
Srdečně zdravím ze základny Bagram v Afghánistánu, 

 

jsme tu už bez mála čtyři týdny a už jsme si zvykli na denní rytmus letecké základny. Občas tu 

proběhne nějaký ten nácvik krizové situace, ale to je tak všechno. Večery tu jsou klidné. 

Je o nás dobře postaráno. Naše jednotky bydlí společně ve třech budovách na jednom místě, které 

nese místní název Ronco. To se nachází na kraji základny mimo hlavní dění. Je tu celkem klid, až na 

nákladní vrtulníky, které přes den létají v malé výšce nad našimi střechami. Bydlíme po dvou v malých 

pokojíkách, které jsme si různě upravili a vyzdobili, aby se nám tu dobře spalo. V jednu chvíli to 

vypadalo, že děláme kompletní přestavbu pokojů, samé vrtání, řezání a zatloukání. Také tu máme 

internet, takže spojení s domovem je zajištěné. Pošta tu chodí každý den a dopis či balíček z domova 

potěší. Rádi Vám odpovíme. 

Na základně jsou čtyři velké jídelny, kde si člověk může každý den vybrat to, na co má chuť. Výběr je 

opravdu pestrý, každý den spousty zeleniny a ovoce, masa, brambor, různých těstovinových salátů, 

sladkostí, nápojů včetně nealkoholického piva k obědu či večeři. 

Základna se nachází v zhruba 1500 m n.v. uprostřed hor. Slunce tu má sílu, takže se musíme chránit 

před spálením, avšak okolí základny je jedním slovem nádherné. Všude jsou hory, které se táhnou do 

velké dálky. Některé vrcholy dosahují 3 až 4 tis. metrů a stále je na nich sníh. Za nimi pak člověk tuší 

legendární pohoří Kašmír a Himaláje.  

Občas se údolím prožene silný vítr, který trvá třeba i několik dní. Při tom zvedne velká oblaka prachu 

a písku. Člověk si chvílema připadá jak v písečné bouři někde na Sahaře. Když se pak vítr přežene, je 

vidět, jak oblaka prachu stoupají výš a výš po úbočích hor, až nakonec zahalí třeba celý horský hřbet.  

Jeden afghánský přítel mi řekl, že tomuto počasí místní říkají období sta dní větru. 

Celkově se všichni těšíme dobrému zdraví. Tu a tam má někdo průjem či zvýšenou teplotu v rámci 

zvykání si na místní horské klima, někoho trápí „rýmička a kašílek“ z toho prachu, který vítr víří. 

A když někomu vypadne plomba, není problém navštívit dentistu v nemocnici na naší základně. 

Jediné co nám schází, jste Vy všichni, které jsme nechali doma. Myslete na nás, my na Vás také 

myslíme. 

S pozdravem 

nadporučík Mgr. Drahomír Frühbauer,  

kaplan 8.SR BAF 


