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Vaše názory nás zajímají
Pište, volejte, mailujte vaše názory na
redlib@mfdnes.cz, MF DNES, OC
Fórum Liberec, Soukenné nám. 2/669,
460 01 Liberec, telefon 488 123 111.

Pojistná smlouva
nebyla zmatečná
V Kooperativě pracuji v pozici ve-
doucího odboru pojištění občanů,
můj názor na váš článek (19. 8.
2010: Voda řádila. Peníze nebu-
dou) tudíž určitě nemůže být ne-
stranný. Po jeho přečtení mám sil-
ný pocit, že je napsán dosti ten-
denčně a ve věci popisu reálných
faktů týkajících se úpisu předmět-
né smluvní výluky je pro neinfor-
movaného čtenáře zmatečný. V
uvedených citacích našeho klien-
ta jsou jeho subjektivní výroky
vcelku pochopitelně jednostran-
né, což vyplývá z jeho tíživé život-
ní situace, pro kterou lze mít z lid-
ského hlediska určitě pochopení.
Po nahlédnutí do zmiňované po-
jistné smlouvy byste však měl
uznat, že uvedená formulace
smluvní výluky je zcela korektní a
srozumitelná i pro laika. Zdůraz-
ňovaním kódu záplavové zóny
jste vyvolali u čtenářů mylný do-
jem, že pojistná smlouva „žonglu-
je“ s nesrozumitelně záludnými
odkazy, což neodpovídá skuteč-
nosti. V čl. XVIII. odst. 2 pojist-
ných podmínek M-100/05 je even-
tualita smluvní výluky škod z po-
vodně uvedena a smluvní ujedná-
ní v PS je srozumitelné.
T. Reitermann

Darmožrouti na
povodních?
V pátek 20. srpna 2010 zůstávalo v
Libereckém a Ústeckém kraji nasa-
zeno k odstraňování následků po-

vodní přes 700 vojáků s více než
200 kusy techniky. Do čtvrtka 19.
srpna 2010 obdržela Armáda Čes-
ké republiky 22 požadavků na vý-
stavbu mostních provizorií: devět
v kraji Ústeckém a 13 v kraji Libe-
reckém. Vojáci se i nadále se podí-
lejí především na čištění koryt vod-
ních toků a úpravě povodní poško-
zených břehů, zprůjezdňování str-
žených, zavalených či podemle-
tých komunikací, přípravě a budo-
vání mostních provizorií a přímé
pomoci obyvatelům a místním sa-
mosprávám v postižených obcích.
Kromě vojáků s ženijní a přeprav-
ní technikou je nasazena napří-
klad i speciální chemická techni-
ka, především dekontaminační vo-
zidla s osádkami, které pomáhají s
čištěním vyplavených budov po-
mocí tlakové vody a s jejich násled-
nou dezinfekcí. Toliko oficiální
zdroje.
Bude tomu již skoro osm let, kdy
jsem byl (v roce 2002) nasazen,
spolu se svými spolubojovníky, v
rámci pomoci při povodních v ji-
hočeském Týně nad Vltavou. Ma-
kali jsme jako šrouby – dnem i
nocí. Podle mých zkušeností ti
lidé, kteří na vojáky nejvíc nadáva-
li, poté, co se jim domem začala
valit rozvodněná Vltava, pro změ-
nu hystericky křičeli: „Kde je ar-
máda? Přijeďte nás, proboha, za-
chránit!“
Myslím, že by každý měl uvědo-
mit, že armáda zde není pro to,
aby denně tvořila nějaké hodnoty.
Armáda je zde především jako po-
jistka, že až všechno ostatní, v
době krize, selže – když ostatní
složky státu budou neefektivní –
nastoupí vybavené, vycvičené a or-
ganizované jednotky, které situaci
pomohou stabilizovat. Jestli si ně-
kdo myslí, že proto jsem já a mí
spolubojovníci darmožrouti – tak

ať. A jako takovou malou galerii
lidské „vděčnosti“ zde vybírám ně-
kolik názorů z různých interneto-
vých diskusí:
1. názor z diskuse: Zrušit darmo-
žroutskou armádu!!! Je to banda lí-
ných povalečů a parazitů!!! (Po-
známka autora: Parazité právě sta-
ví most v Rousínově. Snad ten
dům také nevyrabují! Lůza jedna,
vojenská!)
2. názor z diskuse: Souhlasím! Ar-
mádu nepotřebujem, už splnila
svůj účel. Ty miliardy, co tam te-
čou, můžeme využít jinde. Nemoc-
nice, školy, na nové Sáblíkové
apod. (Poznámka autora: Za 10 mi-
nut dorazí Martina Sáblíková a za

pět let na tomto místě, v Hřensku,
bude stát škola a nemocnice...)
3. názor z diskuse: Pořád se tu
píše o české armádě. ČR má něja-
kou armádu? Pokud vím, tak v ČR
vydržují daňoví poplatníci cca 20
tisíc žoldáků. Ale armáda??? (Po-
známka autora: Zlotřilý žoldák s
mostním automobilem AM-50 prá-
vě staví nouzové přemostění.
Bude za to, od místních obyvatel,
požadovat platbu v měně vrahů z
Wall Streetu – amerických dola-
rech.)
4. názor z diskuse: Současná ar-
máda krade, fetuje, kšeftuje, pova-
luje se a dostává přemrštěné pení-
ze za nicnedělání. (Poznámka au-
tora: Zfetovaný řidič kolového na-
kladače KN právě krade materiál
na stavbu vlastního domu. Až
bude mít nakradeno, začne se po-
valovat. A patnáctého mu na účet
přijdou přemrštěné peníze – 14 ti-
síc hrubého.)
5. názor z diskuse: Nu hlavně že
zbylo dost pro zbytečnou armádu.
Ti si koupí nové pušky, tanky, leta-
dla, auta a půjdou na okupační
mise, které zase bude platit občan
této republiky. Až se to bude voj-
sku zdát málo, tak zas půjdou
tady střílet do lidí jako v roce
1969. (Poznámka autora: Zbyteční
vojáci právě vyznačují cíl pro pilo-
ty zbytečných letounů, které sho-
dí své zbytečné bomby na toto
zbytečné místo – a všechno to za-
platí zbytečný daňový poplatník.)
Co zbývá? Snad jen popřát všem
svým spolubojovníkům mnoho
zdaru při pomoci postiženým li-
dem, brzký návrat ke svým rodi-
nám a vědomí, že slušní a vděční
lidé tu jsou – jen nejsou tolik sly-
šet.
Dušan Rovenský
autor text publikoval na svém blogu
na iDNES.cz

Fórum čtenářů

Očima čtenáře MF DNES
přináší snímky čtenáře Jaroslava

Málka ze slavností Svijanského
piva, které se v pátek

uskutečnily v Liberci Na
Rybníčku. Autor snímky

publikoval ve svém fotoalbu na
serveru rajce.idnes.cz

Foto: Jaroslav Málek
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Armáda je zde především jako
pojistka pro situace, kdy vše
ostatní selže. Foto: MF DNES

výběr z dopisů, kráceno


