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Časopis Svazu důstojníků a praporčíků Armády České republiky

Gaming INITIATIVE I – MARIBOR
Slovinsko 2015
Maribor/Praha 1. června 2015
Ve dnech 28.–31. května 2015 se
ve slovinském městě Maribor uskutečnilo v rámci Gamingské iniciativy (GI) první letošní setkání. Delegaci Svazu důstojníků a praporčíků Armády České republiky vedl její předseda mjr. v. v. Rostislav Konečný,
Dr.h.c. Delegáty přivítal a konferenci
oficiálně zahájil prezident GI Cdr. Giuseppe Filippo Imbalzano a seznámil
je s programem konference.
Následně pozdravil účastníky delegace bývalý náčelník generálního štábu
Slovinské armády gen. mjr. Alojz Šteiner – v současnosti prezident Asociace důstojníků Slovinska.
Konference se zúčastnili zástupci Slovinska, Italské republiky, Polské republiky,
Maďarské republiky, Chorvatska, Slovenské republiky, Spolkové republiky Německo, Švýcarska a České republiky.
S problematikou mezinárodních zkušeností s „kybernetickým terorizmem“ seznámil
přítomné 1 st. poručík Massimo Franchi
z Itálie. O novém rezervním systému v Maďarsku a jeho využívání po 25. letech činnosti informoval pplk. László Ujházy.
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Zástupce velitele Military Education Centre (MEC) pplk. Samo Zanoškar předal delegátům poznatky o činnosti, problematice a efektivnosti MEC v rámci obranného
systému státu. Delegace si následně prohlídla vojenské exponáty v muzeu, které
se nachází přímo v objektu Military Education Centre.
Prezident GI Cdr. Giuseppe Filippo Imbalzano předal prezidentovi Asociace důstojníků Slovinska – genmjr. Alojzu Šteinerovi a pplk. Dimitaru Popovovi – prezidentovi CIOR z Bulharské republiky nejvyšší
vyznamenání GI – Záslužný kříž Gamingské Iniciativy.
Předseda Svazu důstojníků a praporčíků
Armády České republiky mjr. v.v. Rostislav Konečný, Dr.h.c. předal genmjr. Alojzu Šteinerovi, brig gen. Martinu Jugovičovi a pplk. Viljemu Kobalovi (zástupci Asociace důstojníků Slovinska) pamětní medaile Svazu DaP AČR Za zásluhy.
Odpoledne navštívili účastníci konference 72. brigádu SAF HQs, (Slovenia Armed Forces HGs), jejíž příslušníci předvedli zbraňové systémy a seznámili účastníky
s historií útvaru a jeho rolí v rámci Slovinských ozbrojených sil.

