Vánoce 2018
Sdružení válečných veteránů ČR za výrazné finanční pomoci firmy BAE Systems a osobní
podpory poradkyně Náčelníka generálního štábu AČR brig.gen. Mgr. Lenky Šmerdové, uspořádalo
předvánoční setkání s rodiči a dětmi vojáků, kteří položili svůj život v zahraničních misích.
SVV ČR oslovilo matky dětí s nabídkou splnit vánoční přání pozůstalým dětem. Na výzvu odpovědělo
10 rodin z celé republiky.
Nakoupili jsme 36 dárků ve 26 internetových obchodech. Pošta 25228 Černošice posbírala
přes 20 balíků. Ostatní sváželi messengeři. Poslední, 36 dárek- sportovní boty na běh, dorazil až 29.
12. na poštu v Praze 5. Dvoumetrovou skluzavku jsem raději poslal rovnou do Radonic u Kadaně. Na
zmatky, které jsme na internetu rozpoutali, celkem slušný výkon….
Pomocný tým výkonných dobrovolníků strávil mnoho hodin uvádění stavu na pravou míru.
Ve středu 19. 12. 2018 v předsálí Hlavního sálu Ministerstva obrany Na Valech 1.
místopředseda SVV ČR, pplk. vz. Ing. Ladislav Sornas, spolu s brig.gen.Mgr. Lenkou Šmerdovou,
ředitelem odboru pro válečné veterány plk.gšt. PhDr. Eduardem Stehlíkem, Ph.D., MBA a panem
Alešem Výborným, ředitelem firmy BAE Systems předali dětem vánoční dárky.
Co si děti přály a co našly pod stromečkem? My jsme nejraději plnili přání na sportovní
vybavení. Kopačky pro Zdenka, fotbalistu z FK Tatran Prachatice, boty na běhání pro desetiletou
slečnu, kolo pro šestiletého cyklistu, klouzačku na zahradu. Také aktovku do školy pro prvňáka
Vanessu a několik stavebnic Lego pro děti, které nezlobí… Přítomní zástupci vojenských útvarů
převzali dárky pro děti, které se pro zaneprázdnění svých maminek nemohly dostavit a dopravili jim
všechny dárky až domů.
Potěšilo nás, když s dětmi přijeli místo zaneprázdněné maminky prarodiče. Paní Alena
vypravila Lukáše a Natálku se svými rodiči. Jsou to velmi zajímaví lidé. Nejen, že dědeček měl nůž,
který jsme si potřebovali půjčit při zdobení vánočního stromku, ale vyprávěl poutavě a přitom prostě,
jako by o nic nešlo, o tom, jak jsou s manželkou i v důchodu činní jako profesionální pečovatelé o
opuštěné děti, které čekají na úředního šimla při schvalování adopce novou rodinou.
Strávili jsme v příjemné společnosti středeční odpoledne. V závěru akce děti odstrojily
stromeček a odvezly si ho domů do Vlachova Březí, kde se stal rodinným vánočním stromečkem pro
Kristýnu a Zdenka. Měl takové štěstí jiný stromek?
Velmi děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci této akce.
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