AKCE KONANÉ U PŘÍLEŽITOSTI DNE VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
Historie Dne válečných veteránů se váže k ukončení 1. první světové války
(11. listopadu 1918). Toto datum se stalo, na paměť obětem nejstrašnější války, jakou lidstvo
do té doby poznalo, v demokratických zemích Evropy, v USA a Kanadě „Dnem válečných
veteránů“. V novodobé historii České republiky bylo datum 11. listopadu jako Den válečných
veteránů poprvé vzpomenuto v roce 2001.
Tento den je příležitostí veřejně si připomenout vlastence, kteří ve válečných
apokalypsách, ohraničených léty 1914 – 1918 a 1939 – 1945, nezištně a bez váhání nasazovali
životy za svobodu své vlasti a za obnovení státní suverenity. Neodmyslitelným symbolem Dne
válečných veteránů je květ vlčího máku.
ČTVRTEK 9. LISTOPADU 2017
Slavnostní koncert Ústřední hudby AČR u příležitosti oslav Dne válečných veteránů
Praha
Ve čtvrtek 9. listopadu 2017 se od 19.00 hodin ve Dvořákově síni pražského Rudolfina
uskuteční pod taktovkou podplukovníka Jaroslava Šípa a majora Patrika Spinka slavnostní
koncert Ústřední hudby AČR u příležitosti oslav Dne válečných veteránů. Koncert bude
spoludirigovat i major Artur Czereszewski, hlavní dirigent Vojenského orchestru Varšava.
Vystoupí nejen přední operní, muzikáloví a jazzoví sólisté, ale i Pěvecký sbor Stonožka. Celým
večerem diváky provede Václav Žmolík.
Kontaktní osoba: kapitánka Eva Cajthamlová, tisková a informační důstojnice, Posádkové
velitelství Praha, tel.: 973 204 704, 602 286 336, e-mail: pvpraha@email.cz
***
Ekumenická bohoslužba ke Dni válečných veteránů
Praha
Ve čtvrtek 9. listopadu 2017 od 15.00 hodin se ve vojenském kostele sv. Jana
Nepomuckého v Praze na Hradčanech uskuteční ekumenická bohoslužba ke Dni válečných
veteránů. Během slavnostní bohoslužby k uctění památky obětí válečných konfliktů zazní
modlitba za padlé a zemřelé a modlitba za mír. Společně s vojenskými kaplany a válečnými
veterány se vzpomínkové akce zúčastní náměstkyně pro řízení sekce právní MO Alena
Netolická, náčelník Generálního štábu Armády České republiky armádní generál Josef Bečvář,
zástupci Ekumenické rady církví a České biskupské konference.
Informace pro sdělovací prostředky:
Čtvrtek 9. listopadu 2017, 15.00 hodin - ekumenická bohoslužba ke Dni válečných veteránů
- FOTOTERMÍN s možností rozhovorů,
Sraz novinářů do 14.45 hodin u vchodu do vojenského kostela sv. Jana Nepomuckého v Praze
na Hradčanech.
Kontaktní osoba: majorka Denisa Vernerová, oddělení komunikace s veřejností, Generální
štáb AČR, tel.: 973 216 043, 724 961 458, e-mail: kangs@army.cz
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PÁTEK 10. LISTOPADU 2017
Armáda se zúčastní oslav Dne válečných veteránů v Praze 2
Praha
V pátek 10. listopadu 2017 se Armáda České republiky představí na Dnu válečných
veteránů, který organizuje Městská částí Praha 2 na náměstí Míru v době od 10.00 do 18.00
hodin. Návštěvníci se mohou těšit na statické ukázky současné techniky a výzbroje našich
vojáků, prezentaci projektu POKOS i vystoupení sextetu Ústřední hudby AČR.
Do akce se zapojí příslušníci pěší roty aktivní zálohy při Krajském vojenském velitelství
Praha - Středočeský kraj a záložníci Krajského vojenského velitelství - hlavní město Praha.
Oslav se zúčastní náčelník Generálního štábu Armády České republiky armádní generál Josef
Bečvář.
