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Jsem voják.
Bojuji, kde mi řeknou, a kde bojuji, vítězím.
generál George Smith Patton

Vážení a milí přátelé,
téměř celý rok 2020 jsme prožili ve znamení pandemie a protiepidemických opatření, která výrazně ovlivnila
naše životy a zasáhla do našeho soukromí i našich profesí. I příslušníci resortu obrany museli plnění svých
úkolů spojených s obranou země přizpůsobit omezením způsobených šířením koronaviru a vypořádat se
tak s celou řadou zcela nečekaných a nestandardních situací. To se samozřejmě výrazně dotklo i činnosti
Vojenského fondu solidarity. Až na krátká období uvolnění v roce 2020, kdy chvíle k nadechnutí pouze
probleskly, nebylo přáno tradičním charitativním akcím či setkáním s klienty a partnery fondu. Nic jsme
ale nevzdali.
Navzdory pandemii pokračujeme v tom, co jsme před pěti lety začali. Podpořili jsme devět vojáků a jejich
rodin v těžkých životních situacích, desítkám lidských příběhů jsme pomohli dopsat šťastný konec,
pokračovali jsme v tradici vánočních darů pro nezaopatřené děti a zároveň jsme uzavřeli nová partnerství
a získali nové příznivce a přátele. Fond stále stojí na pevných základech, získává na síle a je čím dál
efektivnější, dál předává svou pozitivní energii, nepřestal být vstřícný ani plný empatie.
Věřím, že se i nadále bude mezi vojáky a vojákyněmi šířit myšlenka solidarity, pomoci a podpory. Jsou to
právě pravidelní dárci, kteří dodávají fondu finanční stabilitu. Díky nim můžeme do budoucna plánovat
další aktivity a zároveň okamžitě reagovat na nenadálé krizové situace.
Mé upřímné poděkování patří všem vojákům a vojákyním, občanským a státním zaměstnancům
Ministerstva obrany, civilní veřejnosti i desítkám sponzorů, kteří ani v tak náročné době nepřestali fond
podporovat. Jsem pevně přesvědčena o síle spojení všech, kterým lidské osudy, osudy přátel, kolegů –
vojáků nejsou lhostejné.
Hluboce si vážím vaší pomoci – díky vám můžeme pomáhat.

brigádní generálka Mgr. Lenka Šmerdová
předsedkyně výboru Vojenského fondu solidarity

Výroční zpráva Vojenského fondu solidarity 2020

3

Podporujeme Vojenský fond solidarity
v jeho úsilí pomáhat potřebným

Rok 2020 je rokem, který vstoupil do dějin. To co ještě počátkem roku 2020 bylo pro většinu z nás jen těžko
představitelné, se během pár měsíců stalo realitou. Ocitli jsme se uprostřed pandemie nemoci covid-19,
která zasáhla celý svět a jasně nám ukázala, jaké hodnoty jsou v životě nejcennější. Je to zdraví naše,
našich rodin a společná lidská solidarita.
Zatímco to první můžeme ovlivnit jen částečně, to druhé je plně v našich rukách, myslích a srdcích. Charita
i vojáci jsou tady pro druhé. Jsme tady, abychom ochraňovali a pomáhali. V době konfliktů, humanitárních
katastrof, pandemií… jsme zvyklí na krizové situace, jsme zvyklí na těžké životní situace a náročné úkoly,
a přesto je každá podobná událost zkouškou i pro nás samotné.
Jsem hrdý na Charitu ČR, že dokázala, ač se sama potýkala s celou řadou problémů a omezení, obstát
a zůstat nablízku tisícům lidí, kteří by se bez poskytování domácí zdravotní péče a dalších sociálních služeb
neobešli. Jsem hrdý na vojáky a vojákyně, kteří pomáhali v sociálních a zdravotních zařízeních či se jinak
zasloužili za zvládnutí pandemie.
Nejvíce hrdý jsem však na vás všechny, kteří jste zůstali, mnohdy i přes vlastní osobní problémy, solidární
s ostatními a neztratili jste v sobě chuť pomáhat. Třeba skrz Vojenský fond solidarity, který rovněž dostál
svého poslání, jak se sami můžete přesvědčit v této výroční zprávě, a ukázal, že vždy tady bude s vámi a pro
vás. Ať se děje co se děje…

Mgr. Jakub Líčka
generální sekretář Charity Česká republika
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VOJENSKÝ FOND SOLIDARITY
POMÁHÁ VOJÁKŮM

Vojenský fond solidarity (VFS) byl založen 9. března 2015 za účelem poskytnutí okamžité pomoci
při překonání nelehkého životního období, ve kterém se vojáci a jejich blízcí ocitnou bez vlastního
zavinění. Prostřednictvím rychlé finanční podpory už šestým rokem podáváme pomocnou ruku
těm, kteří to potřebují – jsme tu pro všechny vojákyně a vojáky sloužící v Armádě České republiky, u Vojenské policie, Vojenského zpravodajství, Hradní stráže a Vojenské kanceláře prezidenta
republiky včetně příslušníků Aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky.

CELKOVÁ BILANCE ZA ROK 2020
	Vojenský fond solidarity věnoval 25 nezaopatřeným dětem z vojenských rodin vánoční finanční
dar v celkové výši 475 000 Kč.
	Přijali jsme 11 nových žádostí o pomoc a po předchozí dohodě s klienty byly rovněž prakticky
realizovány dvě žádosti o pomoc z konce roku 2019.
	Jedna žádost o pomoc byla po dohodě s klientem prakticky realizována v nadcházejícím
roce 2021.
	Jednu žádost o pomoc převzala k řešení Vojenská zdravotní pojišťovna ČR.
	Finančně jsme podpořili devět vojenských rodin, v celkové výši 599 000 Kč. Jednotlivé peněžité
dary byly vždy předem určeny na konkrétní účel.
	Finanční podpora VFS nebyla realizována ve třech případech (žadatelé nesplňovali oficiální
podmínky zakládající nárok na okamžitou pomoc VFS).

DEFINICE BAREV:
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ãerná
Ïlutá
ãervená
modrá trikololora
modrá ‰tít

Pantone barva
black
123 C
186 C
ref blue C
661 C

vy‰ívací nit
1180
1188
1050
1066
1254

Tento vzor byl schválen ﬁeditelem Vojenského historického ústavu
a heraldickoou komisí Vojenského historického ústavu a nelze v nûm
provádût jakékoli zmûny velikostí a pomûru stran, grafick˘ch prvkÛ
ve znaku ani odstínÛ barev. v‰echny zmûny musí b˘t pﬁedem konzultovány
a odsouhlaseny Vojensk˘m historick˘m ústavem.
Znak lze zvût‰ovat ãi zmen‰ovat pomûrovû pouze jako celek.

7

PODPORA DĚTÍ
Z VOJENSKÝCH RODIN

Vojenský fond solidarity finančně podporuje nezaopatřené děti vojáků, kteří zahynuli při plnění
služebních povinností doma nebo v zahraničí. Podporu lze přiznat dětem až do 26 let za předpokladu, že se soustavně připravují na budoucí povolání. Také v dalších případech, kdy se voják se
svou rodinou ocitne v nelehké životní situaci a požádá nás o podporu, je pro nás prioritou nasměrovat tuto pomoc jeho dětem – můžeme např. pomoci uhradit nákladnou léčbu či zdravotní pomůcky, zabezpečit základní životní potřeby a osobní vybavení nebo zaplatit výdaje na vzdělání.
Tím pomáháme rodinám zvládnout náročné životní období spojené s nečekanými výdaji.

Naše podpora potěší o Vánocích
Finanční dar pro děti z vojenských rodin, které tragicky ztratily jednoho z rodičů
Tradici vánočních darů udržujeme od vzniku fondu a během šesti let jsme touto cestou věnovali dětem
již 1 725 000 Kč. Na Vánoce 2020 jsme poslali finanční dar 25 nezaopatřeným dětem, přičemž dosavadní
částka 10 000 Kč pro každé dítě byla rozhodnutím výboru VFS navýšena na 15 000 Kč. Plánovaný rozpo‑
čet 375 000 Kč byl poté ještě zvýšen díky daru od Nadace ČEZ o dalších 100 000 Kč.
I díky příspěvku z této akce jsme tak k Vánocům zaslali každému nezaopatřenému dítěti finanční
dar ve výši 19 000 Kč.
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Cesta za mořem, které uzdravuje
Pomoc pro dceru příslušníka Hradní stráže s vážným onemocněním
Devítiletá Kristýnka bojuje od svých čtyř let se
vzácným onemocněním centrálního nervového
systému, na které zatím neexistuje účinný lék.
Částečnou pomoc pro ni představuje nákladná
léčba na rehabilitační klinice a také pravidelná hi‑
poterapie. Kristýnce výrazně pomáhají i ozdravné
pobyty u moře, které se jí rodiče i přes finanční ná‑
ročnost snaží zajistit alespoň jednou ročně. „Pobyt
na slunci jí dodává sílu. Miluje vodu, cítí se v ní v bezpečí, je tam šťastná,“ říká její otec, rotmistr D. H.
Na základě podnětu kaplana Hradní stráže
schválil výbor VFS jednorázový finanční dar
ve výši 55 000 Kč na úhradu ozdravného pobytu u moře pro Kristýnku a doprovod jednoho
z rodičů.

