
podporoval jeho babičku, když byl její 
manžel v německém zajetí. Armáda 
se starala o jeho rodinu. On penězi 
darovanými fondu podle svých slov 
splácí dluh republice, která vykoupila 
svobodu jeho otce. Nadačnímu fondu 
věnoval statisícovou částku a přispěl 
i při speciální sbírce na pomoc rodině 
psovoda Tomáše Procházky. Zároveň 
se rozhodl odkázat nadačnímu fondu 
v poslední vůli veškerý majetek, který 
označil za „ne úplně zanedbatelný“. 
Svůj první dar v řádu statisíců věnoval 
Kirin fondu bez předchozího upozor-
nění a takřka anonymně. Kvůli sepsání 
darovací smlouvy jej předseda správní 
rady Ganzar vypátral na internetu podle 
jména účtu. RED

Když 22. října 2018 padl v Afghánistánu 
při útoku na vozidlo speciálních sil pra-
porčík in memoriam Tomáš Procház-
ka, vyhlásil Nadační fond speciálních 
sil generála Moravce veřejnou sbírku 
na pomoc jeho rodině. Vynesla symbo-
lických 1 601 601 korun. Částka zaprvé 
odkazuje na to, že voják položil svůj ži-
vot v operaci, v níž působil jako psovod 
601. skupiny speciálních sil, a pak také 
na fakt, že veřejnosti tyto smutné udá-
losti nejsou lhostejné. 

„Nechceme ale spoléhat pouze na 
štědrost dárců v případě, že nastane 
taková tragédie,“ říká předseda správ-
ní rady fondu Vladimír Ganzar. Proto 
je zapotřebí, aby na účtu Nadačního 
fondu speciálních sil byly naspořeny 
peníze již předtím, než vyvstane potře-
ba na jejich použití. Fond tak organizuje 
sbírky, oslovuje firmy i soukromé osoby. 
A také pořádá kulturní akce a prodá-
vá reklamní předměty se symbolikou 
speciálních sil. 

Fond nevyužívá veřejné peníze ani 
dotace státu či obcí. Nemá žádné za-
městnance a předseda s dalšími dvě-
ma členy správní rady a revizor pracují 
ve svém volném čase bez nároku na 
finanční odměnu. V rámci aktivit další 
veřejně prospěšné činnosti ve výjimeč-
ných případech zajišťuje i část speci-
ální výstroje pro speciální síly podle 
aktuální potřeby. Speciální vybavení 
jednotky se mnohdy liší od výstroje 
a výzbroje používané ostatními jednot-
kami armády. Potřeba nejmodernějšího 
vybavení je jak prevencí, tak i reakcí na 
používané metody a prostředky nepří-
tele. Moderní výstroj a výzbroj dávají 
vojákům v operacích výhodu, která 
může být klíčová pro splnění úkolů 
a v neposlední řadě eliminuje lidské 
ztráty. Vývoj materiálu jde rychle dopře-
du a změny jsou zde velmi časté, takže 
není jednoduché pro resort minister-
stva obrany pružně reagovat a zabez-
pečovat takové vybavení v aktuálním 
čase podle skutečné potřeby. A k tomu 
mimo jiné slouží prostředky Nadačního 
fondu speciálních sil, který podporuje 
nadace ČEZ a firma Prabos. 

Splácený dluh
Jedním z dárců fondu je Mills Kirin, 
který si ho vybral nejen pro jeho cíl po-
máhat v nouzi vojákům speciálních sil 
nebo jejich rodinám, ale i kvůli spojení 
s generálem Moravcem a heslu jednot-
ky „Dum spiro spero“ (Dokud dýchám, 
doufám). „To bylo naše rodinné motto,“ 
říká Kirin. Generál Moravec morálně 

DUM SPIRO 
SPERO
Nadační fond  
speciálních sil  
generála Moravce  
pomáhá vojákům  
i veteránům českých 
speciálních sil

Partneři
Nadační fond speciálních sil generála Moravce 
a Klub speciálních sil by nemohly existovat  
bez podpory následujících firem

Speciální síly  
a Nadační fond

Speciální síly jsou strategickým 
nástrojem, jenž svými jedinečnými 
schopnostmi významně přispívá 
k zajištění bezpečnosti a obrany 
naší země. Svou bohatou historií 
a především vynikajícími výsledky 
a úspěchy v soudobých vojenských 
operacích si speciální síly vybudovaly 
renomé, a to nejen v rámci ozbrojených 
sil České republiky, ale i v zahraniční 
komunitě speciálních sil. 

Nadační fond Speciálních sil gene- 
rála Moravce byl založen 30. června 
2011. Rozvíjí tradice speciálních 
sil, podporuje válečné a výsadkové 
veterány a organizuje další veřejně 
prospěšnou činnost. 

www.nadacnifondspecialnichsil.cz
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