VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA – UNPROFOR 20 AKTUALITY:
Jsme tady proto, aby se svět, když už není rájem, nestal peklem!
Nápis na stanovišti francouzských příslušníků sil OSN v Parćići v Sektoru JIH mise
UNPROFOR v roce 1992
Jindřich Marek

UNPROFOR
České vzpomínky
V letošním roce uplyne již 20 let od nasazení českých a slovenských vojáků v mírové
peacekeepingové misi UNPROFOR (United Nations Protected Force) na území bývalé
Jugoslávie. Po advance teamu v březnu 1992 se tehdejší československý prapor mírových sil
OSN rozvinul do 18. dubna 1992 v prostoru své odpovědnosti v Sektoru JIH v Krajině v okolí
Plitvických jezer. Bylo by chybou si tuto událost nepřipomenout!
Tyto události proto pověřený pracovník Vojenského historického ústavu během roku 2012
připomene veřejnosti formou čtyř následujících aktivit:

* V těchto dnech právě vychází v čísle 1 odborném čtvrtletníku VHÚ „Historie a vojenství“
obsáhlá stať pod jménem „ČEŠTÍ VOJÁCI A JEJICH ZAHRANIČNÍ PARTNEŘI
V SEKRORU JIH MÍROVÉ MISE UNPROFOR 1992 – 1995“, která připomíná počátky
činnosti našeho praporu v Krajině a kontakty našich vojáků s francouzskými, keňskými,
polskými, kanadskými a jordánskými vojáky.
* V pátek 20. dubna 1992 by měl náčelník štábu AČR otevřít v prostorách před budovou
Generálního štábu v Dejvicích výstavu „open air“ výstavu „UNPROFOR – České
vzpomínky“, která chce na 22 panelech připomenout základní aspekty působení českých
vojáků v této složité, ale také významné mírové misi. Výstava by zde měla být umístěna
měsíc.
* Na počátku léta vyjde v čísle 2 odborném čtvrtletníku VHÚ „Historie a vojenství“ další
obsáhlá stať z pera Jindřicha Marka pod jménem „ČESKÝ PRAPOR MÍROVÉ MISE
UNCRO A CHORVATSKÁ OPERACE OLUJA“, která se pokusí nastínit základní průběh
událostí v pásmu praporu v srpnu 1995.
* V době před vánočními svátky by se potom na pultech knihkupectví měla objevit kniha
Jindřicha Marka z produkce chebského nakladatelství Svět křídel pod stejným názvem jako
výstava před GŠ AČR – tedy „UNPROFOR – České vzpomínky“, aby připomněla české
veřejnosti neprávem opomíjenou účast českých vojáků v mírových misích OSN.
V současné době autor dokončuje sběr fotografií a vzpomínek zajímavých pamětníků,
potřebných pro dokončení knihy, a proto uvítá s povděkem jakoukoliv další radu, vzpomínku
či zápůjčku fotografií a dokumentů prostřednictvím těchto kontaktů – MAIL:
m.jindrich@seznam.cz či TELEFON VHÚ: 973 204 954.
Peacekeeping není job pro vojáky, ale nikdo jiný to dělat nemůže…
Generalní tajemník OSN Dag Hammarskjöld (1905–1961)

