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DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ 
A OBĚTÍ VÁLEK 

 PIETNÍ AKCE PRO PRAHU 5 
 

 

 

SVV ČR od roku 2009 na Náměstí Kinských s 

podporou Úřadu městské části Praha 5 organizuje 
pietní setkání válečných veteránů - účastníků 
novodobých konfliktů po roce 1989 s reprezentanty 
samosprávy a obyvateli Prahy 5 ke Dni válečných 
veteránů. 

 

Připomínáme si památku všech, kteří položili své 
životy za svobodu a demokracii, za základní lidské 
právo – právo na život v míru. Vzpomínáme na 
nevinné oběti válek. Na ty, kteří často nechápali, 
proč se bojuje, ve jménu čeho zabíjí člověk člověka 
a proč nemohou klidně žít a pracovat. 
 

Vzpomeneme na naše vojáky novodobé válečné 
veterány, kteří ve světě nasazovali a nasazují své 
životy. 
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 PROGRAM PIETNÍ AKCE 
  

  

Sdružení válečných veteránů ČR 

 

Vás srdečně zve k účasti na pietním setkání 
Den válečných veteránů a obětí 

válek 

 
Pátek 8. listopadu 2019 od 15:00 hodin 

Na Náměstí Kinských, Praha 5 

 

 

JUDr. Petr Lachnit  – radní MČ Praha 5, člen 
zastupitelstva 

 
 

Politická strana: ANO 2011 
E-mail: petr.lachnit@praha5.cz 

JUDr. Petr Lachnit spolupořádá již od roku 2009 pietní akci na počest válečných veteránů v 
prostoru fontány na náměstí Kinských na Smíchově, Praha 5. 

 „DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ A OBĚTÍ VÁLEK 
 

Organizátor akce:  Sdružení válečných veteránů ČR  

 Městská část Praha 5 

 

Datum akce: pátek, 8. listopadu 2019 

Čas: 15:00 hod. 

 

Místo:  1. část: náměstí Kinských, prostor u fontány 

 2. část: foyer domu náměstí Kinských 741/6, dříve 
UNICEF 

  

 

 

15:00 zahájení - signál „POZOR“ (trubač) 
15:01-15:02 Zahájení pietní akce (Jindrová) 
15:02 – 15:04 Státní hymna  
15:04 – 15:07 Uvítání hostů (Jindrová) 
15:07 – 15:15 Kladení kytic a věnců k památníku 

15:15 „VEČERKA“ + minuta ticha (trubač, vyhlásí Jindrová) 

15:16 – 15:26 čtení jmen padlých vojáků v novodobých misích   
15:26 – 15:40 Projevy hostů a organizátorů 

15:40 – 15:45 dekorování oceněných veteránů  
 

15:50 poděkování a přesun na 2.část - neformální setkání válečných veteránů 
s představiteli Městské části Praha 5 v prostorách domu náměstí Kinských 
741/6, UNICEF 

 

mailto:petr.lachnit@praha5.cz


 

 

 

 

 

Vojáci, kteří se z mise nevrátili 
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PŘEDSEDNICTVO SVV ČR 

Prvními novodobými válečnými 
veteráni jsou vojáci 
Československé armády, kteří 
byli parlamentem ČR v prosinci 
roku 1990 vysláni do 
ozbrojeného konfliktu v oblasti 
Perského zálivu. Konflikt se 
rozhořel v důsledku agrese 
iránského prezidenta Saddáma 
Husajna, který obsadil Kuvajt. 
Pro podporu Aliance byl vyslán 
Samostatný Československý 
protichemický prapor - téměř 200 
vojáků. Bylo to poprvé od druhé 
světové války, kdy vyjeli 
českoslovenští vojáci do 
ozbrojeného konfliktu 

Na webu nás najdete na www.svvcr.cz 

[Adresa URL společnosti] 

Každoročně si připomínáme 
památku všech, kteří položili své 
životy za svobodu a demokracii, za 
základní lidské právo – právo na 
život v míru. 

 11. listopadu vzpomínáme 
na nevinné oběti válek. Na ty, kteří 
často nechápali, proč se bojuje, ve 
jménu čeho zabíjí člověk člověka a 
proč nemohou klidně žít a pracovat.  
Byli vtaženi proti své vůli do 
mašinérie války, do víru utrpení, 
bolesti a strachu. Těm všem 
jedenkrát do roka věnujeme tichou 
vzpomínku. Uctíme jejich památku 
položením kytic a věnců u 
památníků po celé naší vlasti. 
 

Dnes vzpomeneme také na naše 
vojáky novodobé válečné veterány, 
kteří ve světě nasazovali a nasazují 
své životy. 
 

Podporučík Petr Šimonka, padl 18. ledna 1991 v operaci Pouštní 
bouře v Saudské Arábii, podporučík Václav Martínek, zahynul 13. 
ledna 1994 v operaci UNPROFOR v dnešním Chorvatsku, četař Petr 
Hos, zemřel 21. března 1995 v operaci UNPROFOR v Chorvatsku, 
podporučíci Luděk Zeman a Petr Valeš, kteří padli 5. srpna 1995 v 
operaci UNCRO, v Chorvatsku.  

25. října jsme vzpomněli 21. výročí tragické smrti tří pilotů: pplk. 
Jaromíra Nasavrckého, mjr. Rostislava Samce a mjr. Bohumila 

Vávrů, kteří zahynuli při havárii vrtulníku v Bosně a Hercegovině. 
 

Š.prap.Tomáš Procházka padl v Afganistánu 22. 10. 2018. Narodil se 

v roce 1976 v Prachaticích a v letech 1991-1994 studoval SOŠ v 
oboru strojní. 

Do armády vstoupil v roce 2002. Od března 2002 sloužil jako 
řidič u 4. průzkumného praporu 4. brigády rychlého nasazení. Od 
ledna 2004 působil na Veterinární základně Chotyni. Absolvoval čtyři 
zahraniční mise. Jako psovod odcestoval také v srpnu 2018 na svou 

poslední misi. Dne 22. října 2018 zahynul po té, co na české vojáky 
zaútočil muž v uniformě afghánské armády. 
 

 

 

 

   

 