Kontaktní osoby: majorka Vlastimila Cyprisová, oddělení komunikace s veřejností, Generální
štáb AČR, tel.: 702 000 371, 973 216 044, e-mail: kangs@army
***
Den válečných veteránů
Liberec
V pátek 10. listopadu 2017 u příležitosti Dne válečných veteránů uctí památku obětem
válek a vzdají hold bojovníkům za svobodu příslušníci 31. pluku radiační, chemické a
biologické ochrany. Oslavy budou zahájeny v 9.00 hodin na vojenském hřbitově zajateckého
tábora v Ostašově, kde vojáci, představitelé státní správy a samosprávy a vojenští veteráni
položí u památníku kytice a věnce. Poté budou oslavy pokračovat na vojenském hřbitově v
Ruprechticích, kde se bude konat od 10.00 hodin pietní akt kladení věnců a květin u památníku
padlých. A od 11.00 hodin se uskuteční na nástupišti v Kasárnách 6. října za účasti významných
hostů slavnostní nástup liberecké jednotky. Nejlepší vojáci budou oceněni medailí ministra
obrany Za službu v ozbrojených silách I., II. a III. stupně. Hejtman Libereckého kraje Martin
Půta vyznamená příslušníky Integrovaného záchranného systému Záslužnou medailí I. a II.
stupně. Příslušníkům pěší roty AZ při Krajském vojenském velitelství Liberec předá prapor.
Kontaktní osoba: nadrotmistr Pavel Tichý, zastupující tiskový a informační důstojník
31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany, tel.: 702 008 566, 973 261 007, e-mail:
tichyp@army.cz
***
Pietní akt ke Dni válečných veteránů
Strakonice
V pátek 10. listopadu 2017 proběhne od 11.00 hodin u památníku Na Dubovci
ve Strakonicích pietní akt u příležitosti Dne válečných veteránů. V jeho průběhu zazní modlitba
za padlé, kterou přednese vojenský kaplan ze strakonického útvaru, děti ze základní školy F. L.
Čelakovského vystoupí s recitací básně V polích flanderských. Památku obětí válečných
konfliktů uctí spolu s příslušníky 25. protiletadlového raketového pluku také představitelé státní
správy a místní samosprávy, členové Československé obce legionářské a další hosté
z regionálních institucí a sdružení.
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Kontaktní osoba: kapitánka Jana Samcová, tisková a informační důstojnice
25. protiletadlového raketového pluku, tel.: 602 157 175, e-mail: samcovaj@army.cz.
***
Oslavy Dne válečných veteránů
Jihlava
V pátek 10. listopadu 2017 se v 11 hodin a 11 minut uskuteční na ústředním hřbitově
v Jihlavě pietní akt k oslavám Dne válečných veteránů. Vzpomínkové akce se zúčastní ředitel
Krajského vojenského velitelství Jihlava plukovník Jan Ňachaj, zástupci státní správy a
samosprávy, představitelé Českého svazu bojovníků za svobodu, členové Vojenských táborů
nucených prací - pomocných technických praporů, zástupci Konfederace politických vězňů,
žáci Základní školy Seifertova a další hosté. Organizátorem piety je Krajské vojenské velitelství
Jihlava.
Oslavy budou pokračovat od 12.15 hodin setkáním ředitele KVV Jihlava plukovníka Jana
Ňachaje a hostů v budově velitelství.
Kontaktní osoba: Libuše Pavlíčková, tisková a informační pracovnice Krajské vojenské
velitelství Jihlava, tel.: 973 454 305, 724 463 810
***
Oslavy Dne válečných veteránů
Vyškov
V pátek 10. listopadu 2017 budou v 7.30 hodin ve Vyškově zahájeny Oslavy Dne
válečných veteránů slavnostním nástupem příslušníků Velitelství výcviku - Vojenské akademie
(VeV-VA). Nástupu se zúčastní také frekventanti kurzů. Poté bude následovat slovo kaplana
VeV-VA, položení kytice u pamětní desky zahynulých příslušníků Vojenské akademie a
bohoslužba v posádkové kapli.
Zástupci posádky uctí památku padlých hrdinů a obětí válek i na dalších pietních aktech
ve Vyškově. Položí kytice u památníku Vojáci vojákům na starém hřbitově ve Vyškově.
Kontaktní osoba: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice Velitelství
výcviku - Vojenské akademie Vyškov, tel.: 973 450 582, 724 071 147, e-mail:
novakova.vy@seznam.cz.
***
Nástup příslušníků Univerzity obrany v Brně ke Dni válečných veteránů
Brno
V pátek 10. listopadu 2017 v 8.00 hodin se uskuteční na nástupišti v brněnských
kasárnách na ulici Šumavská slavnostní nástup všech příslušníků a zaměstnanců Univerzity
obrany v Brně při příležitosti Dne válečných veteránů, kterého se zúčastní také představitelé
partnerských spolků a veteránských organizací. S projevem k tomuto významnému dni
vystoupí rektor-velitel UO brigádní generál Bohuslav Přikryl. Na nástupu univerzity proběhne
předání medailí Armády České republiky příslušníkům UO.
