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801. prapor Vojenské policie

Cvičení ENDURING MEMORY 2012

23.02.2012 - 26.02.2012

Kokořínsko -

Neoficiální vojenská cvičení / pořadatelská služba

Taktický námět cvičení

 
Píše se rok 2013. Evropská unie je v totální krizi. Ekonomické otřesy v Řecku, Portugalsku, Španělsku,
Itálii a Maďarsku vyvolaly vlnu rozpadů národních ekonomik, sociální bouře a multietnické nepokoje,
živené tajně Čínou a teroristickými muslimskými organizacemi ze Středního Východu. Hoří francouzská a
britská města, zapálená zahraničními, převážně muslimskými přistěhovalci. Množí se případy rasových a
ekonomických vražd, rapidně stoupá intenzita a aktivita mezinárodního zločinu.

 
Začíná nový boj o zdroje surovin, sféry vlivu, obchodní vazby. EU se dělí na dvě části, „rychlejší“ severní a
„pomalejší“ jižní křídlo. Krize se dotkla i Německa. Bývalé samostatné království Sasko a bašta
komunistické NDR, kde už od voleb roku 2004, resp. 1999 sedí ve vládě poslanci za neonacistické strany
NPD a DVU vystoupilo z Německa a pod vlivem Sudetoněmeckého landsmanšaftu vzneslo územní
požadavky na Českou republiku ve smyslu revize historických hranic Českého království a ČSR. Česká
vláda se – kupodivu -tentokrát nenechala zastrašit a požadavky neonacistů odmítla. EU však
pochopitelně nechala opět Čechy na holičkách, ať si stejně jako v roce 1938 „své záležitosti s Němci vyřídí
sami“ (lex Chamberlain).

 
Už dlouho předtím se ale tajně do ČR do oblastí bývalých tzv. Sudet stěhují masy Němců a nezákonně tu
vykupují pozemky a nemovitosti. Ruku v ruce s tím jde i nárůst kolaborace některých Čechů, kteří v
médiích neustále upozorňují na údajné zločiny (vítězných) Čechů na nevinné (poražené nacismem
prosáklé) tzv. sudetské Němce. Staví se německé pomníky, české se ničí nebo záhadně „mizí“. Média jsou
korumpována, redakce velkých deníků Právo (poslední české médium) a německými vlastníky držená
Mladá fronta, Lidové noviny a nejčtenější médium na trhu, bulvární Blesk objíždí tajně německý
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velvyslanec v Praze, který v tichosti za zaplaceného nezájmu českých médií v listopadu 2012 přesídlil do
svého nového úřadu, umístěného v nejcennější barokní památce v Praze, Lobkovicově paláci na Malé
Straně. Ten česká vláda Německu dala zadarmo ve snaze zajistit si jejich podporu vůči Sasku. Marně,
krev není voda. Od Šluknovského výběžku až na dohled Mělníka, tedy v oblastech v roce 1938 násilím
odtržených od Československa, se šíří nepokoje, přepady Čechů, místních i chalupářů. Stejně jako v
sousedním Sasku, kde jen v letech 2002-2004 bylo úřady registrováno 990 extremistických útoků,
žhářství a vražd, stoupá nebezpečí rasových a politických útoků a pogromů.

 
 I. 
 

Vlivem všech těchto negativních okolností se na počátku ledna 2013 schází v Mnichově konference
politiků nejvýznamnějších států EU-Německa, Itálie, Francie a Velké Británie, která tlačí na českou
vládu, aby v rámci zachování alespoň částečné jednoty EU a zabránění její totální destrukce vyšla vstříc
Sasku a jeho neonacistickým politickým jestřábům. Pod jejím tlakem česká vláda částečně ustupuje a v
oblasti od česko-německých hranic až po bývalý politický okres Dubá vzniká pásmo nikoho, kde má
podobně jako v Kosovu působit jako garant bezpečí „dočasně“ až do definitivního politického resumé
mezinárodní policie.

