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Den válečných veteránů 

Jak vůbec vznikl nápad oslavovat válečné veterány ? A proč se slaví právě 11. listopadu ? A 
koho lze považovat za válečného veterána ? 
 
 
Tak předně, 11. listopadu 1918 v 11.00 hodin ve štábním vagóně vrchního velitele 
dohodových vojsk francouzského maršála Foche v Compiegne na řece Marně podepsalo 
Německo příměří v první světové válce. Proto se tento den stal „Dnem veteránů“. 
Francie iniciovala tento den jako Den padlých nebo Den příměří již v roce 1919. Během 
krátké doby se pak vzpomínka na padlé rozšířila i v Severní Americe jako Den vzpomínek či 
Den veteránů. Jedenáctý listopad byl vyhlášen Dnem válečných veteránů a například v 
Kanadě uctívají tento den jako Remembrance Day na počest vojáků padlých v obou 
světových válkách.  Jako vzpomínku si lidé toho dne dávají do klopy papírový květ máku.  
Jako den válečných veteránů se slaví nejen v Evropě, ale i v USA a Kanadě. Oslavuje se tak 
nejen konec 1. světové války, ale i jako pocta vojákům z druhé světové války, jakožto i všech 
dalších konfliktů. V České republice se 11. listopad jako Den veteránů poprvé připomínal v 
roce 2001. Hlavní pietní akt se tehdy uskutečnil v Národním památníku v Praze na Vítkově a 
stejně tak v celé České republice si občané a vojáci připomněli české oběti válečných 
konfliktů. Například ve Velké Británii se přesně v jedenáct hodin na dvě minuty zastaví život. 
Tento zvyk trvá již od roku 1919 jako symbol uctění památky padlých v den podpisu příměří 
na konci první světové války. K tradici dvouminutového ticha se v roce 1921 přidal symbol 
rudého vlčího máku a podnět dala právě založená Britská legie, jež pomáhá všem bývalým 
vojákům, kteří se zúčastnili válečných konfliktů.  USA se 11. listopad zpočátku slavil jako 
Den příměří, který se v roce 1926 stal svátkem. Od 1. června 1954 byl svátek přejmenován na 
Den veteránů jako pocta všem veteránům. V USA se někdy také označuje jako Remembrance 
day. 
V ČR je den válečných veteránů zařazen jako významný den. 
 
A k čemu je tento svátek ?

 
Tento den by měl by být příležitostí připomenout si všechny, kteří ve válečných válečných 
konfliktech ve všech částech světa obětovali své životy v bojích na obranu principů svobody a 
nezávislosti. Může posloužitjako chvíle pro připomenutí osudů  mrtvých i živých veteránů. 
Může posloužit i peo připomenutí, že jsou veteráni nejen z 1. či 2. světové války, ale i mnoha 
novodobých konfliktů. Jistě nezaškodí si zde připomenout některá z hesel pod kterým se Den 
veteránů slaví v USA : „Svoboda není nakupování“, „Svoboda není zadarmo“. 
 
 
A kdo, že je válečným veteránem ? 
 
Dle zákona 170/2002 je válečným veteránem občan České republiky, který nepřetržitě 
alespoň po dobu třiceti kalendářních dnů jako příslušník armády konal službu v místě 
ozbrojeného konfliktu nebo konal službu v mírových operacích podle rozhodnutí mezinárodní 
organizace, jíž je Česká republika členem. Případně pokud konflikt nebo mírová operace trvá 
kratší dobu než 30 dnů, má se za to, že je podmínka časového trvání služby splněna. Tato 
podmínka je rovněž splněna, utrpěl-li příslušník armády v místě nasazení při výkonu služby v 
přímé souvislosti s ním újmu na zdraví nebo vykonal mimořádně záslužný čin. 
 



Schůze jednoty ČsOL v Českém Brodě dne 12.2.2008 
 
Konečně jsme se navrátili z misí a mohli jsme se sejít. Pravda nebylo až tak jednoduché, Olda 
měl málo času a tak se stavil u Martina den předem, nicméně se dá říci, že ve dnech 11. a 12. 
února jsme si zaschůzovali. 
 
