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Na vojenském letišti v Kábulu přišla osmatřicetiletého Brňana Jardu Krejčího pozdravit dcera jednoho
z afgánských vojáků. Dívka s krásnými vlasy, na první pohled upoutaly její hnědé oči. Obličej
připomínal výraz, který zachytil slavný fotograf Steve McCurry v portrétu afgánské dívky, jejíž obří
fotografie je v současnosti k vidění v jedné z galerií brněnského Špilberku.
„Podala mi ruku. Chybělo jí několik prstů,“ vzpomíná na tento okamžik své služby armádní
kapitán Krejčí. „Podívejte, i dnes mi při této vzpomínce naskočí na ruce husí kůže. Strašné je, pokud
na konflikty doplácejí děti. S tím se stále nemohu srovnat,“ dodává, i když podle projevu je věčný
optimista.
Jaroslav Krejčí se od mládí zajímal o zbraně. Jedním z jeho vzorů byl prastrýc, který skončil
službu v armádě v hodnosti plukovníka. Po maturitě se tedy rozhodl pro Univerzitu obrany v Brně. Byl
přijat, školu vystudoval, a jak sám dnes už s nadhledem tvrdí, stal se důstojníkem – sloužil na
nejrůznějších postech u útvarů v Praze, Pardubicích, Olomouci, Jihlavě a v Náměšti nad Oslavou.
„Stal jsem se fluktuantem. Důvodem byly reorganizace. Všechny útvary až na Náměšť byly
zrušeny,“ s úsměvem vzpomíná na stálé změny prostředí. Na přelomu tisíciletí armáda snižovala počty
svých složek a také stavy. Náměšťské letiště zůstalo, takže tam jako velitel leteckých specialistů
pokračoval dál.
Dvě sezóny sloužil i v Afganistanu s cílem naučit tamní vojáky udržovat složité stroje a
především s nimi létat. Víceúčelový vrtulník Mil Mi-24 určený pro přímou podporu pozemních jednotek,
ničení tanků a obrněnců budí mezi místními ohromný respekt. Při jejich spatření se snaží zmizet. I když
v Afganistanu podle zkušeností kapitána Krejčího má lidský život nízkou hodnotu. „Jeden z tamních
vojáků mi řekl, že jejich zbrojíř měl žaludeční potíže. Skutečnost byla taková, že dostal nožem do
břicha. Zemřel,“ povzdechl si. Sestava Jardy Krejčího to „neodnesla jako kluci z Chrudimi“, když o pár
minut dřív odjela ze svého stanoviště, na které záhy dopadla jedna ze střel.
„Nyní se učím učit,“ dodává. Pracuje na katedře zbraní a munice brněnské vysoké školy. Má
k tomu skvělé předpoklady – znalosti armádní i civilní angličtiny, fyzickou kondici, psychickou odolnost,
zodpovědnost. Zkušenosti z českých posádek i z působení v Afganistanu, kde člověk musí vypít 8 až
10 litrů vody denně, aby mohl přežít pětačtyřicetistupňovou výheň ve stínu.
***
Veteráni na Špilberku Od 31. května do 17. června je na hradě Špilberk k vidění výstava Ten druhý
život. Sami vojáci na fotografiích zachytili život na zahraničních misích. K vidění jsou snímky z
Kosova, Afghánistánu, Iráku a Mali, tedy z míst, kde Armáda ČR aktuálně působí.
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