Podnět číslo 19940421120807
1) Podnět č.j.

19940421120807

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Svět, Česko

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět prezident, ministr obrany, OSN, Rada bezpečnosti

6) Co je třeba udělat

Vrchní velitel armády, musí (dobře placeným) žoldnéřům české jednotky OSN uložit úkol:
chránit životy obyvatel ve svěřené oblasti i za cenu fyzické likvidace celé české jednotky.
Rada bezpečnosti nechť vede záznam o počtu lidí, kteří zahynuli v důsledku vadných rozhodnutí Rady.
KOMENTÁŘ. :rada bezpečnosti OSN, (faxem č. 912) nařizuje belgické jednotce aby opustila Rwandu, kde
11.4.1994 zahynulo 10 vojáků této jednotky. Vzápětí kmen Huutů vyvraždí převážnou část z 2000 dětí ve
škole, kterou Belgičané hlídali. Během 100 dnů zahynulo v Rwandě 800 tis lidí.
KLÍČOVÁ SLOVA: Rwanda. OSN, Rada bezpečnosti, Belgie, děti, škola, vražda, smrt, genocida, mandát,
Afrika, Jugoslávie, Bosna, Kosovo, Irák, Afghánistán.

7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět
adresáty z odstavce č. 5

Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-19940421120807

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
27. 11. 2018
Každá sekunda války v Afghánistánu stojí téměř 4 tis. dolarů a na této částce se podílí i naše
republika. Jde o akci generující odbyt zbrojnímu průmyslu a obrovské zisky drogovým mafiím. Evropští
vojáci nemají v Afghánistánu jinou motivaci než peníze, čemuž odpovídá jejich bojová morálka. „Přátelští“
Afghánci stále častěji dezertují k Tálibánu, který je ochoten jednat s Rusy?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
20. 11. 2018
Jsme odsouzeni v Afghánistánu zůstat v zájmu naší civilizace,(protože už tam nepomáme nastolit
demokracii, ale zabíjíme teroristy?) řekl prezident Zeman na velitelském shromáždění české armády.
Náčelník GŠ Opata považuje za nejvyšší prioritu vybavení vojáků neprůstřelnými vestami a helmami,
osobní výzbrojí či ručními zbraněmi. Zopakoval, že armáda buduje nový výsadkový pluk a staví se
zabezpečovací prapor.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
10. 11. 2018
V r. 2018 žije v Česku víc než 14.000 válečných veteránů, naprostou většinu z nich tvoří účastníci
novodobých zahraničních vojenských misí z Afghánistánu či Balkánu, ale i dalších zemí. Válečných
veteránů z bojů druhé světové války ubývá. Na začátku 2018 jich Ministerstvo obrany evidovalo asi 500.
Péči o válečné veterány má na starosti jeho zvláštní odbor.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
22. 10. 2018
V Afghánistánu byl zabit další český voják. Dva byli zraněni.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
17. 10. 2018
Čeští vojáci nečekali na výrok afghánského soudu, vzali spravedlnost do svých rukou a zabili jednoho ze
strůjců útoku, při němž zahynuli čeští vojáci.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
15. 07. 2018
V Afghánistánu v první polovině roku zabito 1692 civilistů. Trvalá přítomnost vojsk USA a několika daších
států NATO situaci zhoršuje?
Ohlásil:

22. 12. 2017
V r. 2018 má být v zahraničí nasazeno přibližně dvakrát víc českých profesionálních vojáků než
v r. 2017.
V Afghánistánu se jejich počet zvýší z 250 na tři stovky.
Padesát vojáků poletí do Mali.
580 vojáků bude v pohotovosti pro síly bleskové reakce NATO a pro případné potřeby OSN.
Nové nasazení
V polovině roku odjede 290 vojáků do Pobaltí.
Až tři stovky vojáků by mohly nově působit v Iráku.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
19. 06. 2017
Průměrný plat profesionálních českých vojáků se pohybuje kolem 31 000 korun. S různými příspěvky,
odměnami a příspěvkem na bydlením si přijdu na částku kolem 55 tisíc korun měsíčně a na
zahraničních misích mají mnohem více. Přesto má armáda problémy s náborem nováčků?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
01. 04. 2017
Západní "osvoboditelé" ani za 14 roků nepochopili, že je třeba řešit skutečné problémy obyvatel Iráku a
na válečná pole míří další tisíce amerických vojáků, kteří nebudou brát ohled na ztráty v řadách
civilistů?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
05. 10. 2015
Čeští piloti vrtulníků vysoudili 50 mil. Kč, jako 50% doplatek za noční pohotovostní služby, vravidla pouze
spali?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
29. 09. 2015
Každý osmý zaměstnanec na Generálním štábu české armády představuje bezpečnostní riziko?
Ohlásil:
23. 05. 2015
Pokud český "žoldánéř" zabíje (v Afghánístánu) Afghánce, jde o hrdinský čin. Pokud český občan výrazně
neodsoudí zabití českého žoldnéře Afgháncem, bude potrestán? Němečtí nacisté popravovali české
občany, kteří schvalovali atentát na masového vraha Heidrycha, v Severní Koreji prý popravují občany,
kteří jen vlažně tleskají činům Velkého Vůdce národa???
Ohlásil:
16. 07. 2014
Nizozemský nejvyšší soud potvrdil částečnou odpovědnost nizozemské jednotky OSN za smrt osob, které
měla na území bývalé Jugoslávie chránit. Podrobnosti.
Ohlásil:
11. 07. 2014
Podle předsedy KSČM potřebujeme armádu švýcarského typu.
Ohlásil:
01. 07. 2014
Česká armáda za současného stavu není schopna adekvátně a včas reagovat na nenadálou krizovou
vojenskou situaci.
Ohlásil:
01. 06. 2014
Už i čeští profesionální vojáci (dle vzorů z USA) mají posttraumatické syndromy?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
09. 10. 2013
Český (levicový) senát schválil nasazení vojenského doporavního letounu Cassa na Sinajském poloostrově.
Mise bude stát 60 mil. Kč/rok.
Ohlásil:

Přílohy:
Přílohy:

Provozovatel databáze www.podnety.cz neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

