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Jednání Valné hromady
Svazu DaP AČR
Pátek 8. 11. 2013 byl na Ministerstvu obrany ČR ve Velkém sále Na Valech vyhrazen jednání Valné hromady našeho
Svazu. Jednání zahájil ve 14.30 hod. předseda Svazu mjr. v. v. Rostislav Konečný. V úvodu řekl: „Naše Valná hromada
dnes rozhodne o cestě, kterou se bude Svaz DaP AČR v dalším období ubírat a jak bude náš Svaz své úkoly a poslání, určené mu Stanovami, schopen reálně plnit. Jak a zda se podaří zvýšit prestiž Svazu DaP AČR, omladit a obnovovat členskou základnu „novou krví“. Je zřejmé, že bez obnovování a doplňování našich řad, zejména získáváním mládeže, vojáků z povolání i Aktivních záloh AČR, to velmi těžko dokážeme.“
V úvodu přivítal předseda SvazDaP přítomné a hosty – Milana Rostislava Černíka z České obce sokolské, Vladimíra Vrbku, místopředsedu Občanské iniciativy
Čech, Moravy a Slezska.
Po slavnostním zahájení Valné hromady
hymnou ČR připomenul Rostislav Konečný, že dne 13. prosince loňského roku zemřel ve věku 84 let bývalý dlouholetý předseda Svazu DaP AČR pan plk. Ing. Václav
Prokeš, kterého všichni znali jako vzácného a našemu zájmu plně oddaného člověka. Navazujeme stále na jeho neúnavnou
práci, kterou věnoval obnovení Svazu důstojníků a praporčíků po roce 1989. Stál
po 17 let v čele našeho Svazu a v posledních letech byl jeho Čestným předsedou.
ČEST JEHO PAMÁTCE!
Účastníci Valné hromady nato uctili památku plk. Ing. Václava Prokeše minutou ticha.
Poté R. Konečný přednesl Zprávu o činnosti a hospodaření Svazu DaP AČR
od poslední Valné hromady Svazu
od r. 2010 (podrobnosti najdete na http://
www.sdap.cz), ve které se zmínil o stavu
a podmínkách působnosti Svazu v tomto období, kdy po výměně vedení došlo
k obnovení akčnosti Svazu i na mezinárodním poli.
Ze zprávy o činnosti SvazDaP AČR o.s.
od poslední Valné hromady vyjímáme:
„Ve své zprávě se pokusím nejdříve stručně popsat stav a podmínky, v nichž Svaz
působil. Musím zde vzpomenout, že
v posledních 3 letech procházel náš Svaz
DaP AČR velmi složitým obdobím, ve kterém došlo k několikeré výměně jeho vedení. V současné době řídí činnost Svazu
14členná Ústřední rada Svazu, která vybrala ze svého středu 3členné prozatímní
předsednictvo v čele s pověřeným před-
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sedou. Toto vedení na sebe
vzalo úkol připravit minulým vedením odloženou
Valnou hromadu a dovést
Svaz k volbám nových orgánů Svazu a do té doby
zabezpečit řádnou činnost
Svazu tak, aby byl schopen
dostát svým neodkladným
úkolům a plánovaným závazkům roku 2013.
Poslední Valná hromada Svazu DaP AČR se konala 12. 11. 2010 za vedení tehdejšího předsedy ÚR Svazu plk.gšt.
v z. Ing. Petra Lužného, jenž stál v čele
Svazu od února 2010 do své rezignace
2. května 2011. Tehdy po dubnovém zasedání ÚR Svazu došlo k vážnému rozkolu ve vedení Svazu a rezignaci více členů
Ústřední rady Svazu zvolené minulou Valnou hromadou a následně pak k postupné výměně celého vedení Svazu DaP AČR.
Následně kooptací doplněná nová ÚR Svazu proto zvolila nové předsednictvo v čele
s mjr. v z. Ing. Františkem Tylem, jež stálo
v čele Svazu od května 2011 do jejich rezignace z funkcí v polovině března r. 2013.
Za tohoto stavu se pak pokusil zbývající člen předsednictva a místopředseda
ÚR pro výchovu a vzdělávání genmjr. v. v.
Ing. Stanislav Chromec, CSc. oslovit a najít nové tváře z vyšších důstojníků a generálů do vedení Svazu DaP AČR. V té době
vedl i jistá jednání o společném budoucím
postupu s ČsOL. Po neúspěchu jeho představ a těchto hledání nakonec ze zdravotních důvodů rovněž na svou funkci koncem měsíce dubna 2013 rezignoval.
Poněvadž v době této neustálé obměny
osob ve stavu ÚR Svazu a dále již neudržitelného faktického „bezvládí“ přirozeně
narůstaly neřešené problémy a vyvstávaly nové úkoly pro vedení Svazu, ustavila se

ze stávajících členů a částečnou kooptací nových členů akční Ústřední rada, která pověřila vykonáváním funkce předsedy mjr. v. v. Rosťu Konečného až do řádných voleb nových orgánů Svazu DaP
AČR. Prozatímní předsednictvo bylo pak
doplněno o tajemníka Svazu pplk. v z.
Ing. Miroslava Tlamichu a místopředsedu
ÚR kpt. v z. Ing. Ivana Lamprechta. Tak se
podařilo obnovit akčnost Svazu, díky čemuž mohl Svaz úspěšně dostát dřívějším
závazkům Svazu DaP AČR, a to i na mezinárodním poli.
Během následujících 3 měsíců v „šibeničně“ krátkém termínu zorganizovali plánované 4denní setkání a konferenci zástupců členských zemí Gamingské Iniciativy,
jejímž členem je Svaz DaP AČR za Českou
republiku, které jsme uspořádali ve dnech
26. až 29. září t. r. v Praze, pod záštitou
p. policejního presidenta plk. Mgr. Martina Červíčka a MO ČR.
Gamingská Iniciativa je unijní asociací středoevropských záložních důstojníků Rakouska, Chorvatska, České republiky, Německa, Maďarska, Itálie, Polska,
Slovenska, Slovinska a Švýcarska. Byla založena 28. května 1995 na základě ga-
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mingských rozhovorů a byla pojmenována podle místa, kde došlo k jednání, kartuziánského kláštera v Gamingu, Dolní
Rakousy.
V letošním roce pak proběhlo setkání členů této iniciativy v ČR s velmi dobrými ohlasy. Nejvyšší ocenění „Záslužný
kříž Gamingské Iniciativy“ předal oceněným účastníkům nový president Gamingské Iniciativy Corvette-Captain Giuseppe Filippo Imbalsano spolu s pastpresidentkou LtCol. Heidi Kornek předsedovi ÚR Svazu DaP AČR mjr. v. v. Rostislavu Konečnému a tajemníkovi Svazu DaP
AČR pplk. v z. Ing. Miroslavu Tlamichovi. Toto ocenění a úspěch reprezentace
našeho Svazu DaP AČR však nemůže, jak
se říká, usnout na vavřínech, ale zavazuje nás ke včasné a kvalitní přípravě naší
prezentace na příštím setkání Gamingské Iniciativy na jaře příštího roku, které pořádají naši švýcarští partneři u příležitosti 25. výročí Gamingské Iniciativy
8.–11. 5. 2014 ve Stansu ve Švýcarsku.
Podrobnější informace najdete ve článku
„Konference GAMING II/2013 se uskutečnila v Praze“ na straně 12.
Ve dnech 4.–6. října t. r. pak náš Svaz
ve spolupráci s MO ČR pořádal další, již
6. ročník tradiční soutěže Paintball Czech