Doma je tam, kde je nám spolu dobře
Pomoc pro děti příslušníka Krajského vojenského velitelství Zlín
Vojenský fond solidarity podpořil válečné‑
ho veterána nadrotmistra L. D. Jeho man‑
želka se léčila s podezřením na těžké one‑
mocnění, devítiletý syn Jakub se potýkal
s vážným zdravotním omezením a pětiletý
Matěj trpěl projevy autismu. Nadrotmistr
L. D. se proto rozhodl odstěhovat se s rodi‑
nou z města na venkov, kde zakoupil malý
domek.
Vojenský fond solidarity rodině pomo‑
hl s vybudováním odpovídajícího zázemí
vlastního domova. Potřebnou rekonstruk‑
ci domu ohrožoval narůstající nedostatek
peněz způsobená vysokými výdaji na léčbu
a péči pro manželku a oba syny.
Na základě získaných informací rozhodl výbor VFS o následující formě pomoci o příspěvku na speciální léčbu pro syna ve výši 11 000 Kč a jednorázovém finančním daru ve výši 150 000 Kč na úhradu rekonstrukce přístavku a dětského pokoje.
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Děti podporujeme i prostřednictvím pěstounů
Pomoc pro nezaopatřeného syna příslušnice Vojenské policie Olomouc
V roce 2020 jsme pokračovali v nastavené
finanční podpoře čtyřletého Vojtíška, kte‑
rou výbor VFS schválil v roce 2019. Chla‑
pec zůstal po tragickém úmrtí maminky
samoživitelky nadrotmistryně M. Ř. zcela
sám a jeho těžký osud komplikuje váž‑
né onemocnění – porucha autistického
spektra.
Vojenský fond solidarity v měsících leden – březen 2020 věnoval pěstounské
rodině finanční dar ve formě příspěvku
na léčbu a dopravu k lékařům ve výši
4 500 Kč měsíčně.

Díky spolupráci s našimi partnery toho dokážeme víc
Pomoc pro těžce nemocnou dceru příslušníka Agentury vojenského zdravotnictví
Michalka se narodila do rodiny praporčíka I. L. jako zdravé dítě. Když jí byly dva roky, lékaři jí diagnos‑
tikovali metachromatickou leukodystrofii – vzácné genetické onemocnění, na které zatím neexistuje
účinná léčba. I když rodina věnuje Michalce maximální péči a zajistila pro ni veškerou dostupnou lé‑
kařskou pomoc, její zdravotní stav se bohužel dál zhoršoval a byla zcela odkázána na pomoc rodičů
a staršího bratra. K nákladné léčbě a náročné péči o těžce nemocnou holčičku se navíc přidaly další
komplikace ve formě neočekávaných výdajů za speciální stravu.
Pomoc s řešením žádosti praporčíka
I. L. zajistila Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, která patří
k našim hlavním partnerům.
V roce 2018 podpořil VFS rodinu
praporčíka I. L. finančním darem
150 000 Kč na nákup zdravotních pomůcek pro Michalku a potřebných hygienických prostředků. S Michalčiným
příběhem se můžete blíže seznámit na
www.michalka‑lanikova.cz.
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PODPORA VOJÁKŮ
A JEJICH RODIN
V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI

Vojenský fond solidarity poskytuje efektivní a rychlou finanční pomoc vojákům v činné službě,
u kterých došlo k vážnému onemocnění či těžkému zranění – ať už v přímé souvislosti s výkonem služby, nebo mimo ni. V případě úmrtí vojáka jsme připraveni poskytnout finanční podporu pozůstalé rodině k překonání nejkritičtějšího období bezprostředně následujícího po tragické události. Možnost čerpat pomoc mají i vojáci s rodinami, jejichž domácnost byla zasažena
živelní pohromou.

Podpora v náročné cestě za zdravím
Pomoc pro těžce raněného příslušníka 42. mechanizovaného praporu
Psal se 17. říjen 2018 a do návratu na‑
šich vojáků z 10. strážní roty BAF v Af‑
ghánistánu zbývalo už jen pár dní. Na
patrolu, která tehdy hlídkovala poblíž
spojenecké základny Bagrám, toho
dne zaútočil sebevražedný atentátník.
V bezprostřední blízkosti našich vojáků
se odpálil ve vozidle naloženém výbuš‑
ninou. Jejich obrněné auto se převrátilo
a pět českých vojáků osádky bylo zra‑
něno. Vážné zranění utrpěl rotný D. K.,
otec dvou malých dětí, který byl násled‑
ně převezen do vojenské nemocnice
a operován.
Po převozu do České republiky byl rotný D. K. hospitalizován v Praze a poté absolvoval pobyt v Rehabi‑
litačním ústavu Kladruby a ve Vojenském rehabilitačním ústavu Slapy nad Vltavou. Nevzdal se a poctivě
cvičil, aby se zase mohl co nejdřív zapojit do běžného života. Vzhledem k prodělanému těžkému zranění
bylo nutné pokračovat v neustálé rehabilitaci i po návratu do domácí péče. Tam mu ale chyběly potřeb‑
né speciální přístroje a pomůcky.
Na základě žádosti velitele domovského útvaru se výbor VFS rozhodl o konkrétní formě podpory.
Rotnému D. K. byl poskytnut jednorázový finanční dar ve výši 32 500 Kč na nákup rehabilitačních
a cvičebních pomůcek.
Výroční zpráva Vojenského fondu solidarity 2020
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Bezpečný a pohodlný domov
Pomoc pro příslušníka 7. mechanizované brigády s vážným onemocněním
Četař Z. Š. sloužil v armádě téměř dvacet let a se svým do‑
movským útvarem absolvoval dvě zahraniční operace. Do
života mladé rodiny se sedmiletou dcerkou bohužel zasáh‑
la zákeřná nemoc. V létě 2019 mu lékaři diagnostikovali
nádorové onemocnění a jeho zdravotní stav se zhoršoval.
V tomto nesmírně těžkém období vojáka nejvíce podpořila
rodina, která o něj během náročné léčby pečovala. Pobyt
v domácím prostředí však výrazně komplikovala porucha
hybnosti, která byla s nepříznivou diagnózou četaře Z. Š.
spojena. K tomu, aby mohl dál zůstat s rodinou, bylo pro‑
to nutné provést co nejrychleji rekonstrukci části bytu. Ta
však byla vzhledem k nákladné léčbě a péči na hranici fi‑
nančních možností rodiny.
S žádostí o pomoc se na VFS obrátil vojákův kolega
a kamarád v jedné osobě – nadrotmistr M. Č. Výbor VFS
se rozhodl pomoci řešit vzniklou finanční nedostatečnost rodiny formou jednorázového příspěvku ve výši
100 000 Kč, který byl určen na bezbariérovou rekonstrukci koupelny.

Podaná ruka v těžkých časech
Pomoc pro vážně nemocného příslušníka sekce rozvoje sil Ministerstva obrany
Major P. M. sloužil v armádě už dvacet šest let,
za sebou měl osm zahraničních operací. Do
úspěšné vojenské kariéry i rodinného života
válečného veterána ale začátkem roku 2020
zasáhla nemoc. Otci dvou dětí diagnostiko‑
vali lékaři nádorové onemocnění. V důsledku
zhoršujícího se zdravotního stavu podstoupil
první operaci a po ní následovala dlouhodobá
náročná léčba. Maximální péči mu věnovala
i manželka, která se však musela vzdát svého
zaměstnání. Příjem rodiny se v důsledku těchto
událostí podstatně snížil, a byla tak ohrožena
nastupující finanční nedostatečností.
Podnět k pomoci VFS zaslal kaplan Velitelství pro operace. Výbor VFS se rozhodl podpořit rodinu majora P. M. částkou 20 000 Kč
vyplácenou po dobu předpokládané pracovní neschopnosti. Finanční dar byl určen na
úhradu základních životních výdajů v domácnosti a dalších nákladů souvisejících
s náročnou léčbou.
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Návrat do každodenního života
Pomoc pro hendikepovaného příslušníka 24. základny dopravního letectva
Praha‑Kbely
Letadla doprovázela ka‑
pitána L. R., válečného
veterána, který v armádě
sloužil téměř dvacet pět
let, již od dětství a kromě
rodiny pro něj zname‑
nala celý život. Ten mu
ale 14. října 2019 navždy
změnila těžká dopravní
nehoda, která si vyžádala
několik operací, dlouhou
hospitalizaci v nemocnici
a následně pobyt v reha‑
bilitačním ústavu v Kladru‑
bech. V nejtěžších chvílích
mu stáli po boku kolegové z 24. základny dopravního letectva v Praze‑Kbelích. „Když měl po několika
měsících to nejhorší za sebou, všichni jsme si oddychli. Verdikt doktorů ovšem zněl: paralýza obou dolních
končetin, život na vozíku. Manželka našeho hendikepovaného kolegy měla v té době zcela jiné starosti
a hlavně na ní padla péče o dvě nezletilé děti, a proto jsem se rozhodl oslovit Vojenský fond solidarity se
žádostí o pomoc,“ uvedl major J. K., velitel technické letky.
Vzhledem k závažnému zdravotnímu stavu bylo nutné pro další život kapitána L. R. v domácím
prostředí po návratu z léčebny upravit bezbariérově rodinný dům, především vstupní části domu
a sociálního zařízení. Na základě zjištěných skutečností proto výbor VFS rozhodl o poskytnutí pomoci ve formě jednorázového finančního daru 150 000 Kč na potřebnou rekonstrukci.

