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Vážené kolegyně, kolegové soudruzi – vážení hosté a přátelé. 
 

Před 5 resp.6 lety lety jsme zde na tomto místě společně hodnotily prvních 

5 roků existence našeho sdružení. Dnes si připomínáme již 10 resp. 11 roků 

činnosti našeho sdružení. T.j. 11 roků práce,  ve které se střídaly dílčí úspěchy 

s nezdary. Při tom jak léta ubíhala docházelo také ke ztrátám –odchodech-úmrtích 

některých našich členů. Jednalo se o aktivní - zanícené vojáky povolání i když již 

v důchodu, kteří své síly věnovali ochraně míru a boji proti válkám po politicko-

majetkovém převratu-jinou změněnou formou. Zvláště těžce jsme tyto ztráty 

pocítili v poslední době, kdy v průběhu prakticky 1 pololetí zemřeli 4 naši 

členové, z toho 3 členové Republikové rady Plukovník Otakar Veselý, pplk  

Zdeněk Eret-vedoucí poboček v Příbrami a Plzni a generál-major Ing. Michal 

Gondek - místopředseda naší organizace.  Vážíme si práce ne jen posledně 

jmenovaných, ale všech, kteří poslední léta svého života zůstali věrni přísaze 

a aktivně v našich řadách pokračovali v boji za ochranu republiky a mírový svět 

…. - prosím uctěme jejich památku - 

  

Připomeňme si znovu krátce pohnutky, které vedly k založení sdružení 

a přetrvávají dále. Byl a zůstává to pokračující a stupňující se nepříznivý vývoj 

mezinárodních vztahů, nadále přetrvávající ozbrojené konflikty v různých částech 

světa, spojené s udržováním a budováním stále dalších vojenských základen jejich 

neustálým rozšiřování a rozmisťováním cizích ozbrojených sil na území jiných 

států, včetně přetrvávající snahy USA ale i vlády ČR o vojenskou přítomnost 

Spojených států na území ČR pod jakoukoliv záminkou a v jakékoliv formě. V 

tomto směru je vláda ČR neobyčejně „vstřícná“až  po ochotu změn Ústavy  ČR 

podle potřeb a požadavků Spojených států prostřednictvím NATO.  

Byl to také totální rozpad jakéhokoliv mírového a protiválečného hnutí, jak 

jsme jej znali z dob před rozpadem bipolárního uspořádání světa a státu. 

K dílčímu pozitivnímu vývoji v tomto směru se dostaneme dále. Právem byla 

a bude zmiňována také tzv.Aténská konference z r.2005, jejíž postuláty dále 

platné jsou zakotveny ve Stanovách  našeho sdružení a snažíme se je naplňovat. 

Zejména jde o její celodenní část, která byla věnována společné konferenci 

generálů a vysokých důstojníků NATO a Varšavské smlouvy. 

 



Abychom správně posoudili a zhodnotili aktivity našeho sdružení, je třeba vědět 

v jakém prostředí a v jakých mezinárodních a vnitrostátních souvislostech jsme 

se snažili plnit cíle a úkoly, v souladu se Stanovami sdružení a dále platného 

Programového prohlášení. 

 

Dovolte mi tedy alespoň v tezích několik poznámek k situaci na mezinárodní 

scéně s dopadem na ČR. 

 

Po rozpadu bipolárního rozdělení světa je současný stav jak jej známe. Je to 

svět permanentních krizí, válek v různých regionech pod různými záminkami i 

smyšlenými. Je to soustavné udržování psychosy strachu z „nových rizik, hrozeb 

a výzev“, jak jsou účelově presentovány USA. Vývoj potvrzuje dřívější a 

nastoluje nové hrozby a rizika místního, regionálního a globálního charakteru, 

která jsou důsledkem mocenského boje, ale také sílícího, zatím 

nekoordinovaného, živelného odporu proti nahromaděným problémům lidstva, 

včetně problémů sociálně společenského charakteru. Pro budoucí vývoj je třeba 

brát v úvahu, zda bude pokračovat převážně neřízený, do značné míry chaotický, 

nepředvídatelný a živelný vývoj globalizovaného světa s prudkými a přitom 

nekontrolovatelnými změnami, vývoj celkově nerovnoměrný, s pásmy jisté 

ekonomické prosperity a stability, nebo naopak bídy, politické a ekonomické 

nestability s bezpečnostními riziky a ohroženími – válkami na místní nebo 

regionální úrovni. 