Army Cup. Tato soutěž o Putovní pohár
NGŠ byla letos uspořádána v prostoru Tankodromu Milovice a letos byla také poprvé rozšířena i o atraktivní soutěžení v airsoftových disciplinách Airsoft Czech Army
Challenge, tedy se zkratkou PCAC&ACAC.
Ukazuje se, že tato tradiční akce se setkává
s rostoucím zájmem mladých o vojenskou
a brannou problematiku. Ročník od ročníku totiž bylo stále více zřejmé, že hlavní iniciativu v občanském zájmovém branném soutěžení přebírají dobře organizovaní a vybavení hráči airsoftu. Navíc členové paintballové i airsoftové komunity, jakož
i vojáci, začali sdílet své názory na nových
komunikačních kanálech resortu obrany,
zejména na Facebooku, kde hlasitěji artikulovali poptávku po společných setkáních. V našem Svazu DaP AČR vytváříme
těmto branným aktivitám prostor vytvořením sekce brannosti (SB SvazDaP AČR).
Podrobnější informace najdete ve článku
„PCAC 2013“ na straně 14.
Kromě těchto dvou vzpomenutých jmenovitých akcí se prozatímní vedení zaměřilo hlavně na již dále neodkladnou
přípravu a svolání Valné hromady Svazu
DaP AČR s volbou řádných orgánů Svazu
s novým mandátem členů Svazu, a tím
ukončení tohoto trvajícího mimořádného stavu.

V dubnu řešil Svaz situaci vyvolanou vystěhováním vojenské správy z dosud užívaných prostor v Karlíně. Věci, předměty a písemnosti patřící Svazu byly později převezeny do následně získané jedné skladovací místnosti přidělené našemu
Svazu DaP AČR v kasárnách v Ruzyni. Svaz
důstojníků a praporčíků AČR tak nemá
nyní po tomto vynuceném stěhování žádné jednací prostory. Taková situace je pro
činnost Svazu dlouhodobě neudržitelná
a nové zvolené orgány Svazu budou muset jednat s vojenskou správou o poskytnutí vhodných prostor nezbytných alespoň pro funkci stálého sekretariátu Svazu.
Svaz DaP AČR má nyní okolo 320 registrovaných členů. Po přeregistraci, provedené ještě bývalým vedením Svazu v letech
2010–2011 se Svaz zeštíhlil asi na 1/10 bývalého stavu z roku 2005. Příčiny tohoto jevu byly komentovány již na minulé
Valné hromadě (rušení posádek, stárnutí
členstva, zrušení OVS atd.). Přesto však se
nyní jeví jako povzbuzující skutečnost, že
se do Svazu DaP hlásí noví mladší členové.
I tak ovšem, s tím, jak sami stárneme, se
daří snižovat věk členstva Svazu jen velmi
pomalu. Práce se členy je podstatou úspěchu každé organizace. Také Svaz DaP má
v této oblasti bílá místa. Je třeba pracovat
s členskou evidencí, udržovat ji a komu-
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nikovat se členy a především s pobočkami. Nenechávat pobočky bez stálého kontaktu, zajistit funkčnost sekretariátu Svazu i jako servis pobočkám, konat setkávání poboček s výměnou a předáváním zkušeností novým pobočkám Svazu apod.
Musí se obnovit spojení se všemi pobočkami i tam, kde v minulém období i v důsledku výše popsaných nekontinuit ve vedení Svazu nebylo udržováno.
Zaměření a činnost Svazu DaP AČR v pobočkách spočívá především v zájmové činnosti členů poboček na poli branných aktivit, účasti na střeleckých soutěžích nebo
airsoftu apod., ale v neposlední řadě také
v účasti na společenském dění v místě pobočky při historických oslavách, místních
pietních aktech, a také v akcích se školní mládeží v branných dovednostech příležitostně spojovaných s tématy z vojenské historie. Na centrální úrovni pak to
jsou společenské svazové akce jako plesy,
tradiční soutěže s brannou náplní a také
účast na takových akcích podle podmínek i v mezinárodním měřítku, samozřejmě větší pietní akce při výročích a další.
Do roku 2012 pořádal Svaz DaP AČR pravidelné plesy ve spolupráci s KVV Praha.
Tyto akce pomáhaly ke zviditelnění práce
Svazu a působily k stmelení a vzájemnému poznání členů Svazu z Prahy i některých mimopražských poboček.
Svaz DaP AČR navázal spolupráci se slovenskou Volarezou a byla uzavřena
smlouva, která umožňuje členům našeho Svazu a jejich rodinným příslušníkům
čerpat slevy při pobytu ve vybraných rekreačních zařízeních slovenského partnera ve Vysokých Tatrách.
V posledních letech Svaz DaP AČR vyvinul
a věnoval maximální úsilí v oblasti multimediálních pomůcek zejména pro využití na středních školách v oblasti historie
a zkvalitnění vzdělávacího procesu. Multimediální učební pomůcka „Česká společnost v novodobé Evropě – osudy, vazby,
vzdálení, sjednocování 1914–2009“ je výstupem neziskového vzdělávacího grantového projektu spolufinancovaného Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a rozpočtem Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy. Má mezipředmětový charakter a je určena k multimediální
podpoře výuky na českých středních a základních školách. Grantový projekt reali-
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zoval Svaz DaP AČR ve smluvní spolupráci s Karlovou univerzitou, Technickou univerzitou v Liberci a Ministerstvem obrany ČR. Práce na tomto projektu přispěla
k pozitivnímu zviditelnění práce SvazuDaP
AČR. Projekt byl uzavřen a nyní ve školním roce 2013-2014 nastává jeho postupná realizace na cílové skupině cca 5000
českých základních a středních škol.
V roce 2011 se Svaz DaP AČR účastnil
i mezinárodního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET, kde měl svůj informační stánek. Tato účast a uskutečněná setkání přispěly k propagaci činnosti
Svazu.

obec Sokolskou. Následovalo vystoupení
V. Vrbky, který přednesl zdravici OIČMS
Svazu DaP AČR.
Poté předseda SvazDaP Rostislav Konečný
a tajemník Miroslav Tlamicha předali ocenění Svazu vyznamenaným členům Milanu Černému, Zdence Pustayové, Ondreji Červenakovi, Petru Švihovcovi a Josefu
Němcovi.

