
48  |  www.streleckarevue.cz  |  květen 2015

rozhovor

V médiích se stále objevují zprávy o zahraničních bojovnících 
ze západu, válčících na straně Islámského státu (IS). Málokdo 
ale ví, že kontraktory a dobrovolníky využívá i druhá strana. 
Dvěma z nich, bývalým dlouholetým vojákům armád NATO 
Jamiemu Reedovi z Velké Británie a Bucku Clayovi z USA, jsme 
položili otázky na téma jejich působení na irácko ‑syrské frontě.  

Jaké byly vaše důvody odejít bojo-
vat do Iráku a Sýrie? 
(J) Důvod, proč jsem tam šel, byl ten, 
že jsem byl už unaven a zděšen z toho, 
jakým způsobem se tam zachází s lid-
mi, že tam dochází k hromadným 
popravám a mučení. 
(B) Každý mluví o tom, že by se mělo 
něco udělat, já se rozhodl, že to něco 
udělám.

Nebáli jste se zajetí? 
(J) Samozřejmě máš stále před očima, 
jak těm zajatcům usekávají hlavy, cítíš 
z toho strach, že to udělají i tobě, když tě 
chytnou, ale tohle musíš v sobě potlačit. 
Když jsem se už rozhodl tam jít, odsunul 
jsem to v mozku, co nejdál to šlo. 
(B) Je to věc přesvědčení. Tak jako 
oni umírají za svou zemi, i já jsem se 
rozhodl padnout za tu svou. 

Jak jste se tam dostali a jaký byl 
předtím váš vojenský výcvik? 
(J) U mě to bylo myslím stejné jako 
tady u Bucka. Podíval jsem se na wiki-
pedii, na google, přes facebook jsem si 
našel kontakty a dál jsme se bavili po 
skypu. Tak jsem se tam dostal aspoň 
já. Jinak doma v Británii jsem odešel 

ze školy v 16 letech a dal se nalejt do 
armády. Strávil jsem v ní ve službě 
čtyři roky, a díky ní navštívil spoustu 
míst, Německo, Severní Irsko a další. 
Pak jsem odešel do civilu a pracoval 
v různých bezpečnostních agenturách. 
Díky tomu jsem se dozvěděl o české 
agentuře, kde je možné získat potřebný 
výcvik, a přišel do České republiky, 
abych tady u ní absolvoval taktický 

kurz. Během něho jsem se seznámil 
se zbraněmi, které jsem dosud nikdy 
neměl v ruce a které se používají 
v Sýrii a Iráku na obou stranách, jako 
je například Kalašnikov AK-47 a další. 
(B) Přesně tak tomu bylo i u mě. Já 
jsem sloužil 11 let v armádě Spojených 
států jako pyrotechnik, jako voják jsem 
byl třikrát na misi v Iráku, navštívil 
jsem také Balkán. Nešel jsem do stej-
ného kurzu jako Jamie a jeho kamarád 
James, ale seznámil jsem se s jinými 
zbraněmi a nakonec jsme se všichni 
sešli v zákopech a mohli si navzájem 
předávat naše znalosti a zkušenosti.
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