Výsledkem naší první letošní porady bylo následující : 
 
-    pokračovat ve spolupráci s SVV Střední Čechy 
-    pokračovat ve spolupráci se Spolkem pro vojenská pietní místa, o.s. a podílet se spolu s 
nimi na tvorbě databáze VPM 
-    zkontaktovat ústředí ČsOL, nafasovat tiskopisy průkazů jednoty a právně dořešit 
papírovou formu Českobrodské jednoty, tedy vydat průkazy 
-    oslovit případné zájemce o členství v jednotě, hlavně z řad členů SVV a Spolku pro 
VPM.o.s. 
-    zavládla shoda v tom, že je nezbytné informovat o dění v ČsOL jak elektronicky na našem 
webu, tak i papírovou formou, takže Českobrodský legionář bude pokračovat 
-    Českobrodská jednota nebude vybírat v roce 2008 členský poplatek, neboť to za stávající 
situace není potřeba, drtviou většinu komunikace vedeme elektronicky a těch pár dopisů snad 
náš rozpočet unese 
 
No a pochopitelně se pokusíme sladit i s plánem Středočeské jednoty ČsOL na společném 
setkání v Praze 26. února, kde se jak doufáme dozvíme něco málo novinek z vedení obce, neb 
se nemůžeme zbavit pocitu jisté stagnace. 
 
 
 

Plán akcí Sdružení válečných veteránů pro rok 2008 
 

akce termín místo pořádá 
Shromáždění příslušníků mírových operací - 
moravské kraje 

22.- 23.2. 
2008 Kroměříž SVV ČR  Zlín

Slavnostní celorepublikové setkání příslušníků 
misí OSN na území bývalé Jugoslavie 

5.- 6.4. 
2008 

Český 
Krumlov 

SVV ČR JČ 
kraj  

Slavnostní stkání příslušníků čs. samostatného 
protichemického praporu u příležitosti 17. výročí 
nasazení v Perském zálivu 

18.a 19.4 
2008 Liberec SVV ČR 

Liberec 

Vzpomínkové setkání na padlé příslušníky 
zahraničních misí AČR s rodinnými příslušníky a 
funkcionáři MO a GŠ AČR 

6.6. 
2008 

Praha - hlavní 
sál MO Valy 

SVV ČR - 
Hradec 
Králové 

Slavnostní celorepublikové shromáždění 
příslušníků misí NATO působících na území bývalé 
Jugoslavie IFOR, SFOR, KFOR 

20 - 21.9. 
2008 Olomouc SVV ČR - 

Olomouc 

Setkání příslušníků UNPROFOR 11-12.10. 
2008 

Komorní 
Hrádek SVV ČR 

Slavnostní celorepublikové shromáždění 
pozorovatelů OSN a OBSE 

18-19.10. 
2008 

Komorní 
Hrádek 

SVV ČR STČ 
kraj 

 
 



 
 

Zpráva ze zasedání RV ČsOL ze dne 23.2.2008 
 

Neoficiální, jak situaci viděl a popsal Českobrodský předseda

 
Na začátku se nás účastnilo 27 tudíž RV byl usnášeníschopný. Program, podle kterého jsme 
se snažili jednat (ne vždy to šlo) byl následující: 
 
1.   Zahájení a uvítání. 
2.   Schválení programu. 
3.   Lustrační osvědčení. 
4.   Investiční příležitost Český Krumlov. 
5.   Informace o ekonomické situaci ČsOL. 
6.   Rozpočet. 
7.   Vztah s nájemcem hotelu: 
    a)    Návrhy řešení vztahu s nájemcem. 
    b)    Stanovisko HS 1. ČsAS. 
8.   Směrnice pro udělování pamětních medailí, čestných uznání a pamětních stuh. 
9.   Termíny schůzí. 
10.  Projednané návrhy jednot na pamětní medaile, čestná uznání a pamětní stuhy. 
11.  Schválení mediálního plánu ČsOL. 
12.  Různé. 
13.  Závěr. 
 
Přivítání a prezentace proběhli ještě v klidu. Během schvalování programu už docházelo k 
jiskření, mimo jiné ve chvíli, kdy jsem navrhl přesunout bod 7 až za bod 11. Důvod byl 
jednoduchý, předpokládal jsem, že když začne jednání o hotelu tak už nic jiného nebude 
projednáno smysluplně.  
 
