
 

Kontakty: SVV ČR, P.O.Box 8, 25228 Černošice, mob.tel.:724 337 095; e-mail: svvcr@seznam.cz,  www.svvcr.cz 

IIČO: 45251801; Bankovní spojení: Česká spořitelna č. účtu: 170268309/0800 

SDRUŽENÍ VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ ČR 

Blíží se 30. výročí vyslání do zahraničních misí 

 

Vážení kolegové, kamarádi 

V sobotu 19. září 2020 jsme se mnozí z nás sešli na 2. nádvoří Státního hradu a zámku v Českém 
Krumlově, abychom si připomněli, že se v tomto nádherném jihočeském městě nacházela jediná 
základna Mírových sil OSN v republice. Právě odtud jsme odcházeli do zahraničí, abychom pod 
mandátem Organizace spojených národů plnili úkoly, ke kterým také samozřejmě patřila vzorná 
reprezentace naší vlasti.  

Byli jsme to my, vojenští pozorovatelé či vojáci mise UNPROFOR, kteří tehdejší československé 
armádě otevírali dveře na pomyslné cestě mezi členské státy Severoatlantické aliance. 

V příštím roce uplyne už 30 let od doby, kdy byli z Českého Krumlova vysláni první vojáci do 
novodobé zahraniční mise na neklidný Balkán. 

Domníváme se, že toto výročí je nutné si připomenout a zároveň připomínat roli Modrých baretů pro 
další směřování tehdejší armády. 

Tradice setkávání, vzpomínání v Českém Krumlově má své pevné místo v kalendáři plánovaných akcí 
našeho sdružení. Ostatně každoročně rostoucí zájem bývalých příslušníků armády, kteří sloužili 
v zahraničí s modrým baretem OSN, o setkání na jihu Čech je jasným důkazem toho, že přátelství 
vojáků z riskantních operací v zahraničí je jedinečné. 

Proto na duben, příštího roku připravujeme vydání publikace i výrobu dokumentárního filmu, které 
nelehkou službu Modrých baretů budou přibližovat. Chceme v nich zmapovat nejen historickou část 
působení v zahraničních misích, ale i historii slavnostních nástupů v Českém Krumlově, jejichž 
souvislou nit přerušila jen pandemie koronaviru v letošním roce.  

Chceme vás tímto vyzvat, abyste přispěli se svou troškou do mlýna a přišli s nápady, jak toto výročí 
v příštím roce, co nejdůstojněji oslavit. 

Uvítáme především historické fotografie z jednotlivých nástupů v Českém Krumlově, či z mise, které 
chceme použít i na výrobu přenosných poutačů.  

Je samozřejmostí, že vás budeme informovat o přesném termínu setkání k 30. výročí Modrých baretů 
v Českém Krumlově. 

Přejeme vám všem i vašim blízkým zdravé následující dny 
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