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Po skončení nástupu pokračuje program pro studenty brněnských středních škol, v jehož
rámci proběhne ukázka historických bojových praporů, vojenské techniky, výstroje
a výzbroje AČR, historických zbraní a robotického prostředku TAROS, prohlídky laboratoří
katedry zbraní a munice, katedry bojových a speciálních vozidel a katedry elektrotechniky,
ukázky boje zblízka MUSADO MCS a taktického výcviku skupiny COMMANDOS.
Kontaktní osoba: Vladimír Šidla, tiskový mluvčí Univerzity obrany v Brně, tel.: 973 442 554,
602 695 153, e-mail: vladimir.sidla@unob.cz

SOBOTA 11. LISTOPADU 2017
Vzpomínková slavnost Příměří 1918
Praha 8, Ďáblice
V sobotu 11. listopadu 2017 v 9.00 hodin se náměstkyně ministra obrany pro řízení
Sekce právní Alena Netolická a ředitel Agentury komunikačních a informačních systémů
brigádní generál František Ridzák zúčastní na vojenském hřbitově v Praze 8 – Ďáblicích
vzpomínkové slavnosti Příměří 1918, která připomene památku obětí 1. světové války.
Kontaktní osoba za Ministerstvo obrany: Jana Zechmeisterová, tiskové oddělení MO, tel.: 973
200 292, 602 592 172
***
Slavnostní nástup u příležitosti Dne válečných veteránů
Praha 3 – Žižkov, Národní památník na Vítkově
V sobotu 11. listopadu 2017 v 11.00 hodin se na Čestném dvoře Národního památníku
v Praze na Vítkově uskuteční slavnostní nástup u příležitosti Dne válečných veteránů. Akce se
zúčastní ministr obrany Martin Stropnický, náčelník Generálního štábu AČR armádní generál
Josef Bečvář, zástupci diplomatického sboru, významní představitelé státní správy
a samosprávy, Československé obce legionářské a zástupci dalších veteránských organizací.
V rámci slavnostního ceremoniálu budou položeny věnce k uctění památky válečných
obětí a během následného setkání ve Slavnostní síni Národního památníku udělí ministr obrany
deseti osobnostem Záslužný kříž ministra obrany České republiky III. stupně. Mezi
vyznamenanými jsou příslušníci národního boje za osvobození, váleční veteráni, vojáci ve
výslužbě a zástupci civilních i vojenských oborů a odborností.
Součástí slavnostního setkání bude také křest knihy „Ten druhý život“, která obsahuje
fotografie z vojenských misí a činnosti útvarů AČR, dále obsahuje emotivní a autentické
příběhy novodobých válečných veteránů, informace o historii misí AČR, seznamuje s
vybavením armády a některými odbornostmi vojáků z povolání.
Informace pro sdělovací prostředky:
Sobota 11. listopadu 2017, 11.00 hodin, Národní památník v Praze – slavnostní nástup
u příležitosti Dne válečných veteránů a slavnostní setkání spojené s udílením nejvyšších
vyznamenání resortu obrany – FOTOTERMÍN s možností rozhovorů;
Sraz novinářů: do 10.40 hodin u Národního památníku na Vítkově, Praha 3 – Žižkov
Kontaktní osoby: Jakub Fajnor, tiskové oddělení MO, tel.: 973 200 147, 720 078 272, Jana
Zechmeisterová, tiskové oddělení MO, tel.: 973 200 292, 602 592 172
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***
Pietní akt u příležitosti Dne válečných veteránů
Brno, Ústřední hřbitov
V sobotu dne 11. listopadu 2017 v 10.00 hodin se uskuteční u příležitosti Dne válečných
veteránů pietní akt na Ústředním hřbitově v Brně, kterého se zúčastní zástupci Univerzity
obrany v Brně, brněnské posádky, veřejní správy, místní samosprávy, partnerských spolků a
veteránských organizací.
Kontaktní osoba: Vladimír Šidla, tiskový mluvčí Univerzity obrany v Brně, tel.: 973 442 554,
602 695 153, e-mail: vladimir.sidla@unob.cz
NEDĚLE 12. LISTOPADU 2017
Vzpomínkový ceremoniál u příležitosti Dne vzpomínek
Praha, Olšanské hřbitovy
V neděli 12. listopadu 2017 v 10.40 hodin se náměstek ministra obrany pro řízení sekce
obranné politiky a strategie Jakub Landovský a zástupce ředitele Společného operačního centra
MO brigádní generál Štefan Muránský zúčastní na válečném hřbitově Britského společenství
národů na Olšanských hřbitovech vzpomínkového ceremoniálu u příležitosti britského
„Remembrance Day“.
Kontaktní osoba: Jana Zechmeisterová, tiskové oddělení MO, tel.: 973 200 292, 602 592 172
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