SDRUŽENÍ VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ ČR

Dámy a pánové, vážení hosté,
vážení váleční veteráni Středočeského kraje,
vážení důstojníci Armády české republiky,
vážená paní hejtmanko, paní generálko,
vážený pane poslanče,
dovolte mi, abych Vás jménem Sdružení veteránů ČR přivítal na dnešním setkání,
které věnujeme novodobým válečným veteránům Středočeské krajské organizace
Jsme hrdi, že to jsme my, veteráni novodobých vojenských misí armády ČR, kdo
navazuje na skvělé bojové tradice československých zahraničních vojáků z obou front 2. sv.
války.
Bojové nasazení Československých vojáků v Perském zálivu v roce 1990 - 91 odstartovalo
naši spolupráci s novými spojenci, chemici předvedli v bojových podmínkách, že patří mezi
světovou špičku. Naši vojáci byli v roce 1992 nasazeni v mírových sborech OSN na území
bývalé Jugoslávie, mise UNPROFOR, UNCRO, UNTAES, později IFOR, SFOR, AFOR,
KFOR. Mise v Afganistanu, Kuvajtu, Iráku. Mise pozorovatelů v Kosovu, Kongu, Libérii,
Etiopii, Gruzii a v aktuálních misích v Mali, Afganistanu a v Pobaltí…
Sdružení válečných veteránů ČR rozvíjí spolupráci se Světovou federací válečných
veteránů se sídlem v Paříži jako její řádný člen.. Světová organizace zpracovává koncepční
materiál s informacemi a hodnocením jednotlivých národních programů péče o novodobé
válečné veterány. V jednotlivých státech jsou koncepce rozdílné, ale mají některé rysy
společné.
o Ve všech zemích Evropy a Ameriky si vlády uvědomují nutnost řešit
problematiku novodobých válečných veteránů – vojáků při jejich propuštění
z armády a opětovném zapojení do normálního civilního života
o Zabezpečují pro veterány odpovídající uplatnění na trhu práce
o Zabývají se řešením zdravotních otázek, obzvláště u válečných invalidů a
důchodců
o Vyspělé země řeší i složitější otázky péče o pozůstalé, obzvláště děti, sociální
aspekty, rozpady rodin, psychosociální podporu,
o Ve vyspělých zemích jsou vytvářeny státní instituce, které jsou řízeny vládou
(někde na úrovni ministerstva) zabývající se komplexně problematikou
válečných veteránů, takže těžiště zodpovědnosti neleží pouze na armádních
složkách, ale je záležitostí celospolečenskou
V ČR byl v roce 2002 přijat zákon č. 170 O válečných veteránech. Má charakter
morálního ocenění válečných veteránů. Od tohoto roku lze vysledovat narůstání pozornosti,
která je věnována válečným veteránům. Dlužíme pochválit bývalou ministryni obrany Vlastu
Parkanovou, která snad proto, že je žena chápala více lidský aspekt péče o veterána a
pozůstalé po padlých.
Uplynulo již 29 let od zasazení našich vojáků do konfliktu v Perském zálivu, kdy
„vznikli“ novodobí váleční veteráni.
novodobí veteráni stárnou a odchází do důchodu,
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někteří z nich již důchodci jsou a těžká služba v armádě se na některých z nich
zdravotně podepsala.
Fakultní nemocnice v Motole, Vojenská nemocnice ve Střešovicích a také krajská
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov realizují program zdravotních preventivních
prohlídek pro válečně veterány.
Dovolte abych řediteli benešovské nemocnice srdečně poděkoval a odcitoval dva dny
starou zprávu a z IDnes.cz z neděle 27. ledna tohoto roku.

Nejlepší nemocnice v kraji je v Benešově, řekli středočeští
pacienti
V anketě spokojenosti pacientů HealthCare dosud vždy vyhrály soukromé
nemocnice. Letos je to jinak. V sedmém ročníku poprvé zabodovala krajská
nemocnice - ta v Benešově.
Je nejlepší nemocnicí ve Středočeském kraji podle ambulantně ošetřených i
hospitalizovaných pacientů.
: https://www.idnes.cz/praha/zpravy/soutez-nemocnic-ve-stredoceskem-kraji.A121205_1863007_praha-zpravy_ab

Zdroj

Péče o válečné veterány nemůže být jen problémem resortu obrany, ale je také dalších
státních institucí. Víme a pamatujeme si, že ministerstvo obrany v otázkách zajištění
účastníků misí začínalo od nuly. Že neexistovaly žádné právní normy pro zajištění těchto lidí
a jejich rodin pro případ jakékoliv škody, zranění nebo úmrtí. Jsou mezi námi váleční veteráni
– příslušníci Československého protichemického praporu a příslušníci praporů UNPROFOR,
kteří pomáhali definovat tyto problémy a tyto normy vytvářet prakticky za pochodu. Víme, že
z tohoto hlediska se hlavně z časového pohledu udělalo kus práce. Ale z hlediska potřeb
zajištění vojáka v misi a následně veterána a jeho rodiny je ještě co dohánět. Proto najděme
síly a ochotu pro tuto věc pracovat.
Středočeská krajská organizace SVV rozvine účinnější spolupráci s Orgány státní
správy a samosprávy na území Středočeského kraje s cílem definovat problémy občanů
středočeského kraje - válečných veteránů,
v produktivním věku i v důchodovém věku v oblasti
pracovní
obzvláště po propuštění z armády - první zapojení do civilního života
zdravotní
služba v misích zdraví nepřidá (psychologické aspekty)
válečná zranění
těžká zranění a invalidita
sociální
problémy neúplných rodin s dětmi
vysoká rozvodovost, dlouhodobá odloučení
zadluženost
drogy a alkohol
Jsem přesvědčen, že znovuzapojení válečných veteránů, ale obecně všech vojáků, po
ukončení jejich aktivní vojenské služby do běžného civilního života je úkolem nejen Armády
ale také státní správy jako celku, Krajů, velkých krajských měst a samospráv.
Pevně věřím, že naše organizace nebude odmítnuta při hledání účinné koncepce péče o
novodobé veterány a jejich rodiny.
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V závěru mi dovolte využít příležitosti a KÚ Středočeského kraje, panu radnímu
Robertovi Bezděkovi a řediteli KU panu Jiřímu Holubovi srdečně poděkovat za laskavost a
účinnou pomoc při organizování tohoto setkání a děkuji také týmu krajského úřadu, jmenovitě
paní Bc. Jiřině Rábikové Dzamkové za nebetyčnou trpělivost.
Děkuji Vám všem za pozornost, přeji pevné zdraví a mnoho pracovních úspěchů ve
spolupráci s veterány.
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