V podvečer navštívila delegace město
Maribor s profesionálním výkladem průvodce, seznámila se s jeho pamětihodnostmi a zajímavostmi. Závěr přehlídky
patřil návštěvě malého, ale velice hezkého
muzea „Stará Trta“, kde si mohli přítomní
ochutnat a zakoupit kvalitní slovinská vína
a spatřit přes 300 let starou „trtu“ (hlavu vína), která patří pravděpodobně mezi
nejstarší na světě.
Další den pokračovala konference prezentacemi národní problematiky „kybernetického terorizmu“. Za českou delegaci vystoupil a profesionálně prezentoval uvedenou problematiku kpt. JUDr. Radim
Marušák.
Za italskou stranu prezentoval národní
zkušenosti kpt. Giuseppe Collot.
Npor. Zdeněk Šťastný, PhD. informoval
o hlavních problémech „kybernetického
terorizmu“ a s tím spojených problémech
hybridní války nejen ve Slovenské republice, ale i v mezinárodním měřítku.
S problematikou „kybernetického terorizmu“, jeho nebezpečností a hrozbou pro
obyvatele Švýcarska a Swiss Armed Forces, seznámil přítomné delegáty mjr. Filipp Leo.
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Zástupci delegací přednesli zprávy – reporty z jednotlivých zemí GI. Vzájemně si
vyměnili poznatky a zkušenosti za uplynulé období podle navrženého programu. Jednotlivé reporty byly velice zajímavé a profesionálně připravené. Delegáti
měli možnost seznámit se s novými informacemi o svazových činnostech v zúčastněných zemích.
Col. Stanislav Linic informoval přítomné
delegáty o přípravě příští konference GAMING II v chorvatské Rijece.
Pplk. Heidi Kornek ze švýcarské konfederace seznámila přítomné s historií a vývojem Gamingské iniciativy (založení GI v rakouském Gamingu 28. května 1995, zakládající státy, podpora vojenské bezpečnosti v Evropě, představitelé GI, další navazující činnosti a skutečnosti GI).
Dále informoval přítomné kpt. Giuseppe Collot o Strategickém plánu činnosti GI na období 2016–2018.
Představil vize a mise GI, zdůraznil,
že objektivita a akčnost plánování
patří mezi hlavní linie a strategie GI.
Podporovat aktivní spolupráci, kompetentnost a kvalifikovanost. Profesionální týmová práce, získávání nových členů do GI, potřeba organizovat mezinárodní kulaté stoly pro výměnu zkušeností, diskusních web
blog akcí apod.
Prezident GI seznámil přítomné delegáty s termínem následující konference v roce 2015 – Gaming II, která se uskuteční ve dnech 24.–27. září
2015 v chorvatské Rijece.
Na závěr konference delegace navštívila historické místo KIDRIČEVO, původně
Strnišče nebo v německy Sternthal, kde
byl v letech 1915–1918 umístěn zajatecký tábor a nemocnice. Delegaci přivítal
župan, seznámil je s historií místa. Každý host dostal jako dárek knihu „Zbornik
Občine Kidričevo.“
Nedá se opomenout ani návštěva závodu
Talum na výrobu hliníku, kde byla vedením závodu připravena velice poučná exkurze. Při návratu zpět do hotelu se uskutečnila prohlídka historického město Ptuj.
Konference byla ukončena slavnostní večeří ve stylové restauraci, každý delegát
obdržel pamětní list o účasti na jednání.
Svetozár Plesník
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Časopis Svazu důstojníků a praporčíků Armády České republiky

Zpráva za Českou
republiku 2015
přednesená kpt. JUDr. Radimem J. Marušákem, zástupcem Svazu důstojníků
a praporčíků Armády České republiky
Vážený pane prezidente, vážení kolegové,
vzhledem k významnému zvyšování mezinárodního napětí v důsledku vojenské
agrese Ruska proti Ukrajině a jeho anexe
Krymu, rozšíření vojenských útoků ve světě různými vojenskými skupinami včetně
tzv. Islámského státu a bezprecedentnímu porušování mezinárodního práva, což
vede ke snaze znovu zpochybňovat hranice suverénních států, se hrozba války stává reálnou i v naší blízkosti, přestože se
to ještě před několika lety zdálo něco nemyslitelného.
V důsledku toho jsou nyní národními vládami také v Evropě, jejíž je Česká republika integrální součástí, zvažovány aktivní
reakce na takové reálné hrozby.
V posledním období vláda České republiky přijala ve vztahu k ozbrojeným silám
následující opatření:
Je představena zcela nová koncepce aktivních záloh ozbrojených sil České republiky. Aktivní rezervy jsou integrální součástí ozbrojených sil a jsou vytvářeny a doplňovány na základě zákona č. 585/2004 Sb. o branné povinnosti
a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Aktivní záloha představuje princip dobrovolného zapojení občana do přípravy
k obraně státu a je důležitou vazbou mezi
civilní veřejností a profesionálními ozbrojenými silami ČR (OS ČR). Hlavním důvodem vzniku AZ byl záměr vytvoření zdroje
kvalitně vycvičených a připravených vojáků v záloze pro přednostní doplňování vybraných útvarů a zařízení OS ČR.
Způsob řešení organizačního, personálního a dalšího zlepšení současného stavu
je stanoven v Koncepci AZ OS ČR, která
byla schválena usnesením vlády č. 52 dne
23. ledna 2013.
V současné době probíhá její implementační fáze, jejíž nejdůležitější etapou je
příprava právních předpisů, zejména novely branného zákona, novely zákona
o zajišťování obrany ČR, novely zákona
o ozbrojených silách ČR a hlavně nového
zákona o službě vojáků v záloze. Návrhy
těchto právních předpisů budou předlo-
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ženy vládě ČR v tomto roce s předpokládanou účinností od 1. 1. 2016.
V návrzích těchto právních předpisů jsou
navržena ustanovení týkající se např. finanční podpory jak zaměstnanců, tak zaměstnavatelů a zvýšení motivace vojáků
zařazených do AZ. Do AZ nebudou zařazeni občané na základě dohody, ale rozhodnutím ředitele KVV, čímž dojde k vytvoření těsnější vazby mezi vojákem a resortem Ministerstva obrany. Současně se
předpokládá, že do AZ budou na základě
rozhodnutí ředitele KVV podle potřeb OS
ČR nově zařazováni vojáci, kterým skončil
služební poměr vojáka z povolání. Tímto
opatřením dojde k výraznému personálnímu zkvalitnění AZ. Základní výcvik vojáků v AZ se rozšíří z 8 na 12 týdnů (obdobně jako u vojáků z povolání). Vojáci
v AZ se budou připravovat na plnění úkolů OS ČR v rámci pravidelných VC v rozsahu do 4 týdnů v kalendářním roce. Těmito opatřeními dojde ke zkvalitnění vycvičenosti vojáků v AZ. Současně bude
možné vyslat vojáka v AZ do operačního nasazení v délce do 7 měsíců. Schválením a nabytím účinnosti uvedených právních předpisů budou uvedeny do života