Zůstáváme s vámi i v těch nejtěžších chvílích
Smrt patří k životu stejně jako jeho začátek a každý člověk se s ní jednou setká. V některých případech
se lze na nešťastnou situaci pozvolna, i když nedobrovolně připravit, např. v případě dlouhodobé nevy‑
léčitelné nemoci. Bohužel, jsou však i odchody nečekané a tragické, na které nemůže být člověk připra‑
vený vůbec. Taková je i náhlá ztráta partnera, která představuje v životě rodiny obrovský zlom.

Pomoc pro pozůstalou rodinu
příslušníka 71. mechanizovaného
praporu
Nadrotmistr J. K. byl vojákem z povolání
téměř sedmnáct let a se svým domovským
útvarem absolvoval tři zahraniční opera‑
ce. Společně se svou družkou vychovávali
dvě malé dcery. Mladou rodinu bohužel
7. listopadu 2020 rozdělila tragická událost
v podobě náhlého úmrtí vojáka. S odcho‑
dem životního partnera rodině okamžitě
Výroční zpráva Vojenského fondu solidarity 2020
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začaly chybět finanční prostředky na zajištění domácnosti. Tato složitá situace trvala až do vyřešení
pozůstalosti.
Podnět k pomoci VFS zaslal velitel domovského útvaru. Pozůstalé rodině rovněž pomohl s vyřízením všech záležitostí spojených s posledním rozloučením se zesnulým vojákem. Po zvážení všech
skutečností odhlasoval výbor VFS pomoc pozůstalé rodině částkou 26 000 Kč vyplácenou po dobu
tří měsíců. Finanční dar byl určen na úhradu základních životních výdajů a chod domácnosti. Výbor VFS byl připraven poskytnout tuto podporu i v dalším období, pokud by finanční situace rodiny zůstala nedořešena.

Pomoc pro pozůstalou rodinu příslušníka 74. mechanizovaného praporu
Střeleckých příprav absolvoval četař D. V. za svou
vojenskou službu nespočet. Na jedné takové,
16. září 2020, se však toho dne necítil dobře. Po‑
sádkový lékař ho prohlédl, ale pro jistotu ještě
poslal do prostějovské nemocnice. Po absolvo‑
vání potřebných vyšetření lékaři diagnostikovali
četaři D. V. nádorové onemocnění. Ve Vojenské
nemocnici Olomouc podstoupil náročnou ope‑
raci a byl uveden do umělého spánku. Necelé
dva měsíce od propuknutí zdravotních problémů
četař D. V., který byl otcem tří dětí, z toho dvou
nezletilých, předčasně zemřel.
Na základě podnětu k pomoci VFS, který zaslal vrchní praporčík domovského útvaru,
rozhodl výbor VFS o poskytnutí pomoci pozůstalé rodině částkou 15 000 Kč vyplácenou po dobu tří měsíců. Šlo o finanční dar, který byl určen
na úhradu základních životních výdajů a chod domácnosti. Výbor VFS je dál v kontaktu s rodinou
a připraven poskytnout další pomoc, pokud by finanční situace rodiny nebyla stále dořešena.

Vojenský fond solidarity v roce 2020 poskytl pomoc v celkové výši 1 074 000 Kč. Tuto částku
tvořily finanční dary pro vojáky s rodinami, které postihlo těžké zranění, vážné onemocnění,
náhlé úmrtí, živelní pohroma či nezaviněná finanční tíseň, a finanční dary pro nezaopatřené
děti, které tragicky ztratily rodiče v souvislosti s výkonem služby. I když peníze nevrátí zdraví ani
život, jsme přesvědčeni o tom, že alespoň částečně jsme pomohli našim klientům v nejtěžším
období jejich života. Upřímné poděkování patří tisícům dárců, kteří VFS v roce 2020 finančně
podpořili, a zcela tak naplnili význam motta našeho fondu: „Díky vám můžeme pomáhat.“
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AKCE VE PROSPĚCH
VOJENSKÉHO FONDU
SOLIDARITY

Na podporu Vojenského fondu solidarity se i v roce 2020 uskutečnily charitativní sbírky a sportovní, společenské a kulturní akce. Oproti předchozím rokům byl však jejich počet výrazně omezen
kvůli pandemii koronaviru. Mnohé akce byly zrušeny úplně. Avšak i v tomto nelehkém období se
příslušníkům vojenských útvarů a zařízení i nadšencům z řad civilní veřejnosti podařilo uspořádat
atraktivní projekty, které měly společný cíl – podpořit dobročinnou aktivitu Vojenského fondu
solidarity.

Sbírka ke Dni válečných veteránů
Akce, která spojuje vojáky a širokou veřejnost napříč celou Českou republikou

Nejvýznamnější charitativní událost, kterou VFS tradičně organizuje ve spolupráci s vojenskými útvary
a zařízeními napříč celým resortem MO. Standardní průběh sbírky tentokrát komplikovala epidemio‑
logická opatření a nasazení vojáků v první linii boje proti koronaviru. Rovněž byla zrušena celá řada
kulturních a společenských akcí, které se u příležitosti oslav Dne válečných veteránů tradičně konají.
Sbírku jsme se přesto rozhodli zorganizovat. Se zajištěním a propagací nám i v tomto roce pomáhali
především příslušníci resortu, převážně z řad vrchních praporčíků a kaplanů. Za jejich osobní nasazení
a čas, který sbírce věnovali, jim patří naše srdečné díky.
Výroční zpráva Vojenského fondu solidarity 2020
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Právě oni měli největší podíl na distribuci 155 po‑
kladniček a 23 600 květů vlčích máků – symbolů
této sbírky, které pro nás již pátým rokem vyrábí
firma CENTROFLOR z Velkého Šenova.
Do sbírky se nově zapojilo Centrum podpory operací, letecká záchranná služba Líně, Vojenský
výcvikový prostor Boletice, projekt tzv. Chytré
karantény a HC Dukla Praha. Výrazné rozšíření
sbírky umožnila také rekrutační střediska Čechy
a Morava a krajská vojenská velitelství v Praze,
Brně, Olomouci, Plzni, Liberci, Pardubicích, Ústí
nad Labem, Jihlavě a Karlových Varech – tady
všude si mohli svůj vlčí mák vyzvednout i zájemci
z řad veřejnosti. Během listopadu o sobě dalo vý‑
razně vědět také nově vznikající Komunitní centrum pro válečné veterány Praha. Odvedli skvělou
práci a ve prospěch sbírky získali 39 968 Kč.
V hlavním městě nás také významně podpořilo
dvanáct poboček sítě kaváren Starbucks, kde se i přes částečné uzavření provozoven vybralo 31 280 Kč.
Vlčí máky s pokladničkou se poprvé objevily také u čerpací stanice Motrans ve Střílkách, jejíž provo‑
zovatelé se hrdě hlásí k podpoře našich válečných veteránů. Sbírku nově podpořilo Muzeum T. G. M.
Rakovník a organizátoři projektu 1620 – Cesta k porážce. Fanoušky historie vyzvali k účasti a v rámci
připomínek válečných událostí starých 400 let vzpomenuli i na ty, kteří nyní obětují své pohodlí a riskují
své životy, abychom my mohli žít v bezpečí a míru. Zvláště v dnešní době to zdaleka neznamená jen
službu v poli, ale i všude tam, kde se běžných sil nedostává.