V rozporu s mezinárodním právem se použití ozbrojené síly - i když kryté 

různými eufemistickými názvy - stává reálným faktorem současných 

mezinárodních vztahů. Univerzální bezpečnostní struktury jako OSN 

a v Evropě OBSE1, byly a jsou cílevědomě rozmělněny zejména politikou USA. 

Národnostní státy ustupují do pozadí, o všem podstatném rozhodují nadnárodní 

korporace a instituce v mocenské rovině působí aliance typu NATO. 

Pravidelná modifikace bezpečnostních strategií NATO od roku 1999 

do současnosti umožňuje Alianci svévolně si přivlastňovat právo na zásah 

mimo euroatlantický prostor, zejména pod falešnou záminkou v boji proti 

tzv. světovému terorismu. 

Vrozporu se zájmy většiny členských států OSN současně pokračuje záměrné 

snižování významu a možné úlohy OSN a především Rady bezpečnosti při 

zajišťování mezinárodní bezpečnosti a míru. 

Oslabování pozic a autority OSN/RB je provázeno soustavnými pokusy 

USA/NATO podsouvat na jejich místo globální působnost a odpovědnost 

Severoatlantické aliance jako nejmocnějšího uskupení, jež je nejspíše 

schopno s nasazením síly vynucovat prosazení svých názorů/rozhodnutí na 

„řešení“ různých situací, krizí, výzev současných mezinárodních vztahů. 

V souladu s rozhodnutími 2 posledních summitů NATO – 2016 Varšava a 

2017 Brusel realizuje a urychluje se proces  postupného vojenského 

obkličování území RF , soustavný tlak na prosazení vojenské přítomnosti  USA 

co nejblíže hranicím RF pod praporem NATO, nebo na základě dvoustranných 

smluv. 

                                                 

 



V současné struktuře, se současnou politikou a strategií (agrese proti 

Jugoslávii, řešení „Kosova“, úlohou NATO v Iráku, Afghánistánu, Libyi 

a řadě dalších afrických a středovýchodních zemích) se NATO 

diskvalifikovala jako aliance, jež by měla přijímat odpovědnost za zajištění 

bezpečnosti v Evropě, natož v globálním měřítku. Z těchto důvodů 

i vzhledem k tomu, že NATO je ve své podstatě přežívající organizací z doby 

studené války, je nereformovatelné. 

 

Všechny uváděné mezinárodní aspekty mají dopad na vnitropolitickou 

scénu, ve které se ze strany vlády ČR projevují jednak prvky nervozity a s tím 

souvisící arogance při prosazování a podpoře geostrategických zájmů především 

USA. S tím souvisí rovněž neomluvitelná vstřícnost všem i pouze naznačeným 

požadavkům USA. Svědčí o tom snahy vlády rušit, měnit a překrucovat 

nepohodlné zákony. Již v roce 2010 bylo vydání nového Trestního zákoníku 

využito ke zrušení Ústavního zákona na ochranu míru. Nové ustanovení prakticky 

legalizuje propagaci útočné války, pokud je prováděno ve prospěch Aliance. 

Přetrvávají pokusy vlády měnit jednotlivé články Ústavy ČR podle potřeb NATO 

a zámyslů velení NATO a Pentagonu. Vládními sdělovacími prostředky je 

vytvářena psychóza strachu-válečná psychóza zaměřená proti RF jako jedinému 

nepříteli, před kterým naši republiku chrání USA prostřednictvím NATO. 