nové podmínky a závěry stanovené v této
koncepci, která nově stanovuje cílový limit až 5000 vojáků v AZ. Tohoto počtu
bude dosaženo postupným nárůstem až
do roku 2025.
Dopadem přijaté Koncepce AZ OS ČR je
zvýšení zájmu občanů a hromadných sdělovacích prostředků o informace týkající
se problematiky zálohy OS ČR, zejména
AZ. Současně během 26 měsíců platnosti
této koncepce došlo k výraznému nárůstu
zájmu občanů o zařazení do AZ (ve srovnání s rokem 2012 se zájem zvýšil téměř
o 50 %). Zvýšily se zejména počty zájemců o AZ z řad občanů, kteří doposud nekonali vojenskou činnou službu, a tudíž
musí nejprve vykonat základní výcvik.
Nový koncept pojetí AZ ukazuje cestu jak
změnit nepříznivé trendy oslabování občanské odpovědnosti při zabezpečování
obrany státu. Rozhodujícím bude, zda se
o jeho prospěšnosti podaří přesvědčit vrcholné představitele státu, politiky a občany a zda bude ekonomicky realizovatelný. Jak ukazuje praxe z dalších zemí, je to
však jediná cesta, jak při snižování obranných rozpočtů udržet schopnosti ozbrojených sil.
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Do aktivní zálohy jsou zařazováni občané
ČR všech věkových a vzdělanostních kategorií, kteří splnili požadavky zdravotního
stavu, bezúhonnosti, nepropagují organizace a hnutí směřující k potlačování práv
a svobod občanů.
Profesní struktura vojáků v AZ
V současné době je celkem 22 jednotek
AZ zřízených u vojenských útvarů a vojenských zařízení. Některé odbornosti
jsou vševojskové (mechanizované jednotky AZ, tanková jednotka AZ), jiné specializované (vojenská policie, průzkumná jednotka AZ). Další se specializují na střežení
objektů zvláštní důležitosti.