Velmi si vážíme toho, že se vlčí máky VFS objevily na klopách a ša‑
tech našich nejvyšších státních představitelů – v Senátu Parlamentu České republiky a v Poslanecké sněmovně Parlamentu České
republiky. Myšlenky k uspořádání sbírky se na ustanovujícím zase‑
dání Senátu ujal přímo předseda RNDr. Miloš Vystrčil, v Poslanecké
sněmovně ji osobním nasazením zabezpečila Mgr. Jana Černocho‑
vá, předsedkyně výboru pro obranu. Na pomoc vojákům a jejich
rodinám v těžké životní situaci darovali senátoři částku 17 210 Kč,
poslanci 34 250 Kč.
Do sbírkové pokladničky dále přispěli i zaměstnanci Městského
úřadu Praha 2 a dobrovolní dárci, kteří 11. listopadu zavítali na
náměstí Míru. Tamní starostka Mgr. Jana Černochová zde ve spolu‑
práci s příslušníky pěší roty aktivní zálohy při KVV Praha – Středočeský kraj organizovala tradiční připomínku Dne válečných
veteránů, byť ve skromnější podobě než v předchozích letech. Za
jediný den se zde podařilo vybrat 16 534 Kč.
16
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Akciová společnost ČEPRO, a. s., se do sbírky orga‑
nizované ke Dni válečných veteránů pravidelně zapo‑
juje od roku 2016. U čerpacích stanic EuroOil se opět
uskutečnila charitativní akce na podporu VFS, do kte‑
ré se zapojili i zaměstnanci společnosti. Ve prospěch
fondu se podařilo získat 210 000 Kč. „Symbol vlčího
máku a celou tradici válečných veteránů vnímám jako
nesmírně důležité. Jsem rád, že to tak cítí i naši zákazníci. Žijeme ale tady a teď, a proto naši spolupráci s fondem, který pomáhá dnešním vojákům, vnímám jako
velmi prospěšnou,“ uvedl předseda představenstva
Mgr. Jan Duspěva.
Už druhým rokem naši sbírku intenzivně podpořila
Československá obec legionářská. Plánované vzpo‑
mínkové akce na veřejnosti byly zrušeny, přesto nám
její členové pomohli s distribucí vlčích máků na veřej‑
nosti a sbírku podpořili částkou 33 897 Kč.
Nejvýznamnějším přispěvatelem resortu MO se
stali příslušníci Vojenského zpravodajství, kterým
se společnými silami podařilo získat do sbírky
úctyhodných 120 520 Kč.
Značný podíl na úspěšné realizaci sbírky měli naši sponzoři, kteří zakoupili vlčí máky určené pro všech‑
ny dobrovolné dárce a sbírkové pokladničky VFS: Inversor Global, s. r. o., Vojenská zdravotní pojišťovna, Československá obec legionářská, VOLAREZA, Bohemia Air Soft, Vojenský technický ústav
a Charita Česká republika.
Poděkování patří všem dárcům z řad vojenské i civilní veřejnosti, i všem vojákůmdobrovolníkům, kteří s osobním nasazením zabezpečili sbírku napříč celým resortem obrany
i na veřejnosti. Částka 1 052 088 Kč, kterou se podařilo při této příležitosti získat, významně
podpořila konto VFS a v nadcházejícím období umožní nadále pomáhat vojákům a jejich
rodinám v těžké životní situaci.

Výroční zpráva Vojenského fondu solidarity 2020
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Další jednorázové sbírky našich vojáků a vojákyň
Plní náročnou službu doma a v zahraničí, ale zároveň myslí i na druhé

Štědrý finanční dar doplněný o emotivní vzkaz nám poslali příslušníci 2. jednotky ochrany Koulikoro
2. úkolového uskupení AČR Mali: „Události posledních dnů a týdnů ukazují, jak snadno, rychle a nečekaně může dojít v životě každého z nás k situaci, na kterou nejsme připraveni, která dokáže změnit život
člověka od základu. Nikdo si v každodenním koloběhu nepřipouští, že by se to mohlo stát právě jemu…
My, tady v KTC Koulikoro v Mali, si to připouštíme a uvědomujeme. Jsme živí, jsme zdraví a brzy se vrátíme
domů ke svým blízkým. Každý voják nemá takové štěstí a osud mu do cesty hodí pořádné břemeno, které
třeba nemůže sám unést a zvládnout. Chtěli bychom takovým lidem, kteří jsou jedni z nás, pomoci. Proto
jsme si vybrali Vojenský fond solidarity a rádi jsme do něj přispěli finančním příspěvkem 67 300 korun. Ať to
pomůže potřebným a ať to nikdy nepotřebujeme využívat my! Opatrujte se!“

Do podpory VFS se už na samém začátku své kariéry zapojují účastníci Kurzu základní přípravy na Velitelství výcviku – Vojenské akademii ve Vyškově. V březnu 2020 mezi sebou nováčci u úseku základní
přípravy vybrali částku 44 329 Kč, kterou následně věnovali na pomoc svým budoucím kolegům v těžké
životní situaci.
Upřímné gesto profesní sounáležitosti se svými kolegy
vyjádřili příslušníci Letecké záchranné služby AČR,
kteří se rozhodli podpořit VFS. Náčelník Odboru letecké
záchranné služby a urgentní medicíny AČR – Líně plu‑
kovník gšt. MUDr. Zdeněk Pašek 17. února 2020 osob‑
ně předal předsedkyni výboru VFS brigádní generálce
Lence Šmerdové symbolický šek ve výši 20 000 Kč. Tuto
částku se leteckým záchranářům podařilo získat z pro‑
deje jejich kalendáře na rok 2020.
Mezi podporovatele VFS se zařadili i příslušníci 221. vrtulníkové letky, která je součástí 22. základny vrtul
níkového letectva Náměšť nad Oslavou. Brigádní
generálka Šmerdová 15. prosince 2020 převzala od
velitele elitní tygří letky podplukovníka Miroslava Ša‑
jbana a nadporučíka Tomáše Chlebečka symbolický
šek na částku 20 221 Kč. „Na pomoc kolegům, kteří se
ocitnou v těžké životní situaci, jsme se rozhodli věnovat
výtěžek z prodeje našeho kalendáře. Výsledná částka
18
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symbolicky odkazuje na rok 2020 i číslo naší
letky,“ řekl velitel 221. vrtulníkové letky
podplukovník Šajban.
K pravidelným podporovatelům Vojenského fondu solidarity patří příslušníci
Aktivní zálohy ozbrojených sil ČR (AZ),
kteří za svými vojenskými kolegy stojí jako jeden velký tým. Propagují fond
a přispívají do něho značnými částkami,
za což jim patří srdečné poděkování.
Upřímné gesto osobní empatie i profes‑
ní sounáležitosti projevili příslušníci AZ
74. mechanizovaného praporu Bučovice, kteří podpořili Gábinku, mladou dív‑
ku s vážným onemocněním. Petr Ševčík,
Petr Suchánek a Miroslav Hrušák vytvořili
pod občanským sdružením Independent
z Uherského Hradiště transparentní účet
na pořízení invalidního vozíku s přídavným
elektrickým pohonem. Vybraná částka
175 904 Kč pokryla náklady na vozík v hod‑
notě 160 000 Kč. Zbývajících 15 904 Kč vě‑
novali bučovičtí záložáci na konto VFS, kde
budou tyto peníze dál pomáhat.

Sportovní akce spojené se sbírkovou činností
Když pohyb pomáhá

Běh pro válečné veterány
Příslušníci 22. základny vrtulníkového
letectva Náměšť nad Oslavou patří mezi
hrdé profesionály a srdcaře. Aktivně udr‑
žují památku našich válečných veteránů
a není jim lhostejný ani osud jejich kolegů
a kamarádů, kteří se ocitli v těžké životní
situaci. V rámci celoarmádního projektu se
rozhodli propojit tradici s pomocí druhým
a zorganizovali běh na podporu váleč‑
ných veteránů a ve prospěch VFS. Patro‑
nát nad projektem, který byl symbolicky
Výroční zpráva Vojenského fondu solidarity 2020
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odstartován 28. září 2020 v Den české státnosti, převzala
předsedkyně výboru Vojenského fondu solidarity brigádní
generálka Lenka Šmerdová.
Původně plánovaná štafeta okolo republiky musela být
bohužel zrušena. Vytyčený běžecký cíl 1 800 km však zů‑
stal zachován a vojáci tuto vzdálenost zdolávali indivi‑
duálně ve svých domovských posádkách. Běžci mohli za
dobrovolný příspěvek získat náramek, čímž přispěli na
podporu VFS. Náramky ale byly k dispozici i pro ty, kteří
se běhu nemohli osobně zúčastnit, a přesto chtěli projekt
morálně podpořit. Zapojili se i příslušníci AZ a běžci z civil‑
ní veřejnosti, kteří vyběhli na svou oblíbenou trasu s mě‑
řicími aplikacemi nebo chytrými hodinkami. Své výsledky
nám průběžně posílali i s fotkami a vzkazy osobní podpory
vojákům. Mezi běžci samozřejmě nechyběli ani zástupci
VFS v čele s generálkou Šmerdovou a naši kolegové z Cha‑
rity Česká republika.
Přes dva tisíce vojáků z 33 útvarů a zařízení resortu obrany nakonec uběhlo 35 666 kilometrů, takže
původní cílová vzdálenost byla překonána téměř dvacetinásobně. Někteří běžci za týden zdolali i sto‑
kilometrovou metu. Rekordmanem se stal četař Radek Hrnčíř ze 143. zásobovacího praporu Lipník nad
Bečvou, který během dvou dnů uběhl neuvěřitelných 96 km. Projekt podpořila také Nadace ČEZ, která
ho prezentovala ve své aplikaci „Pomáhej pohybem“. Cílem bylo naběhat 180 000 bodů do 30 dnů. Na‑
šim běžcům však stačilo pouhých dvanáct dnů ke splnění této podmínky a Nadace ČEZ proto věnovala
VFS 100 000 Kč. Tato částka navýšila vánoční finanční dar každoročně poskytovaný VFS pro nezaopat‑
řené děti vojáků.
Za pouhé dva týdny se vojákům, příslušníkům AZ a dobrovolníkům z řad široké veřejnosti podařilo získat na podporu VFS více než čtvrt milionu korun. Projekt rovněž podpořily dobrovolnými
finančními dary soukromé firmy a fyzické osoby.
Děkujeme všem vojákům i civilní veřejnosti za osobní podporu této výjimečné akce. Zvláštní poděko‑
vání patří organizačnímu týmu z 22. základny vrtulníkového letectva v čele s vrchním praporčíkem nad‑
praporčíkem Adolfem Gothardem a nadpraporčíkem Pavlem Eiglem.
„Je to parádní pocit a nečekal jsem, že běh vzbudí tak obrovský zájem jak z řad vojáků, tak i civilistů. Mám
z toho opravdu upřímnou radost, že se nás v takto těžké době tolik semklo.“ (nadpraporčík Pavel Eigl)
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Sparta vzdává hold
Před zaplněnou O2 arenou
nastoupili 16. února 2020 ve
speciálních dresech hokejisté
Sparty proti soupeřům z Kar‑
lových Varů. Na zápas byli za
symbolické vstupné pozváni
i vojáci, policisté, hasiči a zá‑
chranáři, kteří společně se
skalními hokejovými fanouš‑
ky vytvořili skvělou atmosfé‑
ru. Díky výtěžku z dobročinné aukce těchto dresů získal
VFS částku 180 000 Kč.
„Přijde mi super, že vzdáváme hold ozbrojeným a záchranným složkám. Být součástí takovéto akce je zážitek.“ (útočník HC Sparta Praha David Dvořáček)