Se svými příspěvky v diskusi vystoupili:
R. Konečný, který seznámil přítomné s memorandem ze dne 8. 12. 2011 o vzájemné spolupráci s Ministerstvem obrany ČR.
Ing. Václav Podzimek, který požádal
předsednictvo Svazu, aby jednalo s novou vládou o zrušení nezákonného zdanění výsluh.
Ing. Mráček, který vyzval k aktivní spolupráci s členy Klubů veteránů a požá-

Svaz DaP AČR vydává časopis MILITARY
FORUM, který vychází jak tiskem, tak v internetové podobě. Jeho velmi dobrá kvalita, jak obsahem, tak i provedením, svědčí
o kvalitní přípravě redakčním týmem časopisu. Jediným limitem je finanční stránka věci a hledání inzerentů či sponzorů,
jejichž finanční příspěvky vydání každého
čísla časopisu zaplatí.
Členové Svazu DaP AČR se podíleli na organizování letních dětských táborů v Červeném Hrádku a v Žítkové u Starého Hrozenkova. Svaz DaP AČR jako nezávislé občanské sdružení není příjemcem žádných
dotací na svůj provoz a je závislý výhradně na členských příspěvcích svých členů
a na příspěvcích od případných sponzorů. V době ekonomické recese je takové
získávání finančních prostředků značně
problematické. Pro zajištění bezproblémové činnosti Svazu v budoucím období je nutné v nově zvolených centrálních
orgánech Svazu, ale i v pobočkách Svazu
DaP AČR zaměřit pozornost také na vyhledání možných a perspektivních sponzorů pro brannostně výchovné i sportovně zájmové svazové aktivity.
Nově byla stanovena výše lenských příspěvků – za každý kalendářní rok je stanoven ve výši 200 Kč. Příspěvek hradí pouze členové do 70 let věku. Splatnost příspěvků je stanovena do 31. března. Platí
se na účet Svazu číslo: 218806760/0300.
Variabilní symbol je RČ. Ve zprávě příjemci je potřeba uvést jméno a příjmení člena.
Řídící Valné hromady Miroslav Tlamicha
dal slovo hostům Valné hromady. Dr. R.
Černík přednesl krátký projev za Českou
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dal předsednictvo, aby získalo pro činnost Svazu členy Klubu výsadkářů a Svazu brannosti.
Dr. Zdeněk Chuda informoval o činnosti
oblastní organizace Svazu v Táboře a vyzdvihl organizování paintbalových a airsoftových soutěží.

TUREK Josef
TYL František

Dále bylo schváleno toto Usnesení Valné
hromady

B) Náhradníci Ústřední rady SDaP
AČR o. s.:
ČERVENÁK Ondrej
ŠVIHOVEC Petr

USNESENÍ V A L N É H R O M A D Y

Miroslav Tlamicha následně uzavřel diskusi a přikročil k volbám. Zvoleni byli:

C) Předsednictvo Ústřední rady
SDaP AČR o. s.:
KONEČNÝ Rostislav – předseda
FEHÉR Miroslav šéfredaktor časopisu
Military Forum
LAMPRECHT Ivan místopředseda,
člen redakční rady Military Forum
PROKOP Miroslav – tajemník, člen
redakční rady Military Forum
PLESNÍK Svetozár – místopředseda, tiskový mluvčí

A) do Ústřední rady SDaP AČR o. s.
BÍLEK Josef
DRÁBEK Dalibor
EHL Josef
FEHÉR Miroslav
CHUDA Zdeněk
KONEČNÝ Rostislav
LAMPRECHT Ivan
PALKOSKA Jaroslav
PISINGER Václav
PLESNÍK Svetozár
PROKOP Miroslav
ŘEPÍK Jan
TLAMICHA Miroslav
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D) Dozorčí a revizní komise SDaP
AČR o. s.:
PUSTAYOVÁ Zdeňka Předseda komise
ČERVENÁK Ondrej Člen komise
MARUŠÁK Radim Člen komise

Svazu důstojníků a praporčíků Armády
české republiky o.s., ze dne 8. listopadu 2013
Schvaluje
1. Zprávu o činnosti Svazu důstojníků
a praporčíků Armády české republiky
o.s. za roky 2010 až 2013.
2. Složení ústřední rady Svazu důstojníků a praporčíků Armády české republiky o.s.
3. S ložení kontrolní a revizní komise Svazu
důstojníků a praporčíků Armády české
republiky o.s.
4. Č
 lenský příspěvek ve výší 200 Kč za rok
se hradí do 70 let, z toho 50 % odevzdá pobočka Ústřední radě SDaP AČR.
5. Změnu sídla svazu: Kasárna 17 Listopadu, Pilotů 217, 160 00 Praha 6 – Ruzyně.
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Ukládá
1) V
 šem pobočkám navázat kontakty
s posádkami, vojenskými útvary a Krajskými vojenskými velitelstvími.
2) Ú
 střední radě zmapovat místa působení všech poboček, pro další činnost
Svazu.
3) V
 šem pobočkám ve spolupráci s vojenskými zařízeními – útvary a KVV věnovat pozornost výchově mládeže vytvářením možnosti využití volného času
různými formami branných sportů.
4) V
 šem pobočkám podporovat projekt
MULTIMEDIÁNÍHO klubu při využití výukových programů určených zejména
školám, ale i vojenským útvarům a organizacím, které projeví zájem.
5) Ú
 střední radě pokračovat v organizování Střelecké soutěže z lehkých zbraní,
PCAC, ACAC i v akci dvoudenní „Pochod přes tři země“. Rovněž pokračovat v akcích mající historickou platnost.
6) Ústřední radě zvolit předsednictvo Svazu důstojníků a praporčíků Armády
české republiky o.s. 7) Ústřední radě
navázat spolupráci s novým vedením
resortu MO
8) Ú
 střední radě provést úpravu stanov
ve vztahu k ustanovení nového Občanského zákoníku.
9) P ředsednictvu řešit diskusní příspěvky
z valné hromady.
Stručný zápis z jednání, nově zvolené orgány Svazu, usnesení Valné hromady, úplný zvukový záznam celého jednání i fotodokumentaci z průběhu jednání najdete
na http://www.sdap.cz
Miroslav Fehér
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Slavnostní předání praporu
a vyznamenání Službě dopravní policie
U příležitosti 94. výročí založení dopravní policie v našich zemích předali 5. září
2013 zástupci občanských sdružení a iniciativ – Svazu důstojníků a praporčíků
AČR o.s., Občanské iniciativy Čech, Moravy a Slezska a Stříbrného kruhu historicky první slavnostní prapor Službě dopravní policie. Za organizace předával prapor
předseda Občanské iniciativy Čech, Moravy a Slezska Mgr. František Bártek společně s ministrem vnitra Martinem Pecinou.

Významnému aktu přihlížela více než stovka zástupců policie a veřejnosti v čele s ministrem vnitra Martinem Pecinou a policejním prezidentem plk. Martinem Červíčkem. Na slavnostní ceremoniál dorazili také slovenský ředitel dopravní policie,
plk. Ján Ignaták a bývalý ředitel služby dopravní policie a současný ředitel Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, plk. Leoš Tržil. V průběhu ceremoniálu
bylo oceněno více než 70 dopravních policistů za vynikající práci při výkonu služby.