a) novela zákona 585/ 2004Sb.
o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
Cíl změn: Zajistit připravenost OS ČR pro
plnění jejich úkolů. Posílit roli aktivní zálohy
OS ČR a efektivněji využít schopností vojáků v aktivní záloze pro plnění úkolů v míru
i v případě vyhlášení stavu ohrožení státu
nebo válečného stavu (SOS nebo VS).
Jaká je změna zákona týkající se AZ?
• nově se vymezují některé druhy vojenské činné služby (stanovení nových druhů vojenských cvičení a zavedení služby v operačním nasazení
pro vojáky v záloze),
a) pravidelné vojenské cvičení pro vojáky v aktivní záloze (AZ) (v 1. roce zařazení
do aktivní zálohy v délce 12 týdnů, v dalších letech v délce 4 týdnů v kalendářním
roce, pro bývalé vojáky z povolání zařazené do AZ v délce 3 týdnů v kalendářním roce.
b) nejkratší délka jednotlivého pravidelného vojenského cvičení je minimálně 3 dny,
c) dobrovolné vojenské cvičení pro vojáky v záloze, tedy i AZ (v délce do 12 týdnů
v kalendářním roce),
d) služba v operačním nasazení pro:
• vojáky v aktivní záloze na území ČR
nebo mimo něj v délce do 7 měsíců
v kalendářním roce a v délce 12 týdnů
příprava na toto operační nasazení,
•p
 ro vojáky v povinné záloze pouze
na území ČR v délce do 30 dnů v kalen-

dářním roce na záchranné práce při živelních pohromách;
• záloha OS ČR bude členěna na povinnou zálohu, aktivní zálohu a nově
i na zvláštní kategorii povinné zálohy;
• bude vytvořena zvláštní kategorie
povinné zálohy – využití schopností
a připravenosti bývalých vojáků z povolání po určitou dobu po ukončení
jejich služebního poměru a jejich zařazování do AZ;
e) do zvláštní kategorie povinné zálohy bude bývalý voják z povolání zařazen
na dobu 5 let od jeho propuštění ze služebního poměru, přičemž nejpozději do 2 let
od tohoto zařazení bude moci krajské vojenské velitelství (KVV) rozhodnout, že ho
zařadí do AZ na dobu nejdéle 3 let.
V případě vyhlášení stavu ohrožení státu
nebo válečného stavu budou vojáci v aktivní záloze povoláni do mimořádné služby a zařazeni na plánovaná systemizované místa k vojenským útvarům a vojenským zařízením.
Podle
současně
platného
zákona
č. 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) není možné povolat vojáka v AZ do činné služby
a v rámci plnění této činné služby jej odeslat mimo území ČR. Novelizace branného zákona, v případě schválení, umožňuje vojáka v AZ odeslat k plnění úkolů
mimo území ČR.

b) Odvody
Účinnost novely branného zákona se
předpokládá k 1. 1. 2016, vyjma ustanovení, týkajících se odvodního řízení, jejichž
účinnost se předpokládá k 1. 1. 2017.
Návrh novely zákona č. 585/2004 Sb.,
o branné povinnosti a jejím zajišťování
(branný zákon) předpokládá, že od 1. ledna 2017 bude zahájeno v České republice odvodní řízení. K odvodnímu řízení budou v době míru povoláváni občané (a to muži i ženy), kteří v daném roce
dovrší věk 18 let. Tím je naplňován veřejný zájem na užití zásady rovnosti žen
a mužů při uplatňování jejich základních
práv a svobod také v oblasti výkonu branné povinnosti (veškerá právní úprava výkonu branné povinnosti dopadá zcela
rovnocenně na ženy i muže).
Výjimky z povinnosti dostavit se k odvodnímu řízení mají občané bez končetiny,
nevidomí, neslyšící, němí, postižení vadou
nebo nemocí, která je činí trvale neschopnými samostatně se pohybovat, nebo postižení těžkou formou nevyléčitelné nemoci. K odvodům nebudou rovněž povolávány těhotné ženy, nebo ženy a osamělí muži, kteří pečují o dítě do 15 let věku.
Po provedení odvodního řízení s kladným výsledkem, tzn. uznáním zdravotní a osobnostní způsobilosti občana vykonávat vojenskou činnou službu budou,
a po nabytí právní moci budou odvedení muži i ženy zařazeny do povinné zálohy jako vojáci v povinné záloze. Zařazení vojáků v záloze (tedy i žen) do jednotek bude řešeno evidenčně jejich předurčením a až pak následně fyzicky při povolání na dobrovolné vojenské cvičení nebo
při povolání do mimořádné služby. Při
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tom bude přihlíženo k jejich civilní odborné kvalifikaci a osobní připravenosti.
Zákon se týká žen kvůli rovnoprávnosti
a kvůli snižujícím se počtům zdravé mužské populace. Ovšem samozřejmě nikdo
nepředpokládá, že pokud žena sama nebude chtít se připravovat a bojovat jako
pilotka či odstřelovač, tak ji armáda využije jinde – například nemáme zdravotní
sestry, telefonistky, pracovníky v logistice.
Jak u žen, tak i u mužů využijeme primárně jejich civilní schopnosti.

