SDRUŽENÍ VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ ČR

PIETNÍ AKT 20.9. 2018
Sdružení válečných veteránů ČR ve spolupráci
s Ministerstvem obrany ČR a podporou firmy BAE
Systems pořádá pietní akt, který se uskuteční na
území Bosny a Hercegoviny k uctěním památky
posádky vrtulníku Mi-17, která nedaleko obce
Stipanjiči při plnění úkolu v mírové misi SFOR dne
25.10. 1998 tragicky zahynula. SVV ČR si nesmírně
váží obětí vojáků, kteří zahynuli v zahraničních
misích a proto pořádá pro členy rodin zahynulých
pilotů tento pietní akt jako vyjádření poděkování a respektu.
Posádku vrtulníku tvořili:

pplk. Ing. Jaromír NASAVRCKÝ
mjr. Ing. Rostislav SAMEC
mjr. Bohumil VÁVRŮ

Tato událost byla v novodobé historii českého letectva jedinou takto vážnou
nehodou v zahraniční operaci, a proto bychom si chtěli památku našich
kamarádů- letců na místě samotném po téměř dvaceti letech připomenout.
Ministr obrany ČR rozhodl o vyslání armádního speciálu, který účastníky dopraví
na letiště Split. Doprava z letiště k památníku je zabezpečena autobusem cestou
chorvatského dopravce.
Účast na pietním aktu potvrdila předsedkyně Výboru pro obranu PS a poslankyně
PČR, paní Mgr. Jana Černochová a ředitel odboru pro válečné veterány MO ČR
plk. gšt. PhDr. Eduard Stehlík Ph.D, MBA.
Mikael Segerman, regionalní ředitel BAE Systems předal smuteční věnec, který
vojenský speciál spolu s květinovými dary předsedkyně Výboru pro obranu PS a
SVV ČR převeze ke slavnostnímu aktu.
Za hostitelskou zemi se akce zúčastní zástupci města Tomislavgrad.
Během pietního aktu u památníku, jehož součástí bude i kladení věnců, na závěr
promluví kaplan 24.zDL Praha Kbely, kpt. Jiří Zedníček.
Po ukončení akce u památníku bude následovat přesun účastníků do města
Tomislavgrad, kde proběhne setkání se zástupci místní samosprávy.
České televize věnuje českým vojákům, válečným veteránům trvalou pozornost a
vysílá televizní štáb v čele s redaktorem Karlem Rožánkem.
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