Ředitel dopravní policie, plk. Lerch,
ve svém úvodním projevu zdůraznil důležitost práce všech dopravních policistů
a zároveň popsal úspěšné výsledky práce všech svých podřízených. Ty odráží nejen statistická čísla vývoje dopravní nehodovosti, ale zejména sledovaný názor široké veřejnosti. Plk. Lerch také poděkoval
za iniciaci a přípravu ceremoniálu zástupcům Občanské iniciativy Čech, Moravy
a Slezska a dále zástupcům Svazu důstojníků a praporčíků Armády ČR, Svazu pomocných technických praporů České republiky – vojenské tábory nucených prací a Občanskému sdružení Stříbrný kruh.
Prapor se od okamžiku svého předání stává výrazem hrdosti dopravních policistů.
Součástí tradičního obřadu v prostorách
Muzea Policie ČR v Praze na Karlově bylo
i požehnání nové standartě. Poté byla
na nový prapor připevněna stuha Svazu
důstojníků a praporčíků Armády České
republiky tajemníkem SvazDaP.
Miroslav Tlamicha
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Konference GAMING II/2013
se uskutečnila v Praze
Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky (SvazDaP) ve spolupráci s Gamingskou iniciativou a pod záštitou
policejního presidenta Policie České republiky uspořádal v Praze ve dnech 26.–29. září 2013 konferenci GAMING II / 2013.

Gamingská iniciativa je unijní asociací středoevropských záložních důstojníků Rakouska, Chorvatska, České republiky, Německa, Maďarska, Itálie, Polska, Slovenska a Švýcarska. Byla založena 28. května 1995 na základě gamingských rozhovorů a byla pojmenovaná
podle místa, kde došlo k jednání, kartusiánského kláštera (Kartuse) v Gamingu,
Dolní Rakousko.
Po oficiálním zahájení prvního dne jednání vystoupil Policejní prezident Policie ČR,
plk. Mgr. Martin Červíček a seznámil
delegáty shromáždění s bezpečnostní situací v České republice, s koncepcí a hlavními úkoly, které policie ČR plní ve prospěch obyvatelů České republiky.
S další, velice kvalitní prezentací o reformě Armády ČR a využití aktivních záloh
jako součástí zálohy ozbrojených sil České
republiky, vystoupil bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky,
armádní generál Ing. Jiří Šedivý.
Účastníky konference pozdravil a popřál
hodně úspěchů v další činnosti náčelník
Vojenské kanceláře prezidenta republiky
plk. Ing. Zdeněk Jakůbek
O jazykovém vzdělávání v rámci jednotek
NATO informoval posluchače ve svém vy-
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stoupení ředitel jazykové akademie CIOR
NATO Captain US Navy David Epstein.
Předseda Svazu důstojníků a praporčíků Armády České republiky mjr. Rostislav Konečný seznámil přítomné s historií a aktivitami svazu, úkolech a spolupráci s Ministerstvem obrany, Policií České republiky, Českým svazem bojovníků za svobodu, Krajským vojenským velitelstvím, Československou obcí legionářskou a dalšími organizacemi.
V odpoledních hodinách si účastníci konference prohlédli chrám sv. Víta, Zlatou
uličku a další zajímavosti Pražského hradu. Za přítomnosti čestné jednotky Pražské posádky položili věnec u hrobu Neznámého vojína na vrchu Vítkov a shlédli exponáty v Armádním muzeu v Praze
na Žižkově.
Další den vystoupila členka delegace
Dr. Lt. MD Maria Holdrowicz-Naczk
z Polské republiky a zajímavým způsobem
prezentovala problematiku Nelegální migrace v Polské republice a následné epidemiologické hrozby.
Po ukončení zasedání Rady Gamingské iniciativy byli členové delegace přijati
na Staroměstské radnici – radním Ing. Janem Vašíčkem. Staroměstská radnice

patří mezi nejvýznamnější památky historického centra Prahy a hosté měli příležitost si prohlédnout její nádherné prostory. Velkým zážitkem pro účastníky konference byla prohlídka řady exponátů v Leteckém muzeu Kbely.
Nedílnou součástí konference byl slavnostní „Galavečer“, v jehož průběhu bylo
mnoha účastníkům poděkováno za jejich vysoké pracovní nasazení ve prospěch
Gamingské iniciativy a pro jednotlivé národní svazy. Nejvyšší ocenění „Záslužný
kříž Gamingské iniciativy“ předal svým
členům nový prezident Gamingské iniciativy Corvette captain Giuseppe Filippo Imbalzano ve spolupráci s passpresidentkou Lt Col. Heidi Kornek, presidentu SvazDaP AČR mjr. v.v. Rostislavu
Konečnému a tajemníkovi SvazDaP AČR
pplk. v.v. Miroslavu Tlamichovi.
Závěr konference Gamingské iniciativy patřil dostihovému dni na závodišti v pražské Velké Chuchli, kde proběhl za podpory Jockey Clubu ČR 77. Gerschův memoriál. Cenu vítězi závodu U.N.U.C.I Italia
předali pohár Gamingské iniciativy její zástupci, za přítomnosti ředitele TMM, s.r.o.
Petra Drahoše.
Následující konference GAMING I/2014 –
se uskuteční ve dech 8.–11. května 2014
ve Švýcarském Stans.
Svetozár Plesník
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Paintball Czech Army Cup a Airsoft
Czech Army Challenge – Tankodrom
Milovice 4.–6. 10. 2013
Letos si svojí odbornou a fyzickou připravenost změřili armádní a civilní týmy už po páté v tradičním turnaji v paintballu a po druhé v airsoftu. Bojovalo se o putovní cenu ministra obrany a putovní pohár náčelníka Generálního štábu Armády ČR. Soutěž se uskutečnila od 4. do 6. října 2013 v areálu Tankodromu Milovice.
Soutěžícím týmům bylo k dispozici prostorné paintballové hřiště vytvořené z armádních muničních beden pro bojové situace. Jednotlivá stanoviště byla propojena okopem pro možnost kruhové obrany, kde jednotlivé týmy svedly boj o vlajku. Cílem bylo získat tři vlajky svého protivníka. Velice profesionálně byla provedena akce příslušníků Policie ČR proti teroristům.
Celé zaměstnání bylo rozděleno do tří
bloků, ve kterých účastníci týmu absolvovali seminář první pomoci, na kterém
se dozvěděli řadu užitečných informací. Svojí fyzickou připravenost předvedli na náročné překážkové dráze a při orientačním běhu s TCCC a IED linií. Svoji přesnou mušku si vyzkoušeli ve střelbě
na terč. Rozborka a sborka samopalu vz.
58 ověřila schopnost jednotlivců rozebrat
a poskládat zbraň v časovém limitu. Nechyběl ani workshop s kpt. Lensem, bývalým příslušníkem elitní policejní jednotky „URNA“.

