Ohlédnutí za „Akcí 99“ konané 26. října 2017 v Praze
Naše sdělení nemá za cíl hodnotit celou akci, ale jen se podělit s ostatními členy VSR o pocity,
které jsme zažívali jako přímí účastníci tohoto slavnostního shromáždění. Státní svátek vzniku
československého státu byl připomenut opravdu dústojně. Bezchybný průběh byl zaručen podle
scénáře, který připravili členové předsednictva VSR a zajištěn moderováním paní Růženou
Abrhámovou. Po zaznění státní hymny se ujal slova předseda VSR, který ve svém emotivním
úvodním projevu připomněl historický význam 28. října 1918, ale také další významné mezníky v
boji za svobodu s účastí vojáků čs. armády,- mobilizace roku 1938, kterou prožíval otec řečníka a
také srpen 1968, který zažili všichni přítomní. Nebylo vinou vojáků odhodlaných bránit naši vlast,
že si tak zvaně „ani nevystřelili“. Následovaly projevy hostů a jejich účast jen zdůraznila význam
tohoto shromáždění. Předseda ČSBS plk. J. Vodička ocenil činnost všech spolků a připomněl mj.
nutnost finanční podpory činnosti ze strany státu. Ke zdárnému průběhu přispěly i projevy dalších
řečníků - generálmajora Kociána z MO, zástupce z NRZP, zástupce slovenské Obrody, zástupce
Rady seniorů, zástupce Konfederace politických věznů. Hlavní projev k 28.říjnu měl historik plk.
Eduard Stehlík, který však se po projevu omluvil a tak nebyla možnost osobního kontaktu, což byla
z našeho pohledu velká škoda.Výběr pozvaných hostů byl representativní a velkou pozornost
vzbudila přítomnost a projev velvyslance v ČR za Slovenskou republiku Petera Weisse, který byl
uvítán zazněním slovenské státní hymny. Ve svém projevu ocenil zásluhy Čechů a Slováků při
vzniku čs. státu i pokojné rozdělení federace i postoje příslušníků armády v r. 1968. Diplomaticky
se vyhnul zmínce o tom, že Slovensko zrušilo 28. říjen jako státní svátek. Slavnostním okamžikem
pak bylo vyznamenání cca 40 aktivních členů udělením Záslužné medaile předsedy VSR. V diskuzi
pak vystoupil plk. Karel Nedvídek a vzpomenul význameného člena své územní organizace. Za
olomouckou organizaci vystoupil plk. MUDr. Bohumil Reml. Poděkoval za vyznamenání několika
členů VSR Olomouc, které chápe jako uznání aktivní činnosti celé územní organizace .Připomněl,
že v duchu stanov VSR je nutno propagovat historicky významnou účast československých vojáků
na vzniku samostatného státu i v následujících bojích za svobodu a demokracii. K tomu slouží i
dnešní oslava 99. výročí vzniku Československeého státu. Nejen slovy ale hlavně činy je nutné se
připravit na připomenutí 50. výročí srpna 1968 v příštím roce. Olomoucká VSR ve spolupráci s
Vlastivědným muzeem k výstavě 100. výročí vzniku Československa připojí v sekci historických
osmiček – 1938, 1948 také rok 1968 a účast a postoje části armády - těch vojáků a obč. zam., kteří
neztratili svou čest. Jsme toho názoru, že taková aktivita má smysl a přispívá k obnovení tradic naší
armády ve všech etapách historického vývoje.
Po zakončení shromáždění státní hymnou jsme se rozcházeli do svých domovů s pocitem, že P VSR
připravilo a organizačně zajistilo zdařilou akci, která přispěla k důstojné vzpomínce na 28. říjen
1918 a také k osobním kontaktům mezi členy navzájem i ke kontaktům se zástupci dalších spolků i
zást. MO. Lze si jen přát, aby akce 99 byla využita také publikačně, např. článkem do místního
tisku. Naše sdělení předáme i členům VSR Olomouc na členské schůzi v listopadu 2017 a přidáme i
fotodokumentaci, abychom co nejvíce přiblížili atmosféru celého dění.
Za organizaci akce 99 organizátorům děkujeme a budeme rádi za umístění našeho článku na
stránkách webu VSR, aby bylo informováno ce nejvíce členů VSR z celé republiky.
Plk. MUDr. Bohumil Reml, VSR Olomouc

