13. listopadu 2007. Americký radar v Česku – diskuse s vysokoškoláky na tech.
universitě v Brně.
/.../ Zajisté je velmi dobrá věc, když odborníci vyjadřují své fundované názory k
radaru. Vaše fakulta a tak prestižní VŠ by opravdu neměla stát stranou v těchto citlivých
otázkách. Ve včerejším pořadu ČRO-Radiožurnál - 20 min. Martina Veselovského - sdělil
Váš pedagog několik důležitých vyjádření, která na mne, jako na zastánce radaru z hlediska
bezpečnosti našich obyvatel (v případě útoku cizího státu), udělala dojem. Je zde nesporné, že
zřejmě vznikly překlepy a chyby v oficiálním vládním materiálu. Technické záležitosti teď
opravdu nemůžeme řešit do detailu, neboť ani já, ani zřejmě Vaši učitelé nemáte přístup k
utajovaným skutečnostem, což je samozřejmě jen přirozené z hlediska neustálého úniku všech
možných informací v naší ČR. Na druhé straně se dá pomocí rozumné komunikace s
odbornými ústavy a na základě (v rámci možností vzhledem k utajovaným informacím)
otevřené diskuse dobrat k akceptovatelnému vyjádření z hlediska široké akademické obce.
Jiná věc je již to, že bychom se měli zamyslet nad celou záležitostí z hlediska globální
politiky a naší bezpečnosti. V době první republiky jsme budovali usilovně opevnění, protože
jsme si uvědomovali možná hrozící nebezpečí a naši lidé byli vychovávání k rozumné
odpovědnosti a vlastenectví. Položte si tedy otázku, zda byste byli ochotni bránit naší zem
třeba jen tím, že udělíte jako občané tohoto státu svůj souhlas s umístěním radaru (který by
byl zapnutý jen v případě akutního ohrožení) a dále byste se mohli věnovat v klidu svým
přítelkyním, počítačovým hrám, rodině, diskotékám apod. Pokud uvažujeme tedy o tom, jak
jednali rozumně naši předci, když byli včas připraveni na nebezpečí a pak pouze vlivem zrady
lidí, kteří nebyli ochotni dodržet své dohody (Francie a GBR) viz. Mnichov 1938 a pak 1939
a pak také vlivem pres. Beneše - ústup z tak dlouho budovaných pozic atd. jsme přišli o
možnosti plynoucí z obrany našich hodnot a ČSR. Američané se vždy snažili (zajisté, že tam
byly také jiné důvody - ekonomické, mocenské apod.) naopak podpořit naše snahy o svobodu
a demokracii (v rámci možného - problém samozřejmě Jalta a Postupim, 1968 atd.). Není
třeba asi uvádět kdo stál při zrodu našeho státu a že president Masaryk přijížděl do Prahy a
měl na svém voze naši a americkou vlajku vedle sebe. Je to také o hodnotách. Arabský svět
má přeci jenom jiný hodnotový systém než máme my. Je zde spousta umírněných a hodných
lidí, nicméně je zde také ideologie, kterou zveme Islamismus a z této se rodí teroristé, kteří
někdy mají šanci ovlivnit vlády svých států k extremismu. Stalo se to např. v Afghánistánu,
Iránu, Iráku apod. Buďme tedy připraveni na situaci, když by se současný stav mohl těžce
zvrtnout a my bychom museli čelit nebezpečí jaderného nebo chemického útoku raketami.
Samozřejmě, že bychom měli mít maximální penzum informací a měli mít možnost se
svobodně rozhodnout, jestli to chceme. Nicméně je třeba tyto otázky klást a diskutovat o nich.
Váš pan profesor Raida je obdivuhodný v tom, že se nebojí otevřeně jako člověk ve vysoké
funkci říci svůj názor a přitom uvedl, že by radar bral, ale rád by měl všechny možné
dostupné informace - uváděl příklad s tím když si chce koupit automobil (tedy v jeho podání
radar). Ideologizaci podléhají všechny strany ať pro nebo proti radaru a zkuste si také Vy
Vážení přátelé vzít poučení z vystupování Vašeho pana profesora, který velmi nestranně a
přitom bych řekl objektivně (z hlediska jeho vyjadřování) posuzoval v oněch 20-ti minutách z
vědeckého hlediska danou otázku. Jako občané (i Vy budete jednou řešit bezpečnost Vašich
dětí - tedy budete - li je ještě chtít a nebudete - li si chtít jen užívat a hnát se za penězi a
kariérou) budeme možná nuceni správně odpovědět si na to tak, že jsme tenkrát v roce 2007 2008 přijali správné rozhodnutí (jako kdysi stavba opevnění). Zajisté je lepší být připraven na
zkoušku, než tam jít s holým pozadím a vyletět nepřipraven :o). Díky za Vaši pozornost a
těším se na Vaše rozumné a vysokoškolské názory.
Mgr. Radek Přepiora.