Po ukončení soutěží se všichni účastníci turnaje shromáždili u pomníků vojáků, kteří v bývalém výcvikovém prostoru tragicky zahynuli při plnění služebních

povinností v 50. a 60. letech 20. století. Vzpomínkového aktu se zúčastnili zástupci ministerstva obrany a Svazu důstojníků  a praporčíků AČR (SvazDaP AČR).
Náčelník štábu soutěže pplk. v zál.
Dr.   Zdeněk Chuda a tajemník SvazDaP AČR  pplk. v zál. Ing. Miroslav Tlamicha vyhodnotili soutěže jako velmi kvalitně připravené. Vyzdvihli činnost zástupce náčelníka štábu Mgr. Miroslavy Paškové, jednotlivých praporčíků a rozhodčích
z hlediska jejich organizačních schopností. Celému přípravnému týmu se povedlo
zorganizovat jednotlivé činnosti tak, aby
„bojovníci“ neměli žádné prostoje a každý byl permanentně zaměstnán. V průběhu cvičení nebyly zaznamenány žádné
problémy, jelikož všichni zúčastnění hráli
fair play, dbali pokynů pořadatelů a dodržovali zásady bezpečnosti.
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2. ročník ACAC „O  putovní cenu Ministra obrany “
1. místo – družstvo 41. mpr. Hronov
2. místo – družstvo Fox Fors Litoměřice
3. místo – družstvo Angels Charlie Beroun
Rozborka a sborka Sa vz. 58 – Ondřej
Vozňák
Střelba ze vzduchovky vz. 47 – David Morávek
Absolutní vítěz PCAC a ACAC 2013 –
družstvo 41. mpr. Hronov
Náčelník štábu soutěže pplk. v zál.
Dr. Zdeněk Chuda, ve spolupráci se zástupkyní Ministerstva obrany Mgr. Miroslavou Paškovou, předsedou   SvazDaP AČR mjr. v. v. Rostislavem Konečným
a tajemníkem SvazDaP AČR pplk. v zál.
Ing. Miroslavem Tlamichou, předali jednotlivcům a družstvům diplomy a ceny.
Pro oceněné účastníky byly dále připraveny další upomínky – trička, šátky, batohy, čepice a nášivky Svazu důstojníků
a praporčíků, poukázky na nákup zboží v obchodě Frogman, specializovaném
právě na paintball a airsoft. Nejlepším
soutěžícím byla udělena medaile v podobě „dog tags“. Následně bude na putovních cenách provedený zápis
Za profesionální připravenost a zdárný průběh celé akce udělil předseda
SvazDaP AČR mjr. v. v. Rostislav Konečný náčelníkovi štábu soutěže pplk. v zál.
Dr. Zdeňkovi Chudovi medaili za zásluhy
SvazDaP AČR a zástupkyni náčelníka štábu soutěže Mgr. Miroslave Paškové pamětní medaili SvazDaP AČR.
Celá letošní akce byla zakončena státní
hymnou a spuštěním české vlajky.
Svetozár Plesník

Vyhodnocení jednotlivých disciplín
a jednotlivců podle výsledkové listiny PCAC, ACAC 2013:

5. ročník PCAC „O putovní pohár náčelníka Generálního štábu Armády
ČR“

Soutěž jednotlivců:

1. místo – družstvo 103. CIMIC – PSYOS
2. místo – družstvo Paintball Příbram
3. místo – družstvo VG JŽ Moravská Třebová

IRON women    rtn. Martina Sochorová
IRON men        rtn. Roman Beneš
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HISTORIE RAKOVNICKÝCH KASÁREN
Rozhodnutím Ministerstva obrany ČR ukončí k 31. 12. 2013 v Rakovníku činnost 152. ženijní prapor a samostatná záchranná rota. Až se útvary přesunou do Bechyně, rakovnická kasárna osiří. Poprvé od svého vzniku v roce 1931. Z města zmizí armáda, která se za dlouhých 82 let stala součástí jeho každodenního života.

Vojáci přicházejí
Komplex kasárenských budov v Rakovníku byl postaven v letech 1928 až 1931
podle návrhu architekta Bohumila Hübschmanna. Branná moc převzala kasárna, která byla pojmenována po Milanu
Rastislavu Štefánikovi, do užívání v létě
roku 1931. Prvními vojáky, kteří je měli
zabydlet, byli příslušníci 301. Pluku těžkého dělostřelectva, jenž sem byl ( oficiálně ) přeložen z Jaroměře 4. Října 1931.
Podle dobových zpráv tu však už vojáci
byli o několik dní dříve.
První vagony s výzbrojí, výstrojí a vojáky
vítali Rakovničané už 17. Září 1931. Pluk
chtěl do města vstoupit nenápadně, ale
nepodařilo se to. Ráno čekaly na nádraží davy lidí i s kapelou pana Adámka, jejíž rázné pochody budily měšťany a doprovázely vojáky až do novotou vonících kasáren. Protože velitel 301. pluku
plk. gen. štábu Ing. Karel Jung byl na dovolené, velel transportu major L. Miksch.
K slavnostnímu uvítání posádky, která
nastoupila v sevřeném útvaru na rakovnickém Husově náměstí, došlo samostatně. Zpráva z dobového tisku uvádí, že se
slavnostního aktu zúčastnilo několik tisíc občanů. Přítomen byl také zástupce
ministerstva národní obrany brigádní generál Hugo Rakušan. Dne 1. října 1931
do kasáren nastupovali první nováčci.
Přeložení dělostřeleckého pluku bylo vyvrcholením dlouholetého úsilí, aby okresní město, ležící v těsném sousedství Sudet, mělo vlastní vojenskou posádku
podobně jako sousední okresy. Tato záležitost ožila krátce po první světové válce, kdy armáda samostatného československého státu projednávala dislokaci.
Myšlenky nadhozené už starostou města Antonínem Urbanem se ujali starosta Čeněk Vaněček a ředitel Městského úřadu v Rakovníku Jindřich Šubert.
Dosáhli toho, že v severozápadní části města za nemocnicí byl podle návrhu
architekta Hübschmanna vystavěn komplex kasárenských budov. Pro důstojnický sbor tehdy nejtěžšího dělostřelectva
v armádě byly připraveny byty. Důstoj-
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níci bydleli převážně v nových domech
čp. 163, 164 a 165 v ulici Na Sekyře vedle dnešního městského úřadu ( bývalého
okresního úřadu ). Tato budova byla ale
stavěna až po důstojnických bytech jako
objekt Státního finančního úřadu.

Dělostřelecký pluk 301
Tento pluk vznikl v červenci 1920 z bývalého pluku těžkého dělostřelectva č. 301
a zpočátku se nazýval těžký kanónový
pluk. Název 301. dělostřelecký pluk nesl

od roku 1923. Velitelství pluku a náhradní baterie sídlily od počátku v Jaroměři, kam se postupně soustředil celý pluk.
Dne 17. 9. 1931 byl přeložen do Rakovníka. V roce 1933 byly zrušeny dělostřelecké oddíly, z nichž byly ponechány jen
tři baterie. Roku 1935 čítal pluk jednoho velitele, 24 důstojníků z povolání, 3
v záloze, 30 rotmistrů, 20 délesloužících
poddůstojníků a 410 příslušníků mužstva
(250 Čechů a 160 Němců). Veliteli pluku
byli v letech 1931 až 1939 plk. gen. štábu.
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Karel Jung (1928–1935), plk. děl. Antonín
Skřivánek (1935–1938) a pplk. děl. Ludvík Zlámal (1938–1939). Výzbroj ve 30. letech tvořily především 15cm a 24cm těžké kanóny.