Schváleno to nebylo a bohužel došlo přesně k tomu, čeho jsem se obával. 
V jednání o lustračních osvědčení došlo k vyloučení bratra Hasince z RV, bratr Sornas zůstal 
členem, protože předložil rozhodnutí soudu o neoprávněném evidování v materiálech STB a 
bratr Štěpanovský (neúčastnil se RV) odstoupil na základě hlasování na vlastní návrh, který 
zaslal předsednictvu. RV bude doplněn členy dle výsledků voleb na Sněmu po předložení 
lustračních osvědčení náhradníky. Hlasováno o nich bude na příštím RV. 
V dalším bodě se týkal investiční příležitosti Český Krumlov, ale v zásadě šlo o diskuzi na 
téma jak dál s financováním ČsOL, zda budeme závislí pouze na příjmu za nájem hotelu 
Legie a státních dotací, nebo jestli budeme chtít rozvíjet a budovat i další zdroje financování. 
Závěr pro mě byl takový, že staří legionáři jsou proti, mladí by byli pro hledat zdroje 
financování a nebránit se určitým investicím. Diskuze k tomuto bodu bylo ukončeno bez 
usnesení a sklouzávalo k otázkám, které se měli řešit v bodě 7 stejně jako diskuze v bodech 5 
a 6. 
Informace o ekonomické situaci bych nazval šokem. Na účtu ČsOL je 16 tis Kč, dlužíme cca 
2 mil, z toho urgentně splatných v průběhu března 2008 je asi 850 tis. Předsednictvem bylo 
navrhnuto, aby každý člen RV poskytl půjčku 10 tis Kč, členové předsednictva už si na 
předsednictvu odsouhlasili 20 tis. Nakonec tento návrh nebyl podpořen, především z důvodu 
nesystematičnosti tohoto řešení. Opět hlavním bodem diskuze byl vztah s nájemcem hotelu 
Legie. Stručně shrnu situaci: 



·nájemní smlouvy jsou špatné, nevýhodné pro ČsOL, ale nevýhodné i pro nájemce 
·nájemní smlouvy jsou na dobu 50 let – ještě asi na 43 následujících 
·smluvní vztahy jsou podle bodů smlouvy podstatě nevypověditelné 
·dle dvou právních analýz citovaných předsednictvem případný soud nemá ČsOL šanci vyhrát 
·existuje následná smlouva z roku 1999, že pokud bude ukončen stav se současným nájemcem 
– společností STRAIMAR, práva ze smlouvy automaticky přecházejí na společnost 
Konstrukta (prý to je společnost, která by nás připravila o všechno) 
·existuje obchodní model předsednictva RV schválený RV z roku 2006 k jednání s 
dosavadním nájemcem 
 
Skupina legionářů okolo Historické skupiny 1. ČS Armádního Sboru (prezentovaná 
především bratrem Alexandrem Beerem a bratrem Konieczným) i přes toto všechno vyzývá k 
odstoupení od smlouvy a uzavření nájemního vztahu s Janem Horalem. 
Patrně by to bylo výhodnější, ale stav je, že se nedá vyvázat z existujících smluv. Nevím, kdo 
podepisoval smlouvy a kdo je hodnotil, ale patrně se budeme muset chovat reálně a 
pragmaticky a přežít s tím co je. Se společností STRAIMAR se jedná a dle předloženého 
zápisu jsou určité kroky a způsoby jak se dohodnout. V každém případě je asi nutné vyhnout 
se soudu – víme všichni, jaká je vymahatelnost práva v této republice a jak rychlá.  
 
Touto otázkou se přestanu teď zabývat, ještě na ní dojde. Usnesením bylo řečeno, že 
předsednictvo má shánět peníze kde se dá. 
Návrh rozpočtu na rok 2008, je ve dvou variantách, jedna je pro situaci, kdy peníze budou a 
druhá, kdy nebudou, vše opět sklouzává k příjmům. Návrh rozpočtu i s komentářem mám k 
dispozici, stejně jako všechny ostatní zmiňované dokumenty, dle zájmu zvažuji jejich 
umístění na webu ČsOL jednota Český Brod. V kostce – optimální varianta rozpočtu počítá s 
prostředky na propagaci a podporu akcí, činností, jednot, s tiskovou a publikační činností, se 
sociální a zdravotní podporou, varianta krizová v sobě zahrnuje pouze prostředky nezbytné k 
udržení existence ČsOL. RV schválil variantu optimální, s tím, že ukládá předsednictvu k 
tomuto shánět prostředky na různých místech, mimi jiné i vejít ve styk s panem Janem 
Horalem. 
Bod 7 – vztah s nájemcem. V tomto bodě došlo k vyhrocení jednání. Po přednesení možných 
variant se členové okolo Historické skupiny 1. ČS AS sebrali a odešli z jednání. Nedošlo k 
hlasování ani k ničemu jinému, postě se na rozkaz bratra Beera zvedli a šli. Můj dojem byl, že 
část ani neví proč odchází. K této události bude vydáno vyjádření předsednictva RV a 
distribuováno všem jednotám ČsOL. Zbylými členy RV – 21 bylo odhlasováno usnesení o 
pokračování jednání s dosavadním nájemcem a snahou o určitý kompromis a vyřešení patové 
situace (viz zápis jednání PRV se společností STRAIMAR). 
Ostatní body jednání již pak byly probrány bez konfliktů a řekl bych na okraji zájmu a RV 
vzaty na vědomí. Z jednání měli všichni účastníci poměrně špatný dojem. Neustále během 
celého jednání RV docházelo ze strany výše zmíněné skupiny slovy bratra Beera na členění 
ČsOL na MY a VY, ozývali se takové názory nechte nás dožít a pak vám vše spadne do klína, 
snažíte se nás obrat o majetek, my jsme bojovali zadarmo a peníze jsme dávali na výzbroj a 
VY jste žoldáci…….. Jak se ČsOL s touto situací vyrovná to nedokážu posoudit, ale za sebe a 
členy jednoty Český Brod můžu říci, že nám o žádný majetek nejde a není naše chyba, že 
jsme se narodili tak pozdě, že jsme se 2 sv. války nezúčastnili. 
 
