Commandos zachraňovali dívku z rukou teroristů. Cvičně
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V obchodním centru ve Zlíně se předvedla elitní jednotka
ZLÍN Dvacetiletý Ondřej Rybář má na sobě maskáče a vojenskou helmu. Stojí na ochozu druhého
patra obchodního centra Zlaté Jablko ve Zlíně a připravuje se na to, že po lanech připevněných na
sloupech slaní dolů, aby pomohl zachránit dívku, kterou zadrželi teroristé.
Je sobota odpoledne, obchodní centrum je plné lidí. Sledují spoutanou černovlásku v hlavní
hale, na hlavě má kuklu. Třesou se jí ramena. Buď pláče. Nebo se směje?
To spíš, i když kolem ní chodí dva teroristé se samopaly. Jde totiž o cvičnou akci Univerzity
obrany z Brna. Její elitní jednotka Commandos už je připravena zasáhnout. „Nejdřív musí první
skupina zpacifikovat jednoho teroristu. My pak s kolegou slaníme dolů. Nakonec dojde na osvobození
rukojmí,“ popisuje chystaný zásah Rybář.
Zatím jen sleduje cvrkot kolem sebe a usmívá se. „Naostro jsem takový zásah ještě nedělal,“
přiznává. „Když by to ale muselo být, tak bych do něho šel. Je to naše práce,“ dodává.
To už ale chlapíci v maskáčích dole zneškodnili prvního teroristu. A další zachraňují rukojmí,
kterou chce druhý násilník zabít. Křičí na ni. Až z toho mrazí.
„Budou stšílet,“ říká mamince tak dvouletá holčička. Evidentně má strach. Ani se nedivím.
„Zabiju tě, slyšíš,“ hřmí mužský hlas obchodním centrem. Někteří lidé z čínského bufetu ve druhém
patře se vyklánějí dolů. Přestávají žvýkat. Další skupina vojáků teroristu nevybíravě zpacifikuje a
spoutá. Jeden z nich je ale postřelen. Ondřej Rybář ho musí ošetřit. Dívka je osvobozená a svěřuje se,
že se to dalo vydržet, protože šlo jen o hru. Zní potlesk.
Zásah se opakoval celkem třikrát. Studenti vojenské školy lidem během odpoledne ukázali i
techniky sebeobrany či lezení a také své umělecké nadání. To když vystoupil armádní soubor Ondráš.
Foto popis| Budoucí elita armády Kromě ukázek obvazování zraněných vojáků předvedli členové elitní
jednotky i ukázky bojového umění musado.