Cvičení
Novela branného zákona stanovuje druhy vojenských cvičení (pravidelné a dobrovolné) a zavádí službu v operačním nasazení pro vojáky v záloze. Povinná cvičení nejsou navrhována. Novela branného zákona umožňuje vojákům v záloze
(mužům i ženám) požádat písemně krajské vojenské velitelství dle jeho bydliště
o vykonání dobrovolného vojenského cvičení a návrh novely stanoví za jakých podmínek je to možné a že je tomu
vždy podle potřeb ozbrojených sil. Toto
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je již v současnosti obdobně umožněno
platným branným zákonem.
Porovnání ustanovení, týkajících se vojenských cvičení, v dnes platném BZ a v navrhované novelizaci je uvedeno v následující tabulce:

Vojáci v záloze budou povoláni k výkonu
mimořádné služby za stavu ohrožení státu a válečného stavu. Ti, kteří nebudou
připraveni, absolvují základní výcvik jednotlivce, někteří z nich pak budou zařazeni do výcviku specialisty. Útvary před
nasazením do bojové
činnosti budou provádět stmelovací cvičení. Připravení vojáci
v mimořádné službě
budou podle potřeb
ozbrojených sil použiti k úhradě neobsazených tabulkových
míst u jednotlivých
vojenských útvarů, k
úhradě ztrát, k doplnění mobilizačně
vytvářených
útvarů. Za stavu ohrožení státu (válečného
stavu) bude výcvik
vojáků v mimořádné službě plánován
a prováděn zejména u Velitelství výcviku Vojenské akademie ve Vyškově, ale
i ve vojenských výcvikových prostorech
a současně i u jednotlivých vojenských
útvarů. Kapacity Velitelství výcviku Vojenské akademie a příslušných útvarů budou posíleny vojáky
v aktivní záloze a potřebným vojenským
materiálem.
Zasedání Gaminské
Iniciativy v Mariboru,
28.–31. květen 2015
redakce
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Podzimní zasedání
Gamingské iniciativy:
Rijeka, Chorvatsko,
24.–27. září 2015
Ve dnech 24.–27. září 2015 se v chorvatském přímořském letovisku Rijeka
uskutečnilo letošní podzimní zasedání Gamingské iniciativy (tzv. Gaming
II), která sdružuje národní reprezentativní organizace záložních důstojníků a praporčíků ze zemí střední Evropy včetně Rakouska, Itálie, Německa, Švýcarska, Chorvatska, Slovinska,
Polska, Maďarska, Slovenska a České
republiky.
Českou republiku na tomto zasedání tradičně zastupoval Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky, který
na toto zasedání vyslal čtyřčlennou delegaci vedenou předsedou Svazu mjr. Rostislavem Konečným, přičemž dalšími členy delegace byli pplk. Ing. Miroslav Tlamicha, pplk. JUDr. Jaroslav Palkoska
a kpt. JUDr. Radim J. Marušák. Jako pozorovatelé se tohoto zasedání zúčastnili také 2 zástupci Svazu záložních důstojníků z Makedonie. Logistiku zasedání poskytl hotel Lovran, kde byli účastníci
ubytováni a kde probíhala většina jednání. Před obědem účastníci položili věnec
u památníku obránců vlasti.
Po uvítání přítomných účastníků plukovníkem Stanislavem Liničem, předsedou
Svazu chorvatských záložníků a starostou města byl pracovní program zasedání zahájen brilantní přednáškou plukovníka Zvonimira Lovriče, profesora chirurgie
a traumatologie, vedoucího traumatologického oddělení Univerzity aplikovaných
zdravotnických studií v Záhřebu na téma
Mobilní chirurgické týmy na bitevním poli
v průběhu bojů. Všichni účastnici vysoce ocenili jak kvalitu přednášky, tak pokrok, kterého chorvatské lékařské a zdravotnické služby dosáhly v uplynulém období a uznání, kterého se těmto službám
dostalo v celosvětovém měřítku.
Po přesunu k vojenskému útvaru Delnice
účastníci položili věnec u památníku pad-