 
Skupina vysokých českých důstojníků na GŚ však vidí, že situace je jako v případě Kosova jen
maskovaným trikem Sasů a velmocí, kteří stejně dříve nebo později prosadí v tomto případě odtržení
historického území od ČR a posunout její hranice na dohled od Prahy až k soutoku Vltavy a Labe.
Zpravodajské zdroje navíc upozorňují na fakt, že spolková německá armáda bundeswehrmacht- stejně
jako před 22 lety Jugoslávská národní armáda (JNA), která tajně posilovala na úkor Chorvatů, Bosňanů a
Slovinců technikou a živou silou útočící srbskou armádu- se podílí formacemi údajných „dobrovolníků“ z
tzv. Freikorpsu na přípravách saského útoků na Čechy. Navíc jsou bez časového určení odzbrojeni a
internováni čeští vojáci z 11. kontingentu PRT, kteří cvičí v bavorském Hohenfelsu. Jistě ne náhodou je
tato akce provedena německou armádou za tichého přihlížení většiny velitelů US ARMY pod krycím
názvem „SBĚR BRAMBOR“- tedy stejným, jakým Němci ozbrojili východní sbor slovenské armády v
srpnu 1944. Česká armáda tak rázem přichází až o jednu patnáctinu svých aktivních bodáků.

 
Čeští důstojníci GŠ se proto rozhodnou zakročit v duchu hesla generála Pattona: Kdo neútočí, ustupuje.
Od poloviny ledna 2013 jsou pod záminkami snížení armádního rozpočtu stahovány české vojenské síly ze
zahraničních misí, které jsou následně za účelem utajení i kvůli vojensko-strategickým zámyslům
směřovány a dislokovány do Polska, jehož vláda s Čechy sympatizuje a -ve vlastním zájmu- tajně
spolupracuje. Síly české armády dislokované na území ČR jsou potajmu a s obtížemi zásobovány a
přesouvány do východišť k útoku, který má od východu podpořit přes polskou Lužici sbor složený
kontingentů z Afghánistánu.

 
Jsou též prováděny určité skryté mobilizační přípravy, na mimořádné cvičení je pod heslem ZBOROV-25
mimo jiné povoláno i všech 1600 příslušníků Aktivních záloh. Z nichž však kvůli obstrukcím jejich
zaměstnavatelů a ministra financí Kalouska nastoupí nakonec jen pouhých 45 procent. Na Slovensko,
jehož vláda po tajných jednáních- a spontánně celý národ- podporuje obranu Čechů, směřují strategické
zásoby, zlatý národní poklad, významné osobnosti veřejného a kulturního života, manželky, rodiny a
majetek politických potentátů a archiv Nejvyšší patentového úřadu. Slovenská armáda oprašuje svůj
tajný nástupní plán TATRY, podle něhož budu zajišťovat týl a jižní křídlo AČR před případnou snahou
Rakouska (kde jsou ve vládě taktéž neonacisté strany BZÖ nebožtíka Jörge Haidera) připojit se k
všeobecně vbrzku očekávané saské ofenzívě, která má v žargonu diplomatů nastavit pro Mnichovskou
konferenci faktické fait accompli.

 
 II.

 
Do území, které se má ještě před saským útokem stát terčem české ofenzívy s krycím jménem OBRANA
NÁRODA -s cílem nikoliv menším, než je obnovení státní suverenity- jsou GŠ vyslány průzkumné
jednotky a patroly, které mají za úkol zmapovat situaci před českou ofenzívou, která má taktéž z důvodů
fait accompli postavit politickou nátlakovou konferenci v Mnichově před hotovou věc. Tyto jednotky,
operující v obtížných podmínkách na de facto nepřátelském (i když zatím stále de iure českém) státním
území plném negativně, resp. tak nuceně přinuceném a naladěném obyvatelstvu, jsou předvojem-
tykadly, očima i ušima nastupující české armády. 

 
Úkolem jedné z těchto patrol s krycím jménem ENDURING MEMORY, je pomocí místních informátorů
české vojenské zpravodajské služby zmapovat síly potencionálního nepřítele a zkorumpovaných
mezinárodních policejních sil, zjistit míru kolaborace, resp. loajality místního obyvatelstva k misi EU a
detekovat rozsah příprav saské armády na okupaci části českého území- a to jak vojenských, tak
politických. Podle některých informací má v oblasti Kravaře- Dubá- Mělník přímo působit i formace
zahraničních nelegálních bojovníků, tzv. sudetoněmeckého freikorpsu (jehož ideové a organizační základy
položil v Mnichově už v roce 1919 Adolf Hitler).
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Den D je určen GŠ na 24. února 2013, hodinou H pak svítání. Za mrazivého počasí vyrážejí skupiny do
akce. Před nimi je fronta- demarkační čára- a za ní….