Vládní vojsko
Během 2. světové války (1939-1945) byl
do Rakovníka (a nedalekých Kralovic)
umístěn 2. prapor tzv. vládního vojska.
Ten vznikl 1. 7. 1939. Do Rakovníka při-

střelecké brigády 1. oblasti Dělostřelecký
oddíl 303. V říjnu téhož roku byl reorganizován na Dělostřelecký pluk 303 a dislokován do rakovnických kasáren. Podřízen byl 3. dělostřelecké brigádě. K 1. 10.
1947 byl Dělostřelecký oddíl 303 Rakovník reorganizován na Dělostřelecký oddíl 301, který zůstal i nadále v Rakovníku
v původní posádce, ale přešel do podřízenosti velitelství 2. dělostřelecké brigády
v Brandýse nad Labem, posléze v Příbra-

číslován na 2. tankový pluk a přešel do sestavy 1. tankové divize Slaný. V roce 1994
byl zrušen v rámci transformace Armády
České republiky.

2. Kyjevský-Bělocerkevský tankový pluk
Historickým původcem 2. Tankového pluku v Rakovníku byl 1. tankový prapor Čsl.
samostatné obrněné brigády z Velké Británie. Z tohoto praporu se v létě roku
1945 vytvořila 11. tanková brigáda, která
byla v roce 1947 přečíslována na 23. tankovou brigádu. V roce 1950 se z podstaty
brigády zformoval 23. tankosamohybný
pluk, reorganizovaný v roce 1952 na 23.
tankový pluk. V roce 1958 administrativně převzal 23. tankový pluk čestný název
a tradice rušeného 2. mechanizovaného
pluku ve Slaném. S příchodem do Rakovnických kasáren nesl tedy název 2. Kyjevský-Bělocerkevský tankový pluk.

Tankisté skončili

šel 1. 11. 1939 z Terezína. V Rakovníku se
nacházelo jeho velitelství, tři roty a zabezpečovací jednotky (ženijní, spojovací a intendanční četa). Odloučeně byla ubytována jedna rota v Kralovicích.
Prapor čítal 9 důstojníků, 112 rotmistrů
a 165 vojáků bývalé československé armády. Velitelem praporu byl plk. Otakar
Frank. V rámci praporu působila i padesátičlenná hudba, jejímž kapelníkem byl
por. Karel Slavík.
Koncem května 1944 došlo k přesunutí
praporu na území Itálie a v Rakovníku zůstal až do konce války pouze posádkový
strážní oddíl. Po svém příjezdu do Itálie se
prapor nacházel nejprve u města Cremona, později byl přesunut k Padově a svoji cestu zakončil v seroitalské Peschiery.
Tady ho počátkem května 1945 zastihla
všeobecná kapitulace německých vojsk
v Itálii. Koncem července 1945 se prapor
vrátil na území osvobozeného Československa. Společně s ostatními jednotkami vládního vojska byl soustředěn nejprve
v Rokycanech a později ve Staršicích, kde
v září 1945 ukončil svoji činnost.

mi. V průběhu let 1950 až 1958 se velitelství dělostřelecké brigády několikrát reorganizovalo a měnilo. Dělostřelci působili v Rakovníku až do roku 1958. Na podzim tohoto roku byla jednotka z Rakovníka přemístěna do Terezína. Do uvolněných kasáren byl přestěhován 23. tankový pluk z Pardubic. Ten byl následně pře-

V průběhu let 1958 až 1994 měl pluk celkem 14 velitelů, kteří se většinou vystřídali po třech až čtyřech letech. Prvním
z nich byl v roce 1958 Josef Cabadaj. Dále
v Rakovníku sloužili velitelé Vladimír Cádrik (1963–1967), Miroslav Hrbek (1967–
1971), Zdeněk Opička (1972–1976), Jiří
Šrámek (1978–1981) nebo Zoltán Radnóti (1988–1991). Posledním velitelem pluku byl v letech 1991–1994 Jaroslav Pekař.
Zásadní změny v organizaci vojenských
útvarů nastaly po zániku federativního čes-

Dělostřelecký pluk po válce
V létě roku 1945 vznikl u 1. těžké dělo-
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ko – slovenského státu a vytvořením České
republiky a Slovenské republiky. Dnem 1.
ledna 1993 došlo k redislokaci tankových
divizí (13. se stala součástí Armády SR a 9.
divize plus 2. tankový pluk 1. tankové divize součástí Armády ČR.) I tyto útvary prošly během následujících let reorganizací.
V létě roku 1994 ukončil 2. tankový pluk
v Rakovníku svoji činnost. Do opuštěných
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kasáren přichází nový útvar – záchranný
pluk Civilní obrany.

Přicházejí záchranáři
V souvislosti s vyhlášení zákona České národní rady č. 21 z 21. 12. 1992 byl zaveden pojem „Civilní obrana“, který odpovídá užšímu výkladu civilní obrany ve smyslu mezinárodního humanitárního prá-

va (opatření k ochraně životů a k omezení materiálních škod). Na základě rozsáhlých reorganizačních změn v Armádě ČR
byl k 1. 12. 1993 rozkazem náčelníka generálního štábu vyjmut 11. VZP CO Varnsdorf z podřízenosti velitele ZVO a předán do podřízenosti ředitele Hlavního
úřadu CO genmjr. Zdeňka Zezuly. Pluku
bylo uděleno velitelem CO při příležitos-
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byla ukončena slavnostním nástupem
16. 10. 1997 v Přerově. Při tomto nástupu byla základna dekorována pamětní stuhou obce Troubky a města Otrokovice. Za mimořádnou obětavost jí udělil
pamětní list i velitel 2. armádního sboru
gen. Voznica, který záchranné práce řídil.

Zásahy při povodních

ti ukončení podřízenosti „Čestné uznání“ za obětavou a odpovědnou práci.
V březnu roku 1994 zahájil pluk redislokaci do posádky Rakovník. Ta byla ukončena k 30. 6. 1994 a proběhla bez dopravních nehod a jiných závažných událostí.
V tomto období byl pluk vyjmut z pohotovosti a nebyl nasazován do zásahů.
Dne 1. července 1994 proběhl první slavnostní nástup pluku CO v posádce Rakovník, v jehož rámci se rozloučil s příslušníky
2. tankového pluku velitel 1. tankové divize plk. gšt. Ing. Prokeš. Současně přivítal
příslušníky 11. VZP CO v posádce Rakovník přednosta Okresního úřadu Jiří Chalupecký. Tímto dnem převzal funkci velitele pluku pplk. Jaroslav Pekař. V průběhu
roku 1994 pluk nezasahoval.

při odstraňování jejich následků v okrese Šumperk a při dílčích zásazích i v okresech Opava, Přerov a Zlín. Tato pomoc

Během záplav v roce 1997 bylo nasazeno
do akce celkem 252 příslušníků 73. záchranné a výcvikové základny (zvz) Rakovník a 134 ks techniky. Bylo provedeno
78 samostatných výjezdů. Bylo evakuováno 450 osob a přepraveno 19,5 tuny materiálu. Celkem bylo najeto 172 102 km
a přepraveno 6063 tun na nákladních automobilech. V průběhu poskytování humanitární pomoci zaplaveným oblastem
Moravy měli pouze šest lehkých úrazů.