lých bojovníků za samostatnost Chorvatska. Dále měli účastníci příležitost se seznámit s vysoce kvalitní výstrojí a vybavením pro parašutisty a se zbraněmi pro
osobní ochranu, včetně výzbroje odstřelovačů a ochránců vojenských zařízení.
Následovala prezentace o chorvatských
záložních ozbrojených silách a definování jejich úkolů. Po obědě se účastníci přesunuli na letiště v Grobniku, kde mohli
shlédnout a besedovat se skupinou dobrovolníků zajišťujících v případě potřeby
spojení s příslušníky armády, policie, hasičů a dobrovolnickými organizacemi, které pomáhají v případě záplav, dopravních
nehod, nepřízně počasí a jiných tragických událostí. Poté následovala návštěva Sdružení dobrovolníků vlastenecké války a veteránů v Grobniku a dále účastníci navštívili zámek a etnografickou výstavu na starém městě. Po návratu do Rijeky
byli účastníci pozváni na večeři do typické
chorvatské restaurace.
Následující den pokračovala pracovní jednání dokončením prezentací o kyberterorismu a o možnostech zapojení záložních
ozbrojených sil. Cdr. Zygfryd Naczk, vedoucí polské delegace, prezentoval opatření v této oblasti v Polsku. Bylo rozhodnuto, že prezentované materiály budou
zpracovány do brožury, která bude nabídnuta národním ministerstvům obrany
a dalším zainteresovaným institucím.
V další části pracovního jednání byla projednávána spolupráce zastoupených organizací s národními ministerstvy obrany;
bylo požadováno sdělení, zda zastoupené
organizace mají uzavřeny smlouvy o spolupráci s národními ministerstvy obrany
a jak tato spolupráce probíhá. Česká delegace mohla potvrdit, že Svaz důstojníků
a praporčíků Armády České republiky má
uzavřeno Memorandum o spolupráci z r.
2011, na jehož základě probíhá vzájemná
spolupráce, přičemž Ministerstvo obrany zveřejňuje podmínky udělování dotací