Armáda ČR postupně ztrácí svůj význam ve směru ochrany a obrany vlastního 

státu. Jednotky AČR, jsou využívány v zahraničních dobrodružstvích USA-

NATO, jsou zařazovány podle koncepce NATO do mnohonárodních bojových 

uskupení na úrovni divize – sbor. Území ČR je využíváno prakticky jako cvičiště 

„ spojeneckých“ ozbrojených sil zejména armády USA dislokované v NSR, 

včetně jednotek Národní gardy USA státu Texasu ale i dalších. V tichosti jsou na 

našem území vybudovány a působí základny armády USA-NATO, např. pro 

řízení logistiky na východním směru NATO v Praze a pro řízení akcí letectva 

NATO  na východním směru NATO v Pardubicích. Je to ale všechno?? Zůstávají 

ještě také nějaké ty rozeseté „lotosové květy“, o kterých se toho příliš neví, ani 

nehovoří. Dosavadní vládní garnitura byla k požadavkům USA-NATO natolik 

vstřícná, že požadovala po Parlamentu ̌ ČR –který byl mimochodem také vstřícný 

– změnu některých článků Ústavy, jak jsem již Uváděl, což by v praxi 

umožňovalo  vojenským jednotkám států NATO volný pohyb po území ČR. 

Dosavadní silně pravicová vládní garnitura i když paradoxně vedená „ levicovým 

subjektem – sociální demokracií plně podporovala a byla maximálně vstřícná 

nejen požadavkům USA a NATO, ale v otázkách bezpečnostní a zahraniční 

politiky také EU pomineme-li další oblasti. Nedocházelo sice k otevřené 

persekuci levicových a protiválečných aktivistů a spolků, ale stávajícím systémem 

byly projevy nesouhlasu s oficielní politikou celkem úspěšně potlačovány tak, že 

„ je bylo málo slyšet“. V poslední době se tato situace lepší díky rozvoji.tzv. 

„alternativních medií – televize, rozhlasu a pod“, které mohou postupně být 

nápomocny k tvorbě alternativního systému, který se v dosud politicky 

nevyhraněné podobě rýsuje. Pokud se ale nepodaří zbavit se chomoutu NATO 

,EU a politické orientaci a  závislost na USA mnoho se nezmění. 

 



V takto popsané a hodnocené mezinárodní a vnitropolitické situaci rozvíjelo 

naše sdružení svou činnost při plnění veřejně deklarovaných cílů v souladu 

se Stanovami sdružení, Programovým prohlášením a Usneseními 

Shromáždění v r. 2009.a 2011. V této souvislosti je vhodné aspoň stručně říci 

jaké místo a pozici naše sdružení mělo a má v rámci vnitrostátního 

i mezinárodního mírového a protiválečného úsilí od svého vzniku 

do současné doby. 

 

V oblasti mezinárodních vztahů.  

 

- Poměrně krátce po našem vzniku v květnu 2006 a ustavení jsme byli v listopadu 

2007 na jednání Výkonného výboru SRM v Hanoji přijati jako přidružená členská 

organizace SRM. V dalším období jsme pak udržovali možno říci velmi dobré jak 

písemné, tak zejména osobní vztahy téměř se všemi Evropskými, ale i mimo-

Evropskými členskými organizacemi SR: 

- V roce 2011 nám bylo nabídnuto členství v Mezinárodním konzultačním výboru 

důstojníků v záloze MKK a v roce 2013 jsme byli na konferenci v Kazašské 

ASTÁNĚ  přijati jako řádná členská organizace. Členskými organizacemi jsou 

zejména Kluby generálů a admirálů ve všech světadílech s výjimkou Severní 

Ameriky. J.Bureš je členem redakční Rady vydávaného bulletinu. 

- V březnu 2012 jsme v rámci účasti na mezinárodní konferenci Bělehradského 

fóra (Beoforum) pro svět rovných jednali s výkonným výborem Klubu generálů a 

admirálů Srbska a byla uzavřena písemně dohoda o spolupráci KGA Srbska 

a Asociace VPV ČR v oblasti  zachování míru na Evropském kontinentě. V rámci 

spolupráce se delegace KGA Srbska zúčastnila s námi pietního aktu u památníku 

francouzských partyzánů pořádaného KČP na Strečně a následné besedy s občany 

ve Varíně na které generál-plukovník Pantělič hovořil o průběhu bojů při 

přepadení Jugoslávie. V roce 2014 jsme se na pozvání Beofora a KGA Srbska 

zúčastnili mezinárodní vědecko naučné konference k příčinám a důsledkům 

I.světové války. 

- Prakticky od našeho vzniku jsme byli ve styku s Evropským mírovým fórem 

zúčastnili jsme se 3 mezinárodních konferencí v Berlíně a informovali jsme 

informační středisko o našich protiválečných aktivitách. 