Další změny
Rozkazem ředitele Hlavního úřadu CO byl
pluk k 31. 12. 1995 přejmenován na 73.
záchranný pluk CO. Dne 17. 11. 1995 navštívil pluk ministr obrany ČR Vilém Holáň. Jako výraz poděkování a vzájemné
dobré spolupráce byl 28. 6. 1996 předán
pluku prapor Královského města Rakovníka a Čestná medaile Českého svazu bojovníků za svobodu z rukou starosty Miroslava Mánka. Prapor byl předán slavnostně na Husově náměstí za přítomnosti ředitele HÚCO a představitelů státní správy.
Dne 8. srpna 1996 navštívil rakovnický
pluk neplánovaně i nově jmenovaný ministr obrany Miloslav Výborný.
Na základě provedených reorganizačních změn byl pluk k 31. 12. 1996 zreorganizován na 73. záchrannou a výcvikovou základnu. V průběhu rozsáhlých povodní na Moravě byla základna nasazena
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chranné útvary. Zprvu čítala pouze několik příslušníků, kteří se starali o chod jednotky. Během několika dalších měsíců došlo k progresívnímu nárůstu personálního
obsazení. Převážela se technika ze zrušených útvarů civilní ochrany, aby se naplnily stavy na tabulkové počty. Útvar byl
z těchto důvodů vyřazen z pohotovosti
v rámci integrovaného záchranného systému ČR. Výcvik byl omezen na nejnutnější profesionální přípravu a veškerá snaha
byla směřována k maximálnímu naplnění
požadované úrovně připravenosti pro zásah v rámci IZS a bojeschopnosti příslušníků vysílaných do mezinárodních humanitárních misí. Samostatná záchranná rota
je schopna v případě nasazení při eliminaci pohrom a katastrof provádět především vlastní záchranné práce, podílet se
na evakuaci obyvatelstva, včetně zabezpečení nouzového ubytování, a provádět
dekontaminaci osob

V roce
1998 obdržela rakovnická základna jako
první útvar Armády ČR pamětní medaili
ČSBS „Za věrnost“. K 31. 12. 1999 byla
základna převedena z podřízenosti Hlavního úřadu Civilní ochrany ČR do podřízenosti Velitelství sil územní obrany v Táboře. Od 1. ledna 2000 jsou záchranné a výcvikové základny samostatnou součástí
Armády ČR a zároveň vedlejší složkou integrovaného záchranného systému.
Poslání základen zůstalo zachováno. Jejich prvořadým úkolem je provádění záchranných a dalších neodkladných prací
a poskytování všestranné pomoci obyvatelstvu v krizových situacích a při mimořádných událostech. Dosud největším nasazením bylo plnění úkolů při rozsáhlých
povodních, které postihly území naší republiky v letech 1997, 1998 a 2002.

Samostatná záchranná rota
K další významné změně v historii rakovnických kasáren došlo v roce 2008.
1. dubna 2008 vznikl nový útvar sloužící
pro ochranu obyvatelstva České republiky
ve chvílích nejtěžších. Tím útvarem byla
Samostatná záchranná rota Rakovník. Ta
přímo navázala na zrušené vojenské zá-
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šena k 30. září 2008. Starosta města vyjádřil potěšení, že v posádce Rakovník nadále budou vojáci, s kterými město historicky
spolupracuje již od roku 1931.

Kasárna osiří
Uplynulo pět let a všechno je jinak. Rozkazem ministra obrany ČR armádního generála Vlastimila Picka dojde k 31. 12.
2013 k další reorganizaci. 152. ženijní prapor (žpr) plus Samostatná záchranná rota
Rakovník jsou spolu se 151. žpr Bechyně
a 153. žpr Olomouc součástí 15. Ženijní
brigády „Generála Karla Husárka“. Podle
záměru Ministerstva obrany ČR bude ze
tří praporů vytvořen ženijní pluk s tím, že
jeden prapor zůstane v Olomouci a další dva budou předislokovány do Bechyně, navzdory protestům vedení města Rakovníka i široké veřejnosti našeho okresu.
Po 82 letech zůstanou rakovnická kasárna opuštěná a nejspíš budou nabídnuta
k využití civilnímu sektoru.
Rostislav KONEČNÝ

a techniky
při radiačních a chemických haváriích. Je
vybavena účinnými prostředky pro likvidaci požárů, poskytování pomoci při záplavách, zabezpečení dodávek elektrické energie z náhradních zdrojů a nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Je schopna provádět další specializované činnosti, například potápěčské a trhací práce, likvidaci polomů a záchranu
ve výškách a nad volnou hloubkou. Pro
poskytnutí pomoci v rámci Evropské unie
jsou vyčleněny týmy UNSAS z obou samostatných záchranných rot.

Prapor města ženistům
Spolu se samostatnou záchrannou rotou
přišel do Rakovníka také 152. ženijní prapor. Slavnostní nástup příslušníků obou
nově vzniklých útvarů proběhl 1. 10. 2008
v prostorách vojenských kasáren posádky Rakovník za přítomnosti představitelů
místní správy a představitelů vojenských
sdružení. V průběhu slavnostního aktu
předal starosta města Rakovníka Zdeněk Nejdl veliteli 152. ženijního praporu
pplk. Jiřímu Lustykovi prapor Královského
města Rakovníka, jakožto nástupnickému
útvaru po zrušené 73. zvz, která byla zru-
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Lyoness
Je nezávislé mezinárodní nákupní společenství, které Vám umožní šetřit na každodenních výdajích – neboli chytré nakupování se
spořením. Pokud nakupujete u obchodních partnerů Lyoness, dostáváte VŽDY zpět SKUTEČNÉ PENÍZE!
Motto: Z každého nákupu peníze zpět!
U Lyoness vlastníte svůj bezplatný osobní uživatelský účet,
kde naleznete:
Přehled svých nákupů, slev a odměn
Seznam všech obchodů a služeb
Online formulář pro registraci dalších členů
4 způsoby nakupování (placení)– u partnerů nákupního portálu Lyoness
Cashback karta
– např: Bumax, Kika, Klenoty Aurum, Canaria Travel,
hračky Bambule, Apline Pro, Popron, Knihy Dobrovský,
Top Hotels, Taxi SEDOP, koberce Breno, Pietro Filipi

Výhody pro firmy i jednotlivce
okamžitý Cashback– z každého nákupu skutečné peníze
zpět (žádné body nebo hrnce!) – připsány na Váš
osobní bankovní účet
= snížení každodenních výdajů dlouhodobě o 20–60%
Věrnostní výhoda – ušetřené peníze, které systém zhodnotí
= dodatečný opakovaný příjem
více peněz – kvalitnější život
Věrnostní program na klíč – firmy mohou profitovat
na svých vlastních zákaznících i získat nové
nulové výdaje na reklamu = snížení nákladů
příliv nových klientů = zvýšení obratů
věrní stálí klienti
dodatečný příjem
možnost bezpečného investování
Registrace nových členů je zdarma, doporučitel
hradí 32,- Kč za každého nového člena.
Nakupovat a profitovat můžete po celém světě! Proto
si prohlédněte také webové stránky dalších zemí.