na svých webových stránkách. Maďarská
delegace vznesla dotaz, zda Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky je nejreprezentativnější organizací záložních důstojníků České republiky, když
Stanovy Gamingské iniciativy a také CIOR
požadují, aby jejich členy byly pouze nejreprezentativnější národní organizace záložních důstojníků a praporčíků a Česká
republika je v CIOR zastoupena jinou organizací, a sice Asociací záložních brigád,
přičemž nejreprezentativnější organizací
může být pouze jedna.
V této souvislosti kpt. JUDr. Marušák připomněl, že Svaz důstojníků a praporčíků
Armády České republiky byl po dlouhá
léta oficiálním zástupcem České republiky v CIOR, ale zejména nákladnost tohoto
členství vedla k tomu, že na pokračování
tohoto členství netrval. Přesto si ale někteří členové Gamingské iniciativy mohou
pamatovat jazykový kurz anglického jazyka, který náš Svaz v pro členy CIOR pořádal v České republice. Také připomněl, že
Ministerstvo obrany odebralo Asociaci záložních brigád Memorandum o spolupráci pro porušování jeho zásad, a tak předpokládáme, že Ministerstvo obrany ČR situaci ohledně zastoupení ČR v CIOR brzy
vyřeší. Dále uvedl, že pan Cdr. G. Imbalzano zná situaci v České republice velmi podrobně a jakožto zástupce UNUCI v CIOR
může kdykoli o tom poskytnout požadovaná vysvětlení.
Zástupci všech přítomných organizací se
vyjádřili k této otázce a bylo zřejmé, že
bez efektivní spolupráce s národními ministerstvy obrany by se jejich činnost obešla jen stěží.
Důvěrné zasedání vedoucích delegací Gamingské iniciativy II řešilo žádosti o členství v Gamingské iniciativě, které předložily organizace záložních důstojníků Makedonie a Rumunska. Po diskuzi bylo přijato rozhodnutí, že Gamingská iniciativa
zůstane v původním složení deseti států,
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přičemž na její zasedání mohou být pozváni hosté z jiných zemí podle toho, jaký
program bude projednáván, kteří se jednání Gamingské iniciativy budou účastnit jako pozorovatelé. Dále byl představen aktualizovaný dokument, který pomocí SWOT analýzy dokumentuje současnou situaci Gamingské iniciativy a navrhuje řadu opatření ke zlepšení jejího
fungování. Tento dokument bude dále
aktualizován na základě připomínek národních členských organizací. Jako první
opatření ke zlepšení komunikace se členskými organizacemi bylo jmenování paní
pplk. Heidi Kornek, dlouholeté švýcarské
členky a odstupující viceprezidentky Gamingské iniciativy, do funkce její „ministryně zahraničí“, tedy oficiální zástupkyně
Gamingské iniciativy pro komunikaci s národními členskými organizacemi, jejich
ministerstvy obrany a pro práci s médii.
Následujícím bodem programu byla vynikající přednáška pana Vedrana Obučiny,
novináře a vedoucího redaktora pro domácí a zahraniční politiku, kulturu, zdravotnictví a turistiku na téma „Strategické
výzvy teroristické skupiny „Daesh“, což je
arabský název pro entitu tzv. „Islámského státu“ a je používán proto, že v jeho
názvu není obsaženo slovo „islám“, aby
se zdůraznilo, že tato teroristická skupina nemá s islámem vůbec nic společného.
Věcná náplň této přednášky a používaná
argumentace nadchla všechny přítomné
účastníky, kteří je prohlašovali za nejkva-

10

litnější informaci o této problematice, jakou kdy slyšeli.
Po obědě v hotelu se účastníci zasedání
přemístili do centra Rijeky, kde navštívili
Historické a Námořnické muzeum a poté
v blízké čtvrti Trsat nejprve položili věnec k pomníku obránců vlasti nazvanému
Most chorvatských obránců vlasti. Pak
navštívili Chrám svaté Marie, kde je člen
místního řádu františkánů seznámil s historií chrámu, provedl je jeho nejvýznamnějšími prostorami a ukázal jim nejvzácnější chrámové klenoty tvořené dary návštěvníků. Po ukončení prohlídky chrámu
následoval návrat do Rijeky a gala večeře v hotelu.
Při této příležitosti byly také uděleny národními delegacemi vybraným zástupcům
Gamingské iniciativy pamětní medaile.
Vedoucí polské a české delegace předali medaile svých národních organizací členům vedení Gamingské iniciativy a vybraným funkcionářům národních členských
organizací. Také vedení Gamingské iniciativy udělilo svou medaili „Čestný kříž Gamingské iniciativy za zásluhy“. Mezi vyznamenanými byl i člen české delegace
kpt. JUDr. Radim J. Marušák, který tuto
poctu obdržel za dlouholetou práci pro
Gamingskou iniciativu.
Byla rovněž oznámena místa a data konání příštích zasedání Gamingské iniciativy.
V r. 2016 se jarní zasedání Gamingské iniciativy uskuteční v květnu v Drážďanech