- Stejně tak již od našeho vzniku jsme neformálně spolupracovali s Německou 

levicovou protiválečnou organizací Revolutionäre Freundschaftsbund (Revoluční 

svaz přátel Ernsta Telmana) a několika dalšími německými organizacemi. Jednalo 

se zejména o mezinárodní – německo-česko-polskou akci (společně s KČP) - 

Klassenkampf STATT WELTKRIEG - Třídní boj místo světové války. Zúčastnili 

jsme se 2 jejich konferencí v Mnichově ( v budově podpisu Mnichovské dohody 

) a jedné alegorické protiválečné jízdy z Berlína - Praha –Varšava, spojené s 

ústními projevy zástupců zúčastněných organizací. V Praze jménem Asociace 

VPV hovořil generál-major Gondek. 

K mezinárodním aktivitám patří také účast na jednání mezinárodních konferencí 

Byli jsme pozvání k účasti na 38 mezinárodních konferencích, z toho 30 

konferencí SRM a 8 konferencí MKK. (šlo o místa – Kypr-Larnaka,  Mnichov, 

Brusel, Lisabon, Berlín, Varšava, Bělehrad, Caracas, Kuba-Quantanamo, Indie, 

Nepál, Damašek, Istanbul, Paříž, Astana, Bratislava, Hanoi). Nezúčastnili jsme se 



z finančních důvodů 10 konferencí. V této souvislosti je třeba poděkovat za 

pomoc soukromým sponzorům, kteří nechtějí být v této zprávě jmenování.a 

sponzorovali zhruba polovinu cestovních nákladů, dále pak NADACE 2000, která 

hradila také zhruba polovinu nákladů a také menší díl byl hrazen z vlastních 

prostředků. 

Jsem přesvědčen, že prostředky vynaložené na účast na konferencích, byly 

využity účelně. Na všech konferencích jsme aktivně vyjadřovali svá stanoviska 

k projednávaným problémům. Navrhovali jsme také postupy řešení problémů. 

V 1 případě bylo naše MEMORANDUM , týkající se výstavby radarové základny 

na území ČR, podepsané 130 našimi členy a sympatizanty, odeslané předsedovi a 

místopředsedkyni Evropského parlamentu a členům EP z frakce GUEL a všem 

euro poslancům za ČR a SR. Na regionální konferenci SRM v Lisabonu v 

přítomnosti členů VV SRM  byla naše Výzva proti výstavbě základny PRO na 

území ČR na náš návrh zapracována do rezoluce přijaté na konferenci. 

Bezprostředně po mém projevu byla podepsána všemi funkcionáři VV SRM, 

všemi delegáty z 24  států Evropy a všemi přítomnými hosty – členy všech 

odborových a společenských organizací Portugalska. Odeslali jsme 

1 MEMORANDUM prezidentovi USA,, 1 protestní dopis vytipovaným 

KONGRESMANŮM USA, 1 dopis předsedovi Senátu. Na základě nepříznivé 

situace v některých státech jsme na požádání cca 18 mírových a protiválečných 

organizací i nečlenů SRM zpracovali a poslali podpůrná stanovisk. 

Při příležitosti regionální konference jsme se zúčastnili souběžně organizované 

demonstrace v Lisabonu, Larnace a Varšavě. V Lisabonu jsme se zúčastnili po 

ukončení konference besedy s občany v Domě odborů a v Larnace předvolební 

besedy s kandidátem na Europoslance. 

 

V oblasti vnitrostátní, v počátcích po vniku sdružení byla vedena možno říci 

„osvětová“ činnost. Kampaň proti NATO a proti válkám a ozbrojeným 

konfliktům obecně byla zahájena současně s ustavením sdružení a je to základem 

Programového prohlášení. Společně s ostatními aktivisty – NE 

ZHZÁKLADNÁM apod. jsme se zúčastňovali besed , ale i samostatně – 

Č.Krumlov a další. Připravili a realizovali jsme úspěšnou konferenci  v PS PČR, 

psali jsme 32x dopisy starostům všech obcí v prostorech eventuelní výstavby 

základny. Psali jsme Výzvy a MEMORANDA k odmítnutí základny.  

