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Veřejné slyšení v Senátu

Ve Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR se 
včera dopoledne uskutečnilo veřejné slyšení k petici „Zachraňte ONDRÁŠ!“ Předsedovi 
Senátu  Přemyslu Sobotkovi ji v prosinci minulého roku předal petiční výbor, který 
během čtyř měsíců získal více než 20 tisíc podpisů občanů pro zachování špičkového 
profesionálního folklorního souboru Armády ČR.

Za petiční výbor se veřejného slyšení zúčastnili Zdeněk Pšenica, předseda Folklorního 
sdružení ČR a Vlastimil Fabišík, člen výboru Folklorního sdružení ČR. Veřejnost, 
sympatizující se záměry petice, zastupovali mimořádný a zplnomocněný velvyslanec ČR 
v Irácké republice genmjr. v zál. Petr Voznica, biskupa zodpovědného za duchovní službu 
v Armádě ČR Vojtěcha Cikrleho zastupoval při slyšení Mons. Tomáš Holub.

Za Ministerstvo obrany ČR, které v létě loňského roku rozhodlo o zrušení Vojenského 
uměleckého souboru ONDRÁŠ, se veřejného slyšení zúčastnili náměstek ministryně obrany 
Radek Šmerda a ředitel odboru Generálního štábu AČR plk. Pavel Rybák. 

Senátorka Hana Doupovcová, která veřejné slyšení výboru řídila, v první části dala prostor 
k vyjádření oběma stranám. Za petiční výbor jako první vystoupil Z. Pšenica, který mimo jiné 
zdůraznil, že petice byla spontánní reakcí široké občanské veřejnosti na  nekompetentní, 
unáhlené a devastující rozhodnutí ministryně obrany ČR V. Parkanové zrušit umělecké 
těleso s obrovskou tradicí, vysokou kulturní hodnotou a vybudovaným zázemím. I proto petici 
podpořily - kromě příznivců folkloru z řad veřejnosti – stovky  významných osobností 
kulturního, veřejného i politického života, a to napříč celým politickým spektrem. 

V. Fabišík ve svém erudovaném vystoupení připomněl historii a umělecký přínos VUS 
ONDRÁŠ. Zdůraznil mimo jiné skutečnost, že jde o výjimečný profesionální umělecký 
subjekt v rámci celé České republiky, který uchovává hodnoty tradiční lidové kultury 
obohacené jejich uměleckou úpravou, uměleckým zpracováním v hudební a taneční 
interpretaci. Jedinečnost a šíře uměleckého záběru VUS ONDRÁŠ je navíc umocněna 
„masivním“ potenciálem tvůrců, hudebníků, zpěváků a tanečníků. Z téměř stočlenného 
kolektivu je 49 zaměstnanců – profesionálů, zhruba dalších 50 členů jsou amatéři pracující 
bez finančních nároků.

V emotivně laděném vystoupení se genmjr. v zál. P. Voznica zaměřil na význam VUS 
ONDRÁŠ při šíření dobrého jména Armády ČR a jejich ozbrojených sil v zahraničí. 
Připomněl mimo jiné, že kromě standardních uměleckých turné absolvoval soubor řadu 
vystoupení při velitelstvích NATO v Evropě. V posledních letech u příležitosti významných 
dnů a státních svátků ČR představil český, moravský a slezský folklor v následujících 
armádních „destinacích“ spojenců: v NATO School – Oberammergau (2003 a 2005), Joint 
Force Command HQ Brunssum (2005), Command Component Air HQ Ramstein (2006), 
NATO Headquarters Brussels (2007), Command Component Land HQ Heidelberg 2008 a 
Supreme Headquarters Allied Power Europe - SHAPE – Mons (2008).

V závěru „petiční části“ promluvil ještě Mons. Tomáš Holub. Přítomným přečetl osobní dopis 
brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho, který připomněl mimo jiné, že  po roce 1989 nastalo 



v Armádě ČR propojování vojenského a civilního sektoru v jiných podmínkách. Začalo se 
mnohem více zdůrazňovat, že každý voják je především člověk s osobitými lidskými, 
duchovními a kulturními kořeny, které nemají být odstraněny nebo překryty, ale na kterých je 
možné velmi dobře stavět. „ Jsem přesvědčený“, zdůraznil v závěru svého dopisu V. Cikrle, 
„že právě Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ na tyto kořeny nejen navazuje, ale že je 
posiluje, a tak se stává mostem propojování ´vojenského´a ´civilního´světa. Jako ten, který má 
k hudbě blízko, oceňuji nejen vynikající profesionální úroveň tohoto souboru, ale jsem 
přesvědčený, že jeho místo je právě v Armádě ČR. A že  toto jeho místo je nezastupitelné.“

Rozhodnutí Ministerstva obrany ČR zrušit VUS ONDRÁŠ obhajoval pouze R. Šmerda. Ve 
svém vystoupení se opíral především o ekonomické argumenty, konkrétně o značnou výši 
výdajů rezortu obrany na soubor, které jen v loňském roce dosáhly částky 29,2 mil. Kč. 
Rovněž argumentoval tím, že priority poslání Armády  ČR jsou úplně v jiných oblastech, než 
ve sféře péče o folklor. Podle jeho slov se diskuse o dalším setrvání souboru jako vojenského 
„útvaru“ v rámci Armády ČR vede na ministerstvu už deset–dvanáct let. Každopádně 
ministerstvo si je podle jeho slov vědomo své odpovědnosti za další osudy VUS ONDRÁŠ, a 
proto je připraveno pomoci mu při transformaci třeba na bázi občanského sdružení. A to mimo 
jiné i předáním movitého majetku i prostor nutných k dalšímu fungování souboru za 
symbolických finančních podmínek. 

V další části veřejného slyšení vystoupil na podporu záchrany VUS ONDRÁŠ i generální 
ředitel Českého rozhlasu Václav Kasík, který mimo jiné připomenul, jak je velmi složité 
obnovit již jednou „zaniklé“ umělecké těleso. Jako příklad uvedl historii Brněnského 
rozhlasového orchestru lidových nástrojů BROLN, který byl v závěru minulého století 
z ekonomických důvodů zrušen a který se po několika letech podařilo vrátit pod křídla 
Českého rozhlasu jen díky vynaložení mimořádného úsilí a překonání nejrůznějších 
organizačních a dalších problémů.

Při závěrečném vyhodnocení slyšení zpravodajka výboru H. Doupovcová konstatovala, že ani 
rozdílné pohledy dotčených stran na otázky nastolené peticí nebrání shodě v tom, že je nutné 
hledat cestu pro další zachování VUS ONDRÁŠ jako předního folklorního uměleckého tělesa, 
které má své nezastupitelné poslání při rozvíjení kulturního života ve společnosti. V tomto 
smyslu předloží závěry veřejného slyšení do výboru a následně na 5. schůzi Senátu 
Parlamentu ČR.

Zdroj: FoS ČR


	Petice na záchranu VUS Ondráš