a podzimní zasedání v září Bratislavě. Na r. 2017 jsou
naplánována jarní
zasedání v Chorvatsku a podzimní zasedání v Itálii,
přičemž národní
delegace mohou
v příštím roce ještě navrhnout, aby
se zasedání Gamingské iniciativy
v roce 2017 konala v jejich zemích.
V této souvislosti
vedení Svazu důstojníků a praporčíků Armády České republiky zvažuje, že by převzalo organizaci Gamingské iniciativy
v r. 2017 v České republice.
Na úrovni vedení Gamingské iniciativy došlo ke změně. Dosavadní prezident Gamingské iniciativy Cdr. Giuseppe F. Imbalzano se ze svého místa v předsednictvu
posunul na místo viceprezidenta a místo prezidenta zaujal chorvatský zástupce
plukovník Stanislav Linic. Na místo odstupující viceprezidentky švýcarské zástupkyně pplk. Heidi Kornek byl uveden český zástupce kpt. JUDr. Radim J. Marušák,
pro nějž se dříve vyslovily všechny delegace národních členských organizací.
Letošní zasedání Gamingské iniciativy
v Chorvatsku potvrdilo její význam jako
vysoce reprezentativního mezinárodního
fóra organizací záložních důstojníků zemí
střední Evropy, které poskytuje svoje stanoviska a doporučení v oblasti mezinárodní bezpečnosti. Tato stanoviska budou
brzy formalizována a předkládána partnerským ministerstvům a jiným zainteresovaným institucím. Rovněž však byl položen důraz na disciplínu práce v tomto fóru
a odpovědnost za přijaté závazky. Průběh
a závěr tohoto zasedání potvrdily uznání Svazu důstojníků a praporčíků Armády
České republiky jako významného aktivního člena tohoto fóra a spolehlivého partnera pro další činnost Gamingské iniciativy. Vedení Svazu je si této odpovědnosti
plně vědomo a bude v rámci Gamingské
iniciativy dále přebírat svůj díl odpovědnosti za zvyšování kvality její práce.
Radim J. Marušák
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Pietní vzpomínka stého
výročí první světové
války na mezinárodním
vojenském hřbitově
v Milovicích

U příležitosti stého výročí první světové války se v sobotu 7. listopadu 2015
na mezinárodním vojenském hřbitově v Milovicích konala pietní vzpomínka
na italské vojáky a vojáky jiných národností, kteří v průběhu obou světových
válek zemřeli na území České republiky.
Tuto akci dlouhodobě organizují Italský
národní svaz záložních důstojníků (UNUCI) a Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky prostřednictvím společné Asociace vzpomínek Milovice (A.R.
MI). Po odeznění státní hymny Italské republiky a České republiky položily přítomné delegace zastoupených organizací za slavnostního nástupu čestné stráže
k pomníku na hřbitově věnce, a to věnce Ministerstva obrany a Generálního štábu Armády České republiky, Velvyslanec-

tví Itálie, Starosty města Milovice, Asociace vzpomínek Milovice, Italských horských myslivců, Společnosti přátel Itálie
a Vojenského a nemocničního řádu Svatého Lazara jeruzalémského. Akce se za Itálii zúčastnil italský velvyslanec pan Aldo
Amati, ředitel Italského kulturního institutu, pan Dr. Guiseppe Imbalzano, vedoucí
zástupce UNUCI, náčelník Italských horských myslivců a zástupci kulturní italské
obce. Za Českou republiku se akce zúčastnil p. brig.gen. Pavel Adam z Generálního
štábu Armády České republiky, Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky byl zastoupen jeho prezidentem
mjr. Rostislavem Konečným, pplk. Ing. Miroslavem Tlamichou, plk. JUDr. Svetozarem Plesníkem a kpt. JUDr. Radimem Marušákem.

Poté byla při této příležitosti ve zdejším muzeu odhalena padlým vojákům mramorová pamětní deska, která uvádí:
„Vzpomínku a čest našim bratrům za jejich utrpení, za jejich lásku k vlasti. Ti, kteří jsