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Vážení přátelé,  

děkuji za pozvání na dnešní jednání. 

Dovolte, abych Vás pozdravila jménem Českého mírového fóra - jménem svým a jmenovitě i 

kolegy Petra Schnura, místopředsedy ČMF, který je momentálně v Hannoveru, kde také žije. 

České mírové fórum existuje od roku 2003. Organizovali jsme mnoho vzdělávacích seminářů i 

mezinárodních konferencí – a to především ve spolupráci s nadací Rosy Luxemburg anebo 

s americkou mírovou protiválečnou organizací. Naším hostem byl například mezinárodní 

zbrojní inspektor v Iráku Scott Ritter, který veřejně tvrdil, že v Iráku žádné zbraně hromadného 

ničení nejsou a tedy neexistuje důvod k napadení Iráku ze strany USA. 

Ještě před tím jsem však měla tu čest být místopředsedkyní Českého mírového výboru, jehož 

byl předsedou Ing. Jiří Sobotka. Organizovali jsme několik mezinárodních mírových 

konferencí v Senátu a v Parlamentu - například na téma mírových aktivit nositelky Nobelovy 

ceny za mír Berty Suttnerové a její nadčasové knihy Odzbrojte. Na našich konferencích byli 

přítomni lidé z celého světa v čele s Corou Weiss, prezidentkou Mezinárodního mírového 

úřadu apod.  

S Asociací Vojáci proti válce začalo České mírové fórum spolupracovat v červnu roku 2016 na 

Mírovém setkání na pražském magistrátu. Iniciátorem této spolupráce byl právě Ing. Jiří 

Sobotka, bývalý diplomat a odborný poradce Českého mírového fóra v otázkách zahraniční 

politiky.  

Pan Sobotka byl nejen zástupce tehdejšího Československa při tvorbě Závěrečného aktu 

Konference zemí o bezpečnosti a spolupráci v Evropě v Helsinkách v roce 1975 (tedy základu 

dnešního fungování OBSE), ale dlouholetým členem Světové rady míru a kolegou předsedy 

Asociace Vojáci proti válce pana plukovníka Jiřího Bureše, kterého si velmi vážil. A na základě 

takto navázaných kontaktů se stalo České mírové fórum členem delegace na zasedání Světové 

rady míru, které se uskutečnilo ve Varšavě v červenci 2016 v souvislosti se summitem NATO.  

Asociace Vojáci proti válce ve spolupráci s Českým mírovým fórem předložily Světové radě 

míru návrh na memorandum, které bylo Světovou radou míru přijato. Tak začala spolupráce 

mezi našimi organizacemi na mezinárodním poli. ČMF tak mělo možnost zúčastnit se i jednání 

Světové rady míru na Kypru a v Berlíně.  

Po těchto mezinárodních aktivitách jsme vždy společně publikovali texty v různých 

alternativních médiích - například Parlamentní listy, Nová republika, Czech Free Press, a dále 

jsme poskytli několik rozhovorů České nezávislé televizi a Svobodnému vysílači. 

V mainstreamových médiích, která jsou orientována pro NATOvsky,  to bohužel možné 

nebylo. Aby tedy vešla - námi sdělovaná fakta - ve známost, využili jsme alternativní média. 

Dovolte, abych na závěr zacitovala slova svého kolegy Ing. Jiřího Sobotky, který byl 

iniciátorem spolupráce našich dvou organizací, ale bohužel vloni zemřel. 

„České mírové fórum je jako společný dům ve vlastnictví občanů, kteří prosazují svou 

bezpečnost a bezpečnost své země každý podle svých sil a možností a způsobem, který 

považuje za vhodný. 
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Cílem ČMF je zahraniční politika ČR podle potřeb občanů. My občané nejsme vůči vládě 

v postavení žadatele, my jsme v postavení žalobce. Proto jsme v ČMF přemýšleli o tom, co by 

se mohlo a mělo udělat. Jaký reálně splnitelný úkol si dát. 

Vzhledem k dosavadním zkušenostem jsme zamítli o cokoliv žádat vládu. Vždyť v minulosti 

vládu ke změně nepřiměly žádné naše požadavky. 

Udělali jsme tedy závěr, že vládě budeme veřejně připomínat nutnost dodržovat zákony. 

Konkrétně Ústavu ČR, Chartu OSN, Zakládající smlouvu NATO a Závěrečný akt z Helsinek, 

které jsou soustavně porušovány právě v souvislosti s akcemi NATO, které naše vláda 

podporuje.  

Rozhodli jsme se, že veřejně poukážeme na to, že vláda mainstreamový tisk, rozhlas a televize 

v soukromém vlastnictví a dokonce i veřejnoprávní ČT toto porušování občanům zatajují.“ 

Toto jsme také soustavně činili. A od roku 2016 České mírové fórum v této činnosti pokračuje 

ve spolupráci s Asociací vojáci proti válce. A nově i s Agenturou Exanpro. 

 

Děkuji tedy jménem ČMF za tuto skvělou spolupráci a tímto i za pozornost. 

 

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D. 

Předsedkyně Českého mírového fóra 
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