 
Bezpečnostní opatření při praktických cvičeních v terénu

 
Za přesunu

před zahájením přesunu vydat rozkaz pro přesun, kde, uvést úkol.
přísně respektovat dopravní značky a značení,veškerou manipulaci se zbraněmi, a pod. provádět
pouze na rozkaz velitele
Všeobecné bezpečnostní opatření pro používání imitačního materiálu a značkování

 

Před odchodem jednotky, velitel skupiny vydá cvičné střelivo a provede kontrolu všech zbraní.
 

dodržovat minimální vzdálenosti pro používání imitačního materiálu,
je zakázáno převážet adjustovaný materiál,
po ukončení značkování prověřit, zda nedošlo k zapálení prostoru, nebyla-li způsobena, škoda,
uzavřít výkaz o spotřebě munice,
dýmové a zadýmovací prostředky zakazuji požívat v blízkosti komunikací a osídlených míst.

a/ používání dýmovniček

dýmovničky adjustovat a iniciovat až na místě použití,
po odjištění a iniciaci zakazuji jakoukoli další manipulaci s dýmonvičkami,
dýmovničky neházet do blízkosti hořlavých látek, nepoužívat je v uzavřených prostorech,
dodržovat minimální  bezpečnostní vzdálenost 15 m ,považovat použití dýmovniček jako použití ohně.
Použité dýmovničky po skončení akce odnést s sebou a neponechávat je na místě

 

b/ používání třecího zapalovače

ručně používat jen i iniciaci dýmovniček,
zakazuji používat k iniciaci výbušek V-30 a V-100,
elektronické nástrahy lze použít  bez omezení
kloboučky od použitých zapalovačů vracet.

 

c/používání signální pistole.  Použití signálního světla (nasvětlení prostoru) jen na pokyn velitele skupiny,
a to jen za předpokladu, že to dovolují podmínky všeobecné bezpečnosti (mimo zalesněný prostor apod.)  
 

používat přilbu, kožené rukavice a chrániče sluchu,
pistoli nabíjet těsně před střelbou,při selhání opakovat výstřel po 15 sekundách,
vadné náboje uschovávat odděleně a po cvičení je odevzdat řídícímu cvičení,
zakazuji jakoukoli manipulaci a rozdělávání signálních nábojů,na závěr cvičení odevzdat prázdné
nábojnice.

 

V průběhu cvičení

zakazuji provádět odběr vody z neprověřených zdrojů,
zakazuji požívat alkoholické nápoje,
dbát zásad osobní a kolektivní bezpečnosti,
jakékoliv zvláštní události, nebo vybočení z norem, ihned hlásit řídícímu cvičení por.. HUŠKOVI nebo
por. BLAHUŠOVI.

 

Ekologické opatření

zabránit nadměrnému ničení lesních porostů,
odpalovat imitační prostředky umístěné na stromech,
odhazovat nepotřebné střelivo a imitační materiál,
při poškození techniky provádět opatření k zabránění úniku ropných látek,
neznečišťovat ovzduší výfukovými plyny.

 

Protipožární opatření

k předcházení požáru zakazuji vést palbu v blízkosti dřevěných staveb, nebo jiných lehce zápalných
látek nebo u nich shromažďovat techniku,
přivádět k výbuchu imitační prostředky nechráněným plamenem,
v průběhu celého cvičení provádět opatření k zabránění vzniku požáru,
při vzniku požáru zabránit jeho šíření,
zabezpečit hašení a okamžitě toto hlásit řídícím cvičení.
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Venue:

David Průša

Místo konání

Popis

Zaregistrovaní uživatelé:

Upozornění: je zakázán fyzicky kontakt pro eliminaci nepřítele.
 

por. Petr BLAHUŠ 

 por. Pavel HUŠEK                                                           
 
 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
 

Taktické  cvičení  AZ AČR  „ENDURING MEMORY 2012“
 

Termín 23.2. -26.2.2012
 

hodnost jméno příjmení *: ………………………………
 

datum narození *“ :…………………………………………

 

KVV, jednotka:* ………………………………….
 

Druh zbraně (B,D dle zák. č.200/1990 Sb.,) : ……………
 

Lze podat hromadnou přihlášku za jednotlivé KVV, resp. jednotky

Kokořínsko

Není k dispozici žádný popis

Pro přihlášení na tuto akci musíte být zaregistrován(a).
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