TANGO 32
Přišel mi mail, který mě velmi potěšil, protože se mi ozval kamarád a „spolubojovník“
z Tanga 32 David Švéda. Je to už dlouhých, předlouhých 17 let, kdy jsme se naposledy
viděli a od té doby jsme o sobě neměli žádné zprávy. Davide já si dovolím pro ostatní
část Tvého mailu uveřejnit, snad se na mě nebudeš zlobit ☺………
……„Rozhodl jsem se, že si vyřídím osvědčení válečného veterána. Protože v žádosti je
zapotřebí uvést místo, dobu, označení jednotky a armády ve smyslu zákona, musel jsem
zapátrat ve vojenské knížce a na internetu, abych byl vůbec schopný všechny tyto
náležitosti do žádosti uvést, neboť je to již 16 let, co jsem území bývalé Jugoslávie
opustil, nehledě na to, že jsem se nechal po skončení mise vyřadit z další činné služby, o
zkušenostech z mise jsem nikdy nikomu nijak zvlášť nevyprávěl a ani nikterak
nevzpomínal. Nevzpomněl bych ani na všechny kolegy, kamarády, s nikým z nich jsem
se později nestýkal, neznám jejich další osudy. Dovolené jsem poté trávil všude možně,
jen ne v Chorvatsku, které jsem si pamatoval tak, jak jsem ho opustil a neměl jsem
potřebu se tam vracet. Až letos, kdy moje dcery vznesly dotaz proč taky nejedeme do
Chorvatska jako ostatní, jsem se rozhodl vyrazit vlastní dopravou na 10-ti denní pobyt k
Zadaru. Mnoho se toho změnilo a nic mi nepřipomínalo dobu před zmiňovanými 16 lety.
Na cestě domů mi to nedalo, sjel jsem z dálnice na Otočac dál Glavace, směr Dabar.
Světe div se, našel jsem mé vojenské působiště v rámci absolvované mise Tango 32. Až
tady cestou se mi začaly vracet vzpomínky a co teprve když jsem našel přesné místo
postavení mojí buňky, soc. buňky, elektrocentrály atd. A potom když jsem se s bušením
srdce (neboť celý tento prostor od cesty je stále označen výstražnými tabulkami
upozorňujícími na miny a červenými dřevěnými kolíky) prodral křovinami a naskytl se mi
výhled z "Orláku", jako by to bylo včera“………..
David mi poslal fotky bývalého stanoviště z léta 2012. Milosrdná příroda už více méně
stopy po našem působení zahladila, jen ty miny tam asi ještě pořád
budou………Přidávám pár fotek stanoviště z období 1994-1995.
Zdravím všechny bývalé příslušníky mise UNPROFOR.
ANTL Pavel

