
 

 

 

 

 
PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY 

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 

 

Olga Sommerová, poslankyně LES a TOP 09 

 vás zve na seminář 

 

„30. výročí odsunu sovětských okupačních vojsk“ 

Pod záštitou předsedkyně a poslankyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové 

Ve čtvrtek 24. června 2021 od 13:00 - 15:30 hod, sál J 205, Parlament České republiky, 

Poslanecká sněmovna, Sněmovní 1, Praha 1.                                      

Dne 27. června 2021 oslavíme třicet let od chvíle, kdy po třiadvacetileté okupaci opustil 

Československo poslední sovětský voják, generál Eduard Vorobjov, vrchní velitel Střední 

skupiny sovětských vojsk na našem území.  

Poslanecká sněmovna PČR jménem Markéty Pekarové Adamové, Olgy Sommerové a 

dalších poslanců a poslankyň podává návrh na ustavení významného Dne odsunu 

sovětských okupačních vojsk dne 27. června.  

Program: 

 

12:30 - 13:00        registrace účastníků (vchod recepce Sněmovní 1) 

 

13:00 - 13:10        úvodní slovo Olga Sommerová 

 

13:10 - 13:20        úvodní slovo Markéta Pekarová Adamová 

 

13:20 - 14:00        úvodní referát Michael Kocáb, předseda parlamentní komise pro dohled 

                              nad odsunem sovětských vojsk z Československa, bývalý ministr pro  

                              lidská práva 

14:00 - 14:15         generál Svetozár Naďovič, náčelník správy pro zabezpečení odsunu 

                              sovětských vojsk z Československa 

14:15 - 14:35         dotazy 

14:35 - 14:50         přestávka  

14:50 - 15:10         Prokop Tomek, historik 

15:10 - 15:30         závěrečná diskuse             

                                     



Ke vstupu do budovy Poslanecké sněmovny je třeba mít platný občanský průkaz  

 V objektech Poslanecké sněmovny platí povinnost nosit respirátor třídy 

minimálně FFP2/KN 95 nebo zdravotnickou roušku 

 Všichni, kteří vstupují do sněmovních objektů, musí být připraveni předložit na 

požádání potvrzení o absolvování testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 

s negativním výsledkem, který není staršího data než z prvního pracovního dne v tom 

konkrétním kalendářním týdnu. Možné je předložit i potvrzení vystavené 

poskytovatelem zdravotních služeb o tom, že osoba prodělala v posledních 180 

dnech COVID-19, nebo předložit certifikát MZ ČR o očkování proti COVID-19, 

případně doložit, že od aplikace první dávky očkovací látky uplynuly příslušné lhůty 

vyhlášené ministerstvem zdravotnictví   


