do tuhého, může být jedno, že má super
nažehlenou „paňáckou“ uniformu podle vojenské příručky, ale podrazí Vás při první
příležitosti. Právě, že si myslím, že lidé v těchto KVH by měli především řešit věci
v komplexu výše řečeného s důrazem jak na uniformy a poznání reality dějin v mezích
možného (např. finance), tak především na tu bohužel podceňovanou osobnostní rovinu, které
si třeba já daleko více vážím. V praxi je to totiž daleko cennější. A všichni členové klubu,
kteří mohou o sobě říci, že jsou takoví kamarádi i v běžném životě, mají pro mne tisíckrát
větší cenu než paňácové viz výš. Ne nadarmo vznikala frontová přátelství na zážitcích z boje
a společné činnosti a nikoliv na tom, jaké má kdo prýmky. Mám pocit, že většina našich KVH
se soustřeďuje spíše na ten vnějškový vzhled, na to materiálno (pravda, které je v této věci
důležité) než na práci s osobností členů atd. Současná doba jaksi takovému přístupu nepřeje a
je bohužel daleko důležitější mít "pinktlich" uniformy – ikdyž to je samozřejmě správné aby
tomu tak bylo (přiznejme, že za vlastní peníze – nikoliv tak, jako je tomu v armádě nebo u
policie, kde vybavení dostáváte v rámci služebních povinností). Je to opravdu smutné, že to
vnímáte převážně jen podle vzhledu a tady je např. moje vize KVH naprosto odlišná. Klub to
nejsou jen uniformy a paňáci poslouchající rozkazy a jezdící na akce, chrlící veškeré své
úspory do klubové činnosti, ale především lidé, kteří mají duši a na jejím rozvoji se pracuje
také vedle zkvalitňování dobové výstroje apod. Již snad po „tisícáté“ zde opakujeme:
zlepšovat výstroj - ano, zkvalitňovat - ano, důraz na detaily ve výstroji – ano, avšak bez
důrazu na to důležité co dělá klub klubem – tedy jednotlivé členy a jejich osobnost – zůstanou
uniformy jen prázdnou formou, která se bude někde plácat a po pár letech, až opadne vlna
současné modernity KVH a nadšení, zůstanou již jen ty uniformy. Pokud ani tohle nechápou
lidé, kteří dělají KVH, inu pak je někde něco špatně a to i v této zemi a době ... Hezký večer a
mějte se hezky.
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