BÝVALÝ VOJENSKÝ LÉKAŘ VRACÍ METÁLY. NATO JE PRÝ ZLOČINECKÁ ORGANIZACE.
Bývalý vojenský lékař Marek Obrtel, který v sloužil v Afghánistánu, Kosovu či Bosně a Hercegovině, požádal v
otevřeném dopise o odejmutí válečných vyznamenání. „NATO považuje za „zločineckou organizaci“ se „zrůdnými
zájmy“. Medaile však není možné odejmout, vzdát se jich může jen sám vyznamenaný, reaguje ministerstvo.
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V otevřeném dopise, zveřejněném původně na serveru Parlamentní listy, podplukovník ve výslužbě Marek
Obrtel žádá ministra obrany Martina Stropnického (ANO) o odejmutí válečných vyznamenání. „Vracím válečná
vyznamenání, protože se hluboce stydím za to, že jsem sloužil zločinecké organizaci, jakou je NATO v čele s USA, a
jejím zrůdným zájmům po celém světě,“ píše bývalý vojenský lékař v ostře laděném dopise. „Impulzem pro tento
krok byl současný politický vývoj,“ sdělil Obrtel na dotaz iDNES.cz.
Gestem prý chce vyjádřit svůj nesouhlas s politikou USA uplatňovanou vůči Rusku a zemím Evropské unie a s
důsledky této politiky. „Chci také demonstrovat nesouhlas s postupem vlády ČR a ostatních kompetentních orgánů v
otázkách přístupu k dezinformačním kampaním a záměrnému informačnímu embargu na klíčové události ve vztahu k
současné geopolitické a vojenské situaci ve světě, přičemž viním všechny odpovědné subjekty také za naprostou
nečinnost v otázkách zabránění vzniku globálního konfliktu mezi USA a Ruskem na území Evropy,“ píše dále Obrtel.
V textu dále vyjadřuje podporu prezidentu Miloši Zemanovi „v jeho úsilí o objektivní pohled na stěžejní otázky vnitroi mezinárodně-politické a v jeho boji proti všem za zachování suverenity a identity českého národa a jeho globální
bezpečnosti.“

Odejmout medaili není možné. Vyznamenaný se jí může vzdát
„Dopis ministrovi obrany jsem odeslal 22. prosince,“ potvrdil Obrtel pro iDNES.cz. Na ministerstvo však prý
dosud psaní nedorazilo. „Víme jen to, co je v médiích,“ řekl mluvčí ministerstva Jan Pejšek. Nicméně ministerstvo
podle něho medaile ani odejmout nemůže. „Neexistuje žádný zákon, který by upravoval odejmutí vojenského
vyznamenání nebo vojenské medaile. Pokud chce někdo udělat takové gesto, nic mu nebrání, aby medaile vzal a
odnesl na krajské vojenské velitelství. Tam je vrátí a oni mu potvrdí, že je převzali,“ vysvětluje Pejšek. Odebrat
vyznamenání „shora“ však podle něho možné není. „Já o vyznamenání po tom všem nestojím. Pokud mi je odebrat
nemůžou, tak jim je klidně v krabičce pošlu zpátky, ale prostě je nechci,“ reagoval na to Obrtel. Celkem se vzdává čtyř
medailí.
Podplukovník Marek Obrtel, který je jedenáctým rokem ve výslužbě, v minulosti působil mimo jiné jako velitel 11.
polní nemocnice v Afghánistánu. Kromě toho sloužil na misích AČR v Kosovu a Bosně a Hercegovině. Jeho jméno se v
médiích objevilo již v roce 2002 v souvislosti se zprávou o morálním rozkladu polní nemocnice v Afghánistánu (více
čtěte zde). V současnosti Obrtel pracuje pro Zdravotnickou záchrannou službu Olomouckého kraje.
29. prosince 2014 13:24
Autor: Zdeňka Trachtová