Memorandum z r.2007 podepsané 9 generály a 11 plukovníky bylo odeslané 

kongresmanům USA, poslancům našeho Parlamentu., ministrům vlády ČR. 

Memorandum z února 2009 zaslané předsedovi EP bylo podepsáno 12 generály, 

60 plukovníky a 30 nižšími důstojníky – sekretariátem předsedy EP byl potvrzen  

příjem s poznámkou, se pan předseda tím bude zabývat. DODNES! Celkem bylo 

v této fázi zpracováno a rozesláno 19 Výzev, Prohlášení, MEMORAND již 

uvedeným příjemcům.  Podpůrné stanoviska nám byly zasílány i ze zahraničí 

zejména od Řeských generálů. V.r.2010 byla vedena krátká výměna stanovisek 

mezi předsedou vlády ČR a předsedou sdružení – elektronickou cestou.  Všechny 

tyto dokumenty byly také v anglické a ruské verzi zaslány k informaci a dalšímu 

využití sekretariátu SRM a EMF. V ČR byly tyto dokumenty v převážné míře 

publikovány pouze v HaNo a část z nich také v internetových novinách Britské 

Listy.  Poslední 2 roky se tato možnost rozšířila o Novou republiku Czec.h Free 



Press. Ke zlepšení možností dostat naše stanoviska a názory na otázky válek, 

vojenských základem, rozmisťování ozbrojených sborů na území jiných států, 

agresí vůči suverénním státům pod smyšlenými záminkami apod. k lidem, se 

osvědčilo také vydávání tzv „skládaček“ = 8 stran formátu á5 ve kterých 

seznamujeme veřejnost s.pravou tváří NATO a USA, problematikou míru a 

zajištěním bezpečnosti ČR. Byly vydány 4  tituly á 1500 výtisků a byl 

zaznamenán pozitivní ohlas. Dále účinnou „ agitací“ je osobní vystoupení členů 

sdružení na veřejnosti což se nám podařilo od vzniku sdružení na různých  

akcích.celkem 24x z toho 1x hl. projev.- u památníku Pochodu smrti 

v Choustníkově  Hradišti. 

Podařila se nám v přípravě  akcí proti summitu NATO ve Varšavě dosáhnout 

určitého sjednocení  s cílem ukázat sílu protiválečného úsilí v ČR nikoliv pouze 

organizačně administrativním sjednocením ale silou myšlenky a vůle splnit jeden 

společný dílčí cíl. Na téma sjednocení a forem sjednocení je třeba vést debatu. 

Tuto debatu jsme již neformálně otevřeli společně s 4eskoslovenskými vojáky v 

záloze  za MÍR- který je nám oběma společný. 

 

Na co se zaměřit v naší práci v příštím období.  
 

Vzhledem ke skutečnosti, že NATO pod přímým vlivem USA přejímá plně 

bezpečnostní strategii Spojených států což dokazuje na posledních 2 summitech - 

Varšava a Brusel koncepčně zesílila svou agresivitu, urychluje dokončení 

obklíčení Ruské federace, rozdmýchává další nestabilitu v různých částech světa, 

se stává reálnou hrozbou pro světový mír. Pro nás to znamená: 

Zintenzivnit naší osvětovou a agitační činnost, hledat nové formy této činnosti 

k přesvědčování veřejnosti o nutnosti vybudování nové architektury Evropy 

postavené na zásadách Helsinského procesu i při využití zkušeností Hnutí 

nezúčastněných. 

Toto by měl být náš hlavní cíl, který je třeba podle vývoje vnitropolitické 

i mezinárodní situace konkretizovat a prosazovat i na mezinárodní úrovni. 

Musíme říkat ne jen NE  NATO, ALE  TAKÉ  CO  MÍSTO  NATO. 

  

Co závěrem. 

 

Poděkovat našim dosavadním sponzorům, za jejich podporu, protože 

v současném světě bez finančních prostředků je jakákoliv dobře míněná 

a prospěšná aktivita předem odsouzena k neúspěchu. 

Poděkovat všem členům sdružení za jejich aktivitu, pochopení a pomoc Radě 

sdružení. 

 

 

V Praze 25. Listopadu 2017 

  

 

 

 


