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ZAHRANIČNÍ VOJÁK
louhá může být cesta z domova
D
domů. Doktoru práv Ottovi Klímovi trvala šest let. A vedla přes Rakousko, Rumunsko, Palestinu, Libanon
a Sýrii, severní Afriku, Velkou Británii,
Francii a Německo až do Plzně, teprve
poté do Prahy, a nakonec na Jižní
Město. Byla to cesta víc než dobrodružná, nejednou na ní šlo o život. Popsat ji celou by vydalo na román...
Začala v roce 1939. Jako advokátní
koncipient v Jindřichově Hradci už
měsíc po tragickém patnáctém březnu
hledal mladý právník Otto Klíma způsob, jak uniknout německým okupantům. Možnost se naskytla: spolu se
sedmi sty uprchlíků se vlakem dostal
přes Znojmo do Vídně, odtamtud výletním parníkem po Dunaji do Rumunska. Dál cestovali námořní lodí Frossoula. Její kapitán, podloudník se zbraněmi, a jeho světoběžnická posádka se
tři a půl měsíce vyhýbali britské policii
jako čert kříži. Žízniví, hladoví a zcela
vyčerpaní „cestující“ kapitána donutili,
aby svou krysami prolezlou loď kormidloval k Bejrútu. Tam byli pasažéři
umístěni v ubytovně pro poutníky do
Mekky. Po novém vyplutí přestoupili
na širém moři na ilegální loď, vezoucí
židovské uprchlíky z Polska. Poblíž Tel
Avivu loď narazila na břeh, ale naštěstí
se nepotopila. Britové všechny pasažéry internovali. To už vypukla druhá
světová válka. Bylo třeba se rozhodnout. A když 12. srpna následujícího
roku vznikla v britském armádním táboře Chedera československá vojenská
jednotka na Středním východě, třicetiletý doktor práv neměl co řešit. Přihlásil se do ní spolu s dalšími našimi občany, kteří přišli ze Sýrie, z Palestiny,
také z Iráku, Persie, Indie, a dokonce
i z Číny. Byli to inženýři z filiálek našich podniků, a také baťovci, cirkusoví
muzikanti a stavěči cirkusových stanů.

Všechny vedlo nadšené a hluboké vlastenectví.
Podporučík v záloze Otto Klíma byl
jmenován velitelem druhé čety první
roty. Se svými vojáky prošel výcvikem
a aklimatizací v poušti, poté byli převeleni do Egypta. Československá jednotka hájila přístav Alexandrii, který ohrožovala německá armáda z Řecka
a z Kréty, poté bránila Němci a Italy
obležený Tobruk (historická literatura
uvádí, že účast našich vojáků při obraně Tobruku byla největší válečnou akcí
československé vojenské jednotky na
Středním východě). Po osvobození
Tobruku britskou armádou byl náš pěší
prapor přemístěn zpět do Palestiny
a přezbrojen na protiletecký pluk.
A znovu poušť, tentokrát s britskou armádou generála Montgomeryho, opět
Tobruk, pro změnu bráněný proti útočícím německým a italským letadlům...
Když tady boje vítězně skončily, čekala
jednotku plavba parníkem Mauretánie,
přestavěným na vojenskou transportní
loď, do Port Saidu, Indickým oceánem,
kolem Kapského Města s mezipřistáním ve Freetownu v Sierra Leone. Loď
plula až k Islandu, neustále ohrožována německými ponorkami, a její plavba
skončila v Liverpoolu.
„Neskočila však naše anabáze,“ vypráví plukovník v důchodu. Čekal je
nový výcvik ve Skotsku a po vylodění
v Normandii postup Francií... „Dostali
jsme nelehký úkol: obléhat Dunkerque,
kde se zachytilo asi dvanáct tisíc německých vojáků, připravených vpadnout do
týlu postupující britské armádě. Okolí
Dunkerque bylo zatopeno, naše tanky
tam operovat nemohly. Proto jsme se
z tankistů stali zase pěšáky... To už se
blížil konec války. Naše těžká výzbroj
byla naložena na transportéry a přemístěna do západních Čech, kde se pak
stala součástí výzbroje naší armády.“

Štábní kapitán Otto Klíma se stal
důstojníkem z povolání. Nakonec působil na ministerstvu národní obrany.
Na něm však dlouho nepobyl. V jednapadesátém roce se jeho ministrem stal
;Gottwaldův zeť „generál“ Čepička vyhazoval kdekoho, především západní
vojáky. Už podplukovník Klíma byl
navíc degradován na vojína a ve vojenské knížce mu příslušnost k československé vojenské jednotce na Středním
východě upřeli, napsali tam pouze
„služba v cizí armádě“. Poté pracoval
v knižním a nakladatelském oboru.
Rehabilitace mu přinesla povýšení
na plukovníka v důchodu. Žil pak střídavě v Mnichově a v Praze. Nyní již tři
roky bydlí na Jižním Městě. Před
dvěma lety byl nejstarším účastníkem
univerzity třetího věku.
Letos v březnu se dožil pětadevadesáti let. V květnu si připomíná šedesáté
výročí konce svého putování „z domova domů“... Přejeme panu doktorovi, ať
mu pobyt ve vlasti trvá co nejdéle. A ve
zdraví.
Ladislav Tunys
Fota: Ronald Hilmar