Běh pro Vojenský fond solidarity
a Nadaci policistů a hasičů
„Pod jednou vlajkou jedna rodina.“ Již čtvrtý ročník charitativního
běhu se uskutečnil 22. srpna 2020 v Děčíně. Pořadatelem akce
byl tradičně spolek Self Defence Division, z. s., v čele s rotmis‑
trem Jiřím Omaníkem z 31. pluku radiační, chemické a biologické
ochrany. Ve prospěch VFS se podařilo vybrat 43 067 Kč.
„Atmosféra po celé trati byla úžasná, je to nádherný zážitek a pocit,
že můžeme tímto činem do budoucna někomu pomoci.“ (nadrot‑
mistr Tomáš Cígler, 311. prapor radiační, chemické a biologické
ochrany Liberec)

Military Death March
Extrémní dálkový pochod každoročně organizují příslušníci 252. protiletadlového raketového oddílu
kapitán Lukáš Perný a nadrotmistr Jaroslav Nábělek. Chtějí tak připomenout a uctít památku žen a dí‑
vek z koncentračního tábora Grünberg, jež zahynuly během pochodu smrti, který skončil 4. května 1945
ve Volarech na Šumavě. Část výtěžku ve výši 40 000 Kč organizátoři věnovali VFS.
„Jsme rádi, že můžeme přispět do fondu těm, kteří naši akci podporují nejvíce. Děkujeme za práci, kterou odvádíte, i když si přejeme, abychom ji nikdo
nikdy nepotřebovali využít.“ (kapitán
Lukáš Perný).
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Společenské a kulturní charitativní akce
Každý originální nápad se cení

Bikers for Veterans
Nultý ročník benefiční jízdy motorkářů se pod zášti‑
tou brigádní generálky Lenky Šmerdové uskutečnil
na trase Praha – Luštěnice. Hlavním cílem organi‑
zátorů bylo podpořit skupinovou motocyklovou
vyjížďkou vojáky, kteří se ocitli v těžké životní si‑
tuaci. Trojice srdcařů ve složení Pavel Pokora, Pa‑
vel Šramota a Josef Mlejnek se inspirovala v USA,
kde mají podobné motorkářské srazy na podporu
válečných veteránů dlouholetou tradici. Jízdy se
12. září 2020 zúčastnilo více než 200 jezdců, pro
které byl v cíli připraven společný program. Ve prospěch VFS se podařilo vybrat celkem 51 271 Kč.

„Chtěli jsme poděkovat našim válečným veteránům, a proto jsme se rozhodli oslovit Vojenský fond solidarity. Chceme podpořit ty, kteří se ocitli v nelehké situaci, a pomoci jim překlenout obtížné období.“ (Pavel
Pokora, organizátor Bikers for Veterans)

Reprezentační ples 4. brigády
rychlého nasazení
Pod záštitou velitele brigády plukovní‑
ka Generálního štábu Josefa Trojánka
se konal 15. února 2020 v Lounech ples
červených baretů. Ve prospěch VFS vybrali účastníci částku 8 090 Kč.
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Individuální podpora Vojenského fondu solidarity
Příběhy profesní sounáležitosti. Vojáci vojákům

Výzva ministra obrany
V roce 2020 se již podruhé konal
Týden solidarity, který na dny
30. listopadu – 6. prosince 2020
vyhlásil ministr obrany Lubo‑
mír Metnar. Ve svém osobním
dopise vyzval vojáky a civilní
zaměstnance k další podpoře
VFS: „Sloužíte a pracujete v resortu, jehož základním principem je solidarita a soudržnost
jako něco, bez čeho se ve své
práci neobejdete a co je naprosto přirozené. A jsem přesvědčen,
že je také výrazem profesionální hrdosti a cti každého vojáka.
Připojte se i vy a staňte se spolu
se mnou přispěvateli Vojenského fondu solidarity.“ Ve prospěch VFS osobně věnoval finanční dar ve
výši 20 000 Kč. Součástí akce bylo také sdílení silných příběhů sounáležitosti vojáků, pro které soli‑
darita není jen prázdné slovo. Některé z nich osobně ocenil náčelník Generálního štábu AČR armádní
generál Aleš Opata svou pamětní mincí.

„Jsme jako rodina.“
Příslušník 43. výsadkového praporu Chrudim rotmistr Petr Tvrzník pomohl v těžké životní situaci svému
kamarádovi z praporu rotnému Michalu Petrlíkovi. Ten musel opustit svůj byt s manželkou a tříměsíční
dcerou poté, co ho vytopili sousedé. „Když jsme přišli domů, padaly omítky, na podlaze stála voda a celý
prostor byl v podstatě neobyvatelný. Začal jsem řešit situaci, kam půjdeme. Petr v ten moment přišel s nabídkou, že se můžeme na potřebnou dobu přestěhovat do jeho bytu, který pro nás uvolnil.“ Za poskytnutou
pomoc se chtěl kamarádovi odměnit, ten ale peníze odmítl a doporučil mu, aby finanční dar věnoval
VFS. Sám se totiž v roce 2014 účastnil zahraniční mise v Afghánistánu, kde po útoku sebevražedného
atentátníka padlo pět českých vojáků. Právě tato událost se stala impulsem pro vznik VFS, který pomá‑
há vojákům a jejich rodinám v těžkých životních situacích.
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Přestože musel rotný Michal Petrlík uhradit nákladnou rekonstrukci zničeného bytu a nemalé výdaje vynakládá k zabezpečení své rodiny, na účet VFS převedl částku 30 000 Kč. Za výjimečné gesto
hodné opravdových vojenských profesionálů oběma vojákům osobně poděkovala předsedkyně výboru
VFS generálka Šmerdová a předala jim ocenění Laudi Memorabilis a pamětní minci náčelníka Generál‑
ního štábu AČR.

Jednou voják, navždy voják
Mezi štědré přispěvatele VFS dlouhodobě
patří válečný veterán generálmajor Miloslav
Masopust, příslušník 1. československého
armádního sboru. V hloubi duše zůstává
pořád vojákem. Společně se svou manželkou Helenou pravidelně podporuje fond
a v roce 2020 věnoval na jeho charitativní
činnost částku 15 000 Kč.

Vojáky a jejich rodiny v těžké životní situaci podpořil
také bývalý 1. zástupce náčelníka Generálního štábu
AČR generálporučík v záloze Jiří Baloun. Od roku 2020
působí na Velvyslanectví České republiky v Afghánistá‑
nu. To, že i nadále zůstává v srdci vojenským profesionálem, dokládá také jeho osobní dar VFS ve výši
19 999 Kč.

Firemní projekty na podporu Vojenského fondu
solidarity
Příběhy společenské zodpovědnosti

Štědrý dar od partnerů AČR
V listopadu, kdy se celosvětově připomíná Den válečných ve‑
teránů, proběhla v Galerii KODL aukce unikátních hodinek
Prim Orlík DLC – Věrni zůstaneme, které do dražby věnovala
CZECHOSLOVAK GROUP, a. s. Hodinky vyrobila společnost
ELTON hodinářská – jediný výrobce českých hodinek PRIM –
a to pouze v jediném originálu, což významně zvyšuje i jejich
sběratelskou hodnotu. Díky této dražbě získal VFS na svou dal‑
ší charitativní činnost 280 000 Kč.
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„Naše společnost působí mimo jiné
i v obranném průmyslu a řada našich zaměstnanců v armádě sloužila.
Umíme si tedy velmi dobře představit náročnou práci vojáků a velmi si
jí vážíme. Proto jsme už v minulosti
podpořili Vojenský fond solidarity
a nyní jsme do něj přispěli penězi získanými z dražby hodinek Prim vyrobených jednou z našich firem.“ (před‑
seda představenstva CSG Aerospace
Aleš Klepek)

Dlouhodobá podpora od světového výrobce nožů
Společnost MIKOV, s. r. o., zahájila v roce 2019 originální projekt
s názvem Válečný veterán, který má připomínat hrdinství našich
vojáků a zároveň pomáhat potřebným – vojákům v činné službě
a jejich rodinám, které se ocitnou v těžké životní situaci. Z pro‑
deje limitované série nože M-1917, který byl vyroben na motiv
osobní zbraně prvního velitele vojenské odbojové organizace
Obrana národa armádního generála Josefa Bílého, se podaři‑
lo získat 100 000 Kč. Dalších 35 000 Kč pro fond vynesl prodej
speciální edice útočného nože vz. 75 v záchranářské verzi,
která vznikla ve spolupráci firmy s Velitelstvím výcviku – Vo‑
jenskou akademií ve Vyškově.

„Spolupráce s armádou a s Vojenským fondem solidarity je pro nás něčím mimořádným a považujeme ji
za čest. Máme vždy radost z toho, když můžeme spojit nožířské řemeslo s radostí pro fanoušky vojenských
nožů a především konkrétní pomocí.“ (ředitel prodeje Mikov, s. r. o., Martin David)
Výroční zpráva Vojenského fondu solidarity 2020
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Činy, ne slova
Novým partnerem VFS se v roce 2020 stal výrobce nožů ANV Knives, s. r. o. Z prodeje limitované edice
nože M73 KONTOS, která byla věnována 73. tankovému praporu, získal fond 40 000 Kč. Každý nůž byl
označen unikátním číslem 01 až 40 a znakem VFS, všech 40 vyrobených kusů nože z limitované edice se
vyprodalo během jediného dne.

„Díky těmto společným projektům si uvědomujeme důležitost podpory nejen vojáků samotných,
ale také jejich okolí, rodin a blízkých. Proto civilně prodávanou limitovanou edicí nože KONTOS podpoříme Vojenský fond solidarity. Vážíme si důvěry, kterou do nás příslušníci armády
a ozbrojených složek vkládají. Tímto jim všem
vzdáváme úctu a dík.“ (Viktor Zuska, obchodní
manažer ANV Knives, s. r. o.)
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PROPAGACE VOJENSKÉHO
FONDU SOLIDARITY

Propagace a informování vojenské i civilní veřejnosti o aktivitách Vojenského fondu solidarity je nedílnou součástí naší
práce. Rozšíření povědomí o existenci instituce, která byla
zřízena na pomoc vojákům a jejich rodinám, pomáhá finančně posílit fond získáváním nových přispěvatelů a umožňuje
i jeho pevné ukotvení do systému péče o příslušníky resortu.
S ohledem na náročnost vojenské služby může vědomí kam se
obrátit v případě tragické události o okamžitou pomoc zásadně ovlivnit kvalitu života nejen samotného vojáka, ale i celé
jeho rodiny.
V roce 2020 využíval VFS na propagaci své činnosti řadu komu‑
nikačních nástrojů, veřejných aktivit i nových originálních pro‑
jektů. K medializaci
primárně využíval ofi‑
ciální webové stránky
fondsolidarity.army.cz
a nově zřízený oficiální
profil na sociální síti
Facebook, kde čtenáře
pravidelně seznamoval se všemi aktivitami ve prospěch vojáků
a jejich rodin. Hlavním mediálním partnerem zůstal i pro ten‑
to rok resortní časopis A report, jehož redaktorům patří naše
poděkování za spolupráci. Nově byla navázána spolupráce
s Armádním technickým magazínem (ATM). Informace o čin‑
nosti fondu v tomto roce pravidelně zveřejňoval dvouměsíčník
Válečný veterán a čtvrtletník Legionářský směr, které vydává
Československá obec legionářská.
Pokračovala také spolupráce s médii, díky které se VFS dostává do podvědomí nejširší veřejnosti. V prostorách Domu
armády Praha se 3. září 2020 konala tisková konference,
kde brigádní generálka Lenka Šmerdová zhodnotila činnost fondu za uplynulý rok. Reportáž z tohoto setkání byla
ještě téhož dne odvysílána v hlavní zpravodajské relaci České
televize a informovala o ní další média.

Výroční zpráva Vojenského fondu solidarity 2020

27

Odznak Vojenského fondu solidarity
Symbol profesní hrdosti a stavovské cti profesionálních vojáků

V roce 2018 byl zřízen Odznak přispěvatele VFS, určený
pro všechny pravidelné dárce z řad vojenské i civilní veřejnosti. Nositel odznaku, ať je to voják, občanský zaměstnanec
nebo civilní osoba, patří k výjimečným lidem, kterým nejsou
lhostejné osudy druhých. Získat ho může každý, kdo do fon‑
du bezhotovostně přispívá alespoň dvanáct měsíců (trvalým
příkazem, zasíláním části platu) a udělován je na základě čest‑
ného prohlášení žadatele. Za rok 2020 bylo vydáno celkem
284 kusů odznaků.

Předsedkyně výboru VFS generálka Lenka
Šmerdová předala 10. června 2020 v Žatci
odznak 172 příslušníkům 41. mechanizovaného praporu za jejich dlouhodobou
podporu. I díky osobnímu nasazení vrch‑
ního praporčíka Františka Němce do fondu
přispívá již téměř polovina praporu, zhruba
250 vojáků, což je opravdu skvělý výsledek.
Zároveň je u praporu hlavním organizáto‑
rem sbírek na pomoc vojákům a jejich ro‑
dinám, kteří se ocitli v tíživé životní situaci.
Za výjimečnou spolupráci s VFS mu armád‑
ní generál Aleš Opata předal ocenění Laudi
Memorabilis a plaketu náčelníka Generální‑
ho štábu AČR. „Velice si vážím dnešního ocenění, ale chtěl bych zde poděkovat především příslušníkům
našeho praporu za jejich aktivní podporu. Mám radost, že se fond rozrůstá, ale to není výsledek snažení
jednoho člověka, to je společný úspěch nás všech,“ uvedl praporčík Němec, který mimo jiné organizuje
Memoriál Davida Beneše, extrémní víceboj pěchoty k uctění památky svého kolegy a kamaráda, který
padl v roce 2014 v Afghánistánu.
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Osobní iniciativu v propagaci VFS mezi vojáky
42. mechanizovaného praporu převzal kaplan praporu nadporučík Petr Haška.
Odznaky pro 34 vojáků – dlouhodobých přispěvatelů
– mu předala generálka Šmerdová na slavnostním se‑
tkání, které proběhlo 12. listopadu 2020 v Táboře za
účasti zástupců zdejší posádky a místní samosprávy.

Přispívat pravidelnými měsíčními částkami do VFS se rozhodl
i Lukáš „Hiro“ Hirka, novodobý válečný veterán, který byl v roce
2012 těžce raněn na zahraniční operaci v Afghánistánu. Dodnes
se bohužel potýká s vážnými zdravotními následky, ale díky nesmír‑
nému odhodlání bojovat o plnohodnotný život se stal vzorem pro
mnohé, kteří se rovněž potýkají s těžkým osudem. Aktivně se zapo‑
jil do řady charitativních projektů na pomoc zdravotně postiženým
a jako bývalý voják nezapomíná ani na své kolegy ve zbrani. „Jsem
hrdý na svého syna, válečného veterána, kterému není lhostejný osud
vojáků v činné službě, a proto se rozhodl přispívat do Vojenského fondu solidarity. Je to i jeho osobní vzkaz pro ostatní, aby se k této formě
pomoci také přidali. Mám radost z existence fondu, který podporuje
řada jednotlivců i organizací. Jeho činnost je transparentní, důvěryhodná a hlavně záslužná, takže se do ní také rádi zapojíme,“ uvedl
Lukášův tatínek Jiří Hirka. Společně s Lukášem se 15. července 2020
v Praze setkali s generálkou Šmerdovou. Ta Lukášovi osobně poděkovala za jeho více než roční finanční
podporu a předala mu odznak pravidelného přispěvatele: „Je mi upřímnou ctí přivítat do naší ‚rodiny‘
tohoto novodobého hrdinu a velkého bojovníka, který může být díky svému přístupu k životu pro mnohé
vzorem. Jeho vůle pomáhat druhým, přestože sám čelí mnoha těžkostem, je obdivuhodná.“
Velice nás těší rostoucí podpora široké veřejnosti. Nejen soukromé firmy a organizace, ale i jednotliví
dárci pravidelně přispívají do VFS, aby tak vyjádřili respekt a poděkování za náročnou službu našich
vojáků a vojákyň. Mezi tyto dárce patří i ředitel Výchovného ústavu Husův domov ve Dvoře Králové nad Labem Mgr. Radoslav Laš. „V souvislosti s koronavirovou krizí jsem si uvědomil, kteří lidé riskují
v nejtěžších situacích za nás za všechny.
Jsou to především vojáci, policisté, hasiči,
záchranáři a zdravotníci. Tito lidé v rámci
výkonu svého povolání při mnoha nelehkých situacích přicházejí také o své životy.
Z uvedeného důvodu vznikl Vojenský fond
solidarity. Domnívám se, že není lepší způsob, jak současným hrdinům vyjádřit hlubokou úctu a poděkování – rozhodl jsem
se věnovat na konto Vojenského fondu
solidarity pravidelnou měsíční částku,“
vysvětlil Mgr. Laš během osobního setká‑
ní s generálkou Šmerdovou a dodal, že
současně vyzval i své kolegy, aby se také
zapojili do podpory fondu prostřednic‑
tvím pravidelných měsíčních darů.
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Kalendář Vojenského fondu solidarity
Příležitost, jak předvést kreativitu a zapojit se do projektu, který pomáhá

V prosinci 2020 byl opět vydán reprezentativní kalendář Vojenského fondu solidarity, na jehož
vzniku se podíleli sami vojáci. Kalendář byl sestaven z nejlepších fotografií, které byly zaslány do
fotografické soutěže na aktuální téma „Vojáci pomáhají“.
Soutěž vyhlásila předsedkyně výboru VFS v dub‑
nu 2020 a uskutečnila se opět pod záštitou náčel‑
níka Generálního štábu AČR armádního generála
Aleše Opaty.
Dvanáct autentických fotografií ukazovalo vojáky
nasazené v první linii boje s koronavirem: v ne‑
mocnicích a pečovatelských zařízeních, v rámci
mobilních odběrových týmů i v projektu tzv. Chyt‑
ré karantény, při ostraze hranic či darování krve.
Do třetího ročníku soutěže se přihlásilo 27 vojáků
a občanských zaměstnanců z celé republiky, kteří
poslali téměř 100 soutěžních fotografií. V listopa‑
du 2020 ocenil armádní generál Opata společně
s generálkou Šmerdovou vítěze mincí náčelníka
Generálního štábu AČR a dalšími hodnotnými ce‑
nami. Třetí místo obsadil praporčík Mar‑
tin Kresta ze Skupiny kybernetických sil
a informačních operací, na druhé příčce
se umístila kapitánka Simona Mužátko ze
43. výsadkového pluku. Absolutní vítěz –
rotný Milan Hlavatý ze 142. zásobovacího
praporu – získal víkendový relaxační po‑
byt pro dvě osoby ve Vojenské zotavovně
Měřín, který věnovala Vojenská lázeňská
a rekreační zařízení, p. o.
Velkou zásluhu na vzniku kalendáře měly
společnosti STV GROUP, a. s., a FENIX Pro‑
tector, s. r. o., které na své náklady vytiskly
3 500 kusů kalendářů a věnovaly je fondu.
„Vážíme si Vojenského fondu solidarity – toho, co pro vojáky dělá, jak je dokáže v těžkých chvílích podržet
a podpořit. Jen málokterá nadace v České republice má takovou důvěru. Jeho pomoc je adresná, každá
koruna je dohledatelná, každý akt pomoci je zdůvodněný a pečlivě zvážený s velkou dávkou empatie a lidskosti. A právě proto jsme hluboce poctěni, že můžeme podpořit vydání tohoto kalendáře,“ vysvětlili své
rozhodnutí statutární ředitel STV GROUP, a. s., David Hác a jednatel FENIX Protector, s. r. o., Ivo Strejček.
Plánovaný slavnostní křest kalendáře se kvůli epidemiologické situaci bohužel nekonal. Zájemci moh‑
li kalendář získat za dobrovolný příspěvek ve prospěch VFS. Distribuci pro širokou veřejnost zajistila
rekrutační střediska a pracoviště napříč celou Českou republikou. Veškeré příspěvky jsou stejně jako
v uplynulých ročnících směrovány na účet fondu a poté vojákům a jejich rodinám, kteří se ocitnou v těž‑
ké životní situaci.
VFS byl na veřejnosti prezentován i v rámci výstavy Vojenského historického ústavu Praha s názvem „S vědomím rizika“. Cílem bylo představit pomocí osobních vzpomínek vybraných novodobých
válečných veteránů působení českých vojáků v zahraničních operacích za uplynulých 30 let.
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Spolupráce v oblasti propagace
Pomáhají nám s prezentací v rámci resortu i na veřejnosti

Vojenský fond solidarity v oblasti propagace dlouhodobě spolupracuje s následujícími subjekty:
 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
 Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, p. o.
 Ústřední vojenská nemocnice Praha, p. o.
 Vojenská nemocnice Brno, p. o.
 Vojenská nemocnice Olomouc, p. o.
 Ústav leteckého zdravotnictví, p. o.
 Vojenský historický ústav Praha

Dlouhodobá a úspěšná partnerství vyústila v roce 2020 v uza‑
vření oficiálních dohod o vzájemné podpoře. Jako první bylo
13. srpna 2020 podepsáno Memorandum o spolupráci při
podpoře Vojenského fondu solidarity s Vojenskými lázeňskými a rekreačními zařízeními. Cílem smlouvy je kooperace obou
stran při zlepšování kvality života vojáků, kteří se vlivem událos‑
tí souvisejících s výkonem služby ocitli v nepříznivých životních
situacích. Obsahem je také pomoc při zlepšování životní situ‑
ace dětí vojáků padlých či trvale hendikepovaných v důsledku
plnění služebních povinností a zmírnění negativních sociálních
dopadů na rodiny a domácnosti vojáků v nejkritičtějším období.
„S Armádou České republiky spolupracujeme dlouhodobě. Podporu Vojenského fondu solidarity, který pomáhá vojákům a jejich
rodinám, považuji tedy za milou a profesionální samozřejmost,“
uvedl ředitel příspěvkové organizace Ing. Milan Lauber, Ph.D.
Dlouhodobou podporu má VFS
rovněž od Vojenské zdravotní
pojišťovny ČR. Díky uzavření memoranda z 8. září 2020
bude tato spolupráce i nadále
pokračovat.
„Pro Vojenskou zdravotní pojišťovnu je to vyjádření mimořádného postavení, které mezi jejími
pojištěnci mají příslušníci resortu
obrany. Podpora vojáků, jejich rodinných příslušníků a veteránů je
jednou z nejdůležitějších povinností, kterou pojišťovna vykonává. Vyjma trvalého zajišťování zdravotní
péče a zvláště pak jejího financování se nyní společně zaměříme i na větší propagaci fondu mezi našimi
pojištěnci a posílíme i schopnost fondu při financování jeho provozních nákladů,“ shrnul generální ředitel
Josef Diessl.
Výroční zpráva Vojenského fondu solidarity 2020
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HOSPODAŘENÍ
VOJENSKÉHO FONDU
SOLIDARITY V ROCE 2020

V roce 2020 zaznamenal výtěžek Vojenského fondu solidarity opět rostoucí tendenci. Aktivity fondu a pomoc vojákům a jejich rodinám, které se ocitly v těžké životní situaci, dárce stále více oslovuje a motivuje je podílet se na této pomoci. Přestože do těchto aktivit výrazně vstoupila omezení
v souvislosti s pandemií covid-19, komunikace s dárci se podařila přenést do on-line prostředí
a jejich štědrost následky omezení nepocítila. Výrazně narostla rovněž poskytnutá finanční pomoc potřebným.
Přehled finančních prostředků Vojenského fondu solidarity od jeho vzniku v rámci registrované veřejné
sbírky pro Českou republiku, kterou spravuje Charita Česká republika, včetně kumulativního přehledu
prostředků k využití pro další potřebné uvádí následující tabulka:

Použité prostředky
v souladu s účelem
sbírky

Prostředky
k využití dle
účelu sbírky
(kumulativně)

Období

Hrubý
výtěžek sbírky

Čistý
výtěžek sbírky *)

2015

1 591 925,90

1 512 329,61

24 000,00

1 488 329,61

2016

2 362 849,57

2 244 707,09

690 000,00

3 043 036,70

2017

2 894 799,30

2 750 059,34

321 627,00

5 471 469,03

2018

14 458 786,87

13 735 847,53

10 497 609,00

8 709 707,56

2019

5 888 844,82

5 594 402,58

649 589,00

13 654 521,14

2020

6 550 362,42

6 222 844,30

1 107 000,00

18 770 365,44

*) v souladu s ustanovením §23 odst. 2 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách činí náklady spojené
s realizací sbírky max. 5 % hrubého výtěžku

Vedle pravidelných i nepravidelných přispěvatelů z řad individuálních a firemních dárců pokračuje pro‑
jekt dárcovských sms (DMS) v rámci Fóra dárců, díky němuž mohou lidé dobrovolně přispívat na fond
prostřednictvím jednorázových či trvalých SMS ve tvaru DMS VFS a TRV VFS v hodnotách 30/60/90 Kč.
Touto cestou získal v roce 2020 Vojenský fond solidarity částku 9 146 Kč.
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Poděkování patří všem pravidelným dárcům za jejich trvalou a dlouhodobou podporu Vojenského fon‑
du solidarity. V roce 2020 se do našich štědrých přispěvovatelů zařadilo nových téměř 800 dárců a celko‑
vý počet dárců tak stoupl na 2 400. Z tohoto počtu 1 420 dárců přispívalo pravidelnými příspěvky. Všem
1 527 dárcům je možné poděkovat za trvající přízeň, neboť darovali i v roce 2019.
Tento nárůst počtu dárců se projevil i v celkovém počtu darů od individuálních a firemních dárců,
organizací a sdružení, kteří Vojenský fond solidarity v roce 2020 podpořili celkem 21 150 dary.
Příjmy do Vojenského fondu solidarity tvoří jednorázové a pravidelné dary, které doplňují dary ze spe‑
ciálních akcí a aktivit pořádaných na podporu fondu.
V roce 2020 činilo 80 % příspěvky od individuálních dárců, kteří přispěli např. vkladem na účet nebo
formou DMS. Zbývajících 20 % tvoří dary od firem.

Poměr dárců na výtěžku sbírky
firemní dárci 20 %

individuální dárci 80 %

Graf poměr typů zdrojů na celkových příjmech v roce 2020 znázorňuje pravidelné a ostatní jednorázové
příspěvky, které činily celkem 5 367 058 Kč, výtěžek kampaně ke Dni válečných veteránů v celkové výši
1 071 459 Kč a ostatní sportovní, hudební a kulturní akce, které pro fond vynesly celkem 111 845 Kč.

Poměr typu zdrojů na celkových příjmech
sbírka ke Dni
válečných veteránů
16 %

ostatní sportovní,
hudební a kulturní akce
2%

pravidelné a ostatní
jednorázové příspěvky
82 %
Výroční zpráva Vojenského fondu solidarity 2020
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ČEPRO, a. s., podpořilo Vojenský fond solidarity celkovou částkou 450 000 Kč, Česká zbrojovka, a. s., vě‑
novala finanční dar ve výši 250 000 Kč, ARAMARK, s. r. o., daroval částku 150 000 Kč, klub ledního hokeje
HC Sparta Praha, a. s., poskytl finanční prostředky ve výši135 000 Kč, MIKOV, s. r. o., věnoval příspěvky
v celkové hodnotě 135 000 Kč, Nadace ČEZ dar ve výši 100 000 Kč a STV GROUP, a. s., společně s firmou
FENIX Protector, s. r. o., uhradily výrobu 3 850 kusů reprezentativního kalendáře VFS.

V rámci sbírky VFS organizované u příležitosti Dne válečných veteránů uhradila Vojenská zdravotní
pojišťovna České republiky výrobu 15 kusů plexisklových sbírkových pokladniček a 3 000 kusů vlčích
máků, Inversor Global, s. r. o., 7 000 kusů vlčích máků, Charita Česká republika 3 000 kusů vlčích máků,
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, p. o., 1 196 kusů vlčích máků, Bohemia Air Soft 1 000 kusů vlčích
máků a státní podnik Vojenský technický ústav uhradil výrobu 47 plastových sbírkových pokladniček
a 350 kusů vlčích máků.

K významným dárcům Vojenského fondu solidarity patří také firmy Special Service Internatio‑
nal, spol. s r. o., 1. Koronerská, s. r. o., a ANV KNIVES, s. r. o.

Fond podpořily také organizace, které poskytly finanční příspěvek ve výši 10 000 Kč a výše.

Děkujeme rovněž všem vojenským útvarům a nejmenovaným či anonymním*) dárcům za finanční pod‑
poru, prostřednictvím které pomáhají plnit poslání Vojenského fondu solidarity.
*) Uvedením kontaktů nám umožníte zaslat potvrzení o poskytnutém daru.
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Vojenský fond solidarity v roce 2020 splnil své poslání a pro další trvalé,
prospěšné a úspěšné působení má vytvořeny všechny předpoklady. Jeho
činnost bude nadále zaměřena na shromažďování finančních prostředků pro
děti vojáků, kteří zahynuli v souvislosti s výkonem služby, a pro vojáky a jejich
blízké, kteří se ocitli v těžké životní situaci.

Výroční zpráva Vojenského fondu solidarity 2020

35

ORGANIZACE VOJENSKÉHO
FONDU SOLIDARITY

Řídícím orgánem Vojenského fondu solidarity je výbor, který tvoří patnáct stálých členů zastupujících Armádu České republiky, Vojenskou policii, Vojenské zpravodajství, Vojenskou kancelář
prezidenta republiky, Hradní stráž, Charitu Česká republika a Českou biskupskou konferenci.
Předsedkyní výboru je od roku 2017 poradkyně náčelníka Generálního štábu brigádní generálka
Mgr. Lenka Šmerdová, místopředsedou výboru generální sekretář Charity Česká republika
Mgr. Jakub Líčka. Chod Vojenského fondu solidarity zabezpečují dva sekretáři – příslušníci oddělení humanitní služby Agentury personalistiky AČR.
Výbor VFS zasedl v průběhu roku 2020 celkem pětkrát, přičemž jedno zasedání bylo svoláno jako mi‑
mořádné v reakci na tragickou nehodu vrtulníku, při níž zahynula příslušnice 8. úkolového uskupení
Armády ČR MFO Sinaj štábní praporčice in memoriam Michaela Tichá.
Z jednotlivých jednání výboru bylo vždy pořízeno usnesení, jehož autenticitu a věcnou správnost stvrdi‑
la předsedkyně a místopředseda výboru svým podpisem. Do usnesení a doprovodných prezentací byly
zapracovány hlavní činnosti a postupy VFS za uplynulé období:

	Kontrola hospodaření, získávání finančních darů ve prospěch VFS a navázání spolupráce s novými partnery, personální změny:
	kontrola přijatých finančních darů a realizované finanční podpory klientům, stav účtu;
	jednání s novými partnery o konkrétní podobě vzájemné spolupráce;
	podpis memorand o spolupráci v oblasti materiálové a marketingové podpory;
	zajištění sponzorů na nákup sbírkových pokladniček, vlčích máků a reprezentativního kalendáře;
	příprava a realizace vnitroresortní sbírky ke Dni válečných veteránů;
	podpora vojenské i civilní veřejnosti při organizaci krátkodobých sbírek ve prospěch VFS;
	příprava projektu zacíleného na zvýšení počtu pravidelných přispěvatelů z řad vojáků a vojákyň;
	výdej potvrzení o daru za rok 2020 pro přispěvatele do VFS;
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	změny ve složení výboru VFS vyvolané personálními změnami v rámci MO, rozšíření výboru o dva
nové stálé členy – zástupce Velitelství pro operace a zástupce odboru řízení lidských zdrojů sekce
státního tajemníka MO.

	Úprava interních dokumentů za účelem rozvoje činnosti VFS:
	Výroční zpráva VFS za rok 2019;
	nové kontaktní formuláře – Podnět k poskytnutí finančního příspěvku z VFS a Žádost o poskytnutí
finančního příspěvku z VFS.

	Řešení žádostí klientů – vojáků a jejich rodin ocitnuvších se v těžké životní situaci:
	spolupráce s veliteli, vrchními praporčíky a kaplany;
	osobní kontakt členů výboru VFS s klienty za účelem zjištění potřebných informací;
	realizace finanční podpory v oprávněných případech.

	Podpora dětí, které ztratily jednoho z rodičů v souvislosti s plněním služebních povinností v ČR
nebo v zahraničí:
	navýšení vánočního finančního daru pro nezaopatřené děti z vojenských rodin.

	Propagace činnosti VFS:
	prezentace fondu v rámci AČR a na veřejnosti;
	zajištění nových mediálních partnerů;
	spuštění oficiálního profilu VFS na sociální síti Facebook;
	zveřejnění životních příběhů vybraných klientů;
	zajištění výroby nových tištěných propagačních materiálů;
	nákup nových roll-upů za účelem jejich rozmístění ve všech zařízeních Volarezy;
	distribuce odznaku Vojenského fondu solidarity pro pravidelné přispěvatele;
	realizace třetího ročníku fotografické soutěže VFS na téma „Vojáci pomáhají“;
	výroba a distribuce kalendáře VFS.

Výroční zpráva Vojenského fondu solidarity 2020
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Vítězný snímek fotosoutěže VFS „Vojáci pomáhají“
rtn. Milana Hlavatého ze 14. plogp s názvem Logistici v akci
Výroční zpráva Vojenského fondu solidarity 2020
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