Originální dárkové poukázky
– Baťa, OMV, Interspar, McDonald,
Online nakupování
– Slevomat, Mall.cz, iTunes, DámeJídlo, Pepa.cz, Parfums.cz,
Office Depot, ZooHit, Conrad, Pneushop, Trenýrkárna,
Ceocs, Šperky.cz

www.lyoness.cz, www.lyoness.sk, www.lyoness.de,
www.lyoness.com
Jarmila Chromíková

Mobilní poukázka
– Stáčírna.cz, Realtrade – investice do věcných hodnot,
Celesta-Art – umělecká agentura, Mořský svět,
Kasima-paruky, veterin. klinika Erika, aj.
POZN: aktuální celkový přehled obchodních partnerů naleznete na www.lyoness.cz

Autoři čísla
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JUDr. Svetozár PLESNÍK
místopředseda ÚR SvazDaP, o.s.,
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Salmaggi Cesare, Pallavisini Alfredo

Michková Milada

2007, 1 vyd., 767 str.
Váz., 185x185 mm
Doporučená cena vč. DPH
původní : 999.00 Kč
od 1. 7. 2012 399,00 Kč
ISBN 978-80-7376-005-2
EAN 9788073760052

2005, 1 vyd., 104 str.
Brož., 120x205 mm
Doporučená cena vč. DPH: 199.00 Kč
od 1. 7. 2012 69,00 Kč
ISBN 978-80-7033-873-3
EAN 9788070338735

2194 dnů druhé světové války,
1. vydání

Překladatel: Poulíček Jaroslav
Ilustrovaná chronologie druhé světové války, opatřená více než pěti sty
fotografiemi a přibližně třiceti mapami, nabízí čtenáři „dokumentovaný
deník“ vojenských a politických událostí, které učinily z let 1939-45 nejdramatičtější a nejkrvavější období minulého století a jedno z nejstrašnějších období historie vůbec. Byla sestavena na základě oficiálních dokumentů, souborů válečných věstníků, zpráv generálních štábů a publikací, které vydaly vládní úřady a organizace, ale i méně „oficiálních „,
ovšem mnohdy spolehlivějších zpráv, např. dosud vydaných deníků či pamětí. Vzhledem k tomu, že jde o překlad italského originálu, je pro českého čtenáře navíc zajímavá i úhlem pohledu.

Santi-Mazzini Giovanni

Dějiny evropských
armád a mocností
od K. Velikého po r. 1914
Militaria, 1. vydání

2006, 1 vyd., 434 str.
Váz., 290x305 mm
Doporučená cena vč. DPH: 2999 Kč
od 1. 7. 2012 999,00 Kč
ISBN 978-80-7033-979-9
EAN 9788070339794
Překladatel: Návratová Blanka
Exkluzivní publikace Militaria je určena všem milovníkům vojenské historie, zbraní a uniforem. Zahrnuje období od Karla Velikého po 1. světovou válku a popisuje vývoj vojenské taktiky, materiálu a technologií užívaných ve válečných konfliktech. Zaměřuje se na armády, které v evropské historii hrály rozhodující roli, tedy na Německo, Itálii, Francii, Rakousko-Uhersko a Osmanskou říši, najdeme tu však i zmínky o Polácích, Portugalcích, Britech a jiných národech. Bohatě ilustrovaná publikace, v níž
najdeme kresby uniforem, epolet, vojenských zástav a zbraní, je vhodným dárkem nejen pro sběratele militarií a milovníky historie.

Bojiště v Čechách, na Moravě,
ve Slezsku, 1. vydání

Kdo nikdy neslyšel o bitvě na Bílé hoře, o porážce
sedláků u Chlumce, o proslulých bitvách, v nichž vítězila obávaná husitská vojska? S touto knihou máte jedinečnou možnost vydat se do míst,
kde se odehrály nejznámější bitvy našich národních dějin, po stopách
slavných i méně známých vojevůdců, kteří na našem území sváděli bitvy, jež rozhodovaly nejen o změnách domácích poměrů ale i o evropském uspořádání.

Dibelková Irena a kolektiv autorů

Pevnosti a opevnění
v Čechách, na Moravě,
ve Slezsku, 1. vydání
2007, 1 vyd., 168 str.
Brož., 120x205 mm
Doporučená cena vč. DPH:
219.00 Kč od 1. 7. 2012 69,00 Kč
ISBN 978-80-7376-013-7
EAN 9788073760137

Chcete-li poznat místa, která sehrála významnou roli ve všech obdobích
historie, pak se vydejte s touto knihou. po stopách opevnění, obranných
valů a hradeb, které vznikaly na našem území. Obdivovat můžete i systému pevnostních objektů na našich hranicích, jejichž výstavba proběhla ve 30. letech 20. století. jako reakce na stále se zhoršující mezinárodní situaci. Kniha přináší množství údajů o jednotlivých objektech i dalších
praktických informací.

Tomáš HEJNA

Účastníci Valné hromady Svazu obdrželi na jednání Multimediální učební pomůcku „Česká společnost v novodobé Evropě – osudy, vazby, vzdálení a sjednocování 1914–2009“. Pobočky SvazDaP, ale i jednotliví členové si mohou tuto pomůcku po předcházející domluvě vyzvednout v kanceláři SvazDaP.

Grantový projekt CZ.1.07/1.1.00/14.0073 z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost realizoval Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky, o.s. v letech 2010 až 2013. Hlavním cílem řešitelského kolektivu byla snaha vyhotovit multimediální, mezipředmětově orientovaný a interaktivní
vzdělávací nástroj věnovaný historickému pohledu na „české“ 20.
století, a to způsobem zkonkrétňujícím, ozřejmujícím a vysvětlujícím hlavní dějinné události a nabízejícím uživatelům jejich interpretaci s podporou příznačné a zajímavé dobové ilustrace z textové a obrazové dokumentace. Více než 1 100 kapitol a podkapitol obsahu multimediální učební pomůcky je podporováno cca 30
hodinami obrazových záznamů (převážně dokumentárních filmů), 8,5 hodinami zvukových
záznamů, cca 2 500 stranami dokumentů a textů, 4 500 fotografií, stovkami map a stovkami informací o významných osobnostech českých a mezinárodních dějin. Multimediální učební
pomůcka je vzhledem k tomuto rozsáhlému informačnímu zázemí velmi komplexní.

Závěrem
Hodnocení této Multimediální učební pomůcky členem České učené společnosti prof.
PhDr. Robertem Kvačkem, CSc.:

Dvacáté století bylo sice dějinně „krátké“, ale přineslo tolik událostí, že poznat je a pochopit je
vskutku nesnadným interpretačním cílem.
Soubor „Česká společnost v novodobé Evropě 1914–2009“ k tomu přispívá způsobem zcela originálním, zajištujícím mimo jiné dialog a aktivní vztah mezi pedagogem a žákem. Jako dokumentární dílo určené pedagogickému užití nemá obdobu v dnešní produkci svou komplexností, přístupem i vyzníváním.

