Zpráva o vzpomínkovém shromáždění Vojenského spolku rehabilitovaných
Armády České republiky u příležitosti 99. výročí vyhlášení ČSR.
Před 99. roky dne 28.10.1918 byla vyhlášena Československá republika. Dnes 26.10.2017
uspořádali rehabilitovaní vojáci společně s Armádou České republiky v zasedací síni Českého svazu
bojovníků za svobodu vzpomínkové shromáždění, na které pozvalo velvyslance SR v ČR Jeho
excelenci Petera Weisse a zástupce občanské veřejnosti.
Vzpomínkové shromáždění zahájil předseda VSR pan plk. v.v. let. Ing. Zbyněk Čeřovský.
Představil vzácné hosty, přivítal občanskou veřejnost a pozdravil se s rehabilitovanými vojáky
z celé České republiky.
Jménem náčelníka Generálního štábu Armády České republiky armádního generála Ing.
Josefa Bečváře pozdravil shromáždění jeho zástupce generálmajor Ing. Jaroslav Kocián inspektor
AČR. Jménem Ministra obrany Armády České republiky MgA. Martina Stropnického pozdravil
shromáždění plk. gšt. PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D. MBA. ředitel Odboru pro válečné veterány. Dále
pozdravil shromáždění plk. v.v. MUDr. Svëtopluk Kusala předseda Sdruženia vojenskej obrody
Slovenska. Jmenovaní připomněli mílník naší státní suverenity 28. říjen 1918 a význam armády na
vzniku ČSR. Připomněli odvahu, kterou před Sovětskými okupanty prokázali rehabilitovaní vojáci
a ocenili jejich životní oběť.
V další části shromáždění pozdravili přítomné, zástupci občanské veřejnosti, s nimiž po akci
Zborov jménem svého předsedy VSR plk. v.v. let. Ing. Zbyňka Čeřovského podepsali smlouvy o
spolupráci při realizaci finančního odškodného legislativní cestou. Za Český svaz bojovníků za
svobodu promluvil jeho předseda plk. v.v. Ing. Jaroslav Vodička, za Národní radu zdravotně
postižených předsedy Mgr. Václava Krásy promluvil jeho odborný poradce pan Mgr. Karel Hříbek.
Za Radu seniorů České republiky předsedy dr. Zdeňka Pernese jeho místopředseda Ing. Milan
Taraba. Jmenované spolky občanské veřejnosti zastupují nejméně 500 000 občanů České republiky.
Jmenovaní připomněli význam našich legionářů, zvláště na Rusy, na vznik ČSR a přihlásili se ke
svému závazku požadovat jménem konkrétního okruhu občanské veřejnosti pro rehabilitované
vojáky finanční odškodné legislativní cestou.
Před 11 hod se na naše shromáždění dostavil velvyslanec SR v ČR Jeho excelence Peter
Weiss se svým doprovodem vojenským přidělencem SR v ČR plk. gšt. Ing. Štefanem Kovácsem.
Přítomní přivítali Jeho excelenci povstáním a Slovenskou hymnou. Peter Weiss přednesl hlavní
projev našeho shromáždění k 99. výročí vyhlášení ČSR. V úvodu zdůraznil nadstandardní, bratrské
vztahy Česko - Slovenské a kultivované rozdělení Československa na samostatnou Českou a
Slovenskou republiku. Zdůraznil, že bez vyhlášení ČSR v 18 roce minulého století by dnes již
Slovensko neexistovalo. Vznik Evropské unie je zárukou naší svrchovanosti a bezpečnosti
v Evropském prostoru. V závěru svého proslovu řekl, že lituje, že došlo k rozdělení ČSFR.
Vystoupení Jeho excelence Petera Weisse přítomní ocenili dlouhotrvajícím potleskem.
V další části vzpomínkového shromáždění předseda VSR plk. v.v. let. Ing. Zbyněk Čeřovský
udělil Záslužnou medaili VSR poslankyni Mgr. Janě Černochové a předsedovi RS ČR dr. Zdeňku
Pernesovi. Dále předseda VSR udělil Záslužnou medaili 48 členům VSR za zásluhy o VSR a
odvahu před Sovětskými okupanty.
Po přestávce pokračovala rozprava z pléna, které se zúčastnili: za Českou a Slovenskou obec
dělostřeleckou 1. viceprezident pan Jan Klusáček, za Konfederaci politických vězňů pan plk. v.v.
Otakar Vinklář, za Svaz vojáků z povolání AČR pan plk. v.v. Ing. Jaroslav Kalivoda, za Český svaz
bojovníků za svobodu místopředseda pan plk. v.v. Ing. Emil Kulfánek, za Svaz letců ČR pan plk.
v.v. Ing. Oldřich Pelčák (náhradník 1. Československého kosmonauta Remka), plk. v.v. Ing. Karel
Nedvídek, plk. v.v. MUDr. Bohumil Reml, plk. v.v. Karel Doucha a pplk. v.v. Mgr. František
Najgebauer. Dále se již nikdo do rozpravy z pléna nepřihlásil.
Pan plk. v.v. let. Ing. Zbyněk Čeřovský přednesl závěrečné slovo. Poděkoval všem, kteří se
této akce zúčastnili. Vyslovil vděk za snahu, úsilí a práci všem, kteří se na přípravě a provedení
podíleli. Zejména ocenil práci paní Růženy Abrhámové a tajemníka VSR npor. v.v. Petra Baubína,
1. místopředsedy VSR pplk. Petra Mrázka a místopředsedy VSR nprap. v.v. Václava Krejčíka. Jeho

osobní dík patří pánům plk. v.v. Ing. Jaroslavu Vodičkovi a plk. v.v. Ing. Emilu Kulfánkovi za
poskytnutí prostor a pomoc při organizaci této akce. Potěšilo ho, že VSR byl s pochopením a
porozuměním přijat do velké rodiny tří vlivných organizací ČSBS, NRZP ČR a RS ČR, které nám
nezištně přislíbili pomoc a spolupráci při realizaci finančního odškodného všem držitelům
rehabilitačního osvědčení legislativní cestou. Dodal, že navštívil sekretariát paní poslankyně Mgr.
Jany Černochové a požádal ji o přijetí. Pozval přítomné na další velkou republikovou akci VSR u
příležitosti 50. výročí okupace ČSSR Sovětskými vojsky, která se uskuteční v DAPu dne 27.6.2018
a prohlásil vzpomínkové shromáždění u příležitosti 99. výročí vyhlášení ČSR za ukončené.
Podle prezenční listiny se vzpomínkového shromáždění zúčastnilo 68 členů VSR AČR, VIP
hostů a občanské veřejnosti.
V Praze dne 26.10.2017
Plk. v.v. let. Ing. Zbyněk Čeřovský – předseda VSR AČR