S legionářským NA ZDAR i když dost hořkým 

pplk. Ing. Josef Přerovský 



Společná schůze středočeské organizace SVV, středočeské jednoty ČsOL a jednoty 
ČsOL v Českém Brodě 

Dne 27. února 2008 se konala společná schůze středočeské organizace SVV, středočeské 
jednoty ČsOL a jednoty ČsOL v Českém Brodě. Schůzi byli přítomni předsedové jednot, za 
středočeskou SVV Stanislav Švídek, za středočeskou ČsOL Miroslav Marek a za 
Českobrodskou ČsOL Josef Přerovský. Jako host z republikové SVV se účastnila Katka 
Jindrová. Z jednot se účastnilo několik členů. 
Vzhledem k územní blízkosti jednot se jednání konalo společně a bylo řízeno Mirkem 
Markem. 

 
Prvním bodem byl plán činnosti jednot pro 
rok 2008, který byl dotvořen, schválen, 
odeslán na republikovou SVV a vložen na 
naše webové stránky. 
K činnosti obou přítomných jednot opět 
zaznělo, že nebudou v tomto roce vybírat 
členský příspěvek a případné provozní 
náklady budou dotovány z peněz 
středočeské SVV. 
Středočeská SVV i ČsOL kladně přijaly 
obnovení jednoty ČsOL v Českém Brodě a 
opět vyzvaly i další členy k vytváření či 
obnovování jednot na menších územích, 

které zajistí pravidelnější setkávání členů a místní činnost. I když hlavní činností Brodské 
jednoty je práce na Projektu mapování vojenských pietních míst. 
 
Českobrodská jednota představila svůj občasník „Českobrodský legionář“, který má sloužit ve 
své tištěné podobě pro informování o dění v jednotě pro starší členy bez přístupu k internetu. 
Zároveň tento vychází i v elektronické podobě a je dostupný taktéž na internetu. Tím chce 
řešit katastrofální stav v oblasti informovanosti členské základny ČsOL, kde je dění 
ovlivňováno všelijakými poštou rozesílanými výzvami a podobnou náhodnou korespondencí 
a oficiální stránky jsou vlastně nepoužitelné. Informovanost členů si za svůj cíl kladou 
všechny přítomné jednoty a za strany republikového výboru bylo cestou K. Jindrové 
přislíbeno, že se plánuje přestavba webů jak SVV, tak ČsOL a informovanost by se měla 
zlepšit. 
 
Dále Českobrodský předseda přednesl referát o obsahu Republikového výboru ČsOL 23. 
února, jenž je dostupný i s některými texty na Brodském webu. Není třeba opakovat do 
nekonečna, že hlavním tématem se stejně zase stal hotel Legie, který je už asi odsouzen k 
tomu být středobodem jakékoliv diskuse o čemkoliv, což je spíše na úkor činnosti než 
výsledku. 
 
Dále byly předneseny finanční zprávy středočeské SVV i ČsOL. 
 
A pochopitelně už se zvolna začíná s přípravami na největší středočeskou akci a tou je setkání 
pozorovatelů OSN a OBSE na Komorním Hrádku. Jako jedno z přání, bylo vysloveno, aby se 
podařilo na toto setkání dostat i předsedy či členy z jednot ČsOL středních Čech jako hosty. 
 



Všechny přítomné jednoty velmi ocenily činnost Spolku pro vojenská pietní místa, o.s., které 
mapuje vojenské památky a více než úzce spolupracuje se všemi přítomnými jednotami, 
stejně jako s mnoha dalšími členy SVV či ČsOL. Spolek byl tímto požádán o přípravu 
prezentace právě pro setkání na Komorním Hrádku a byla vyjádřena podpora pro případné 
provedení setkání zájemců o problematiku válečných hrobů v Praze, např. v hotelu Legie. 
 
A to je vše. Doufejme, že se v letošním roce podaří vykázat lepší docházku na námi pořádané 
akce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Foto na titulní stránce  : grafika ke dni válečných veteránů 
___________________________________________________________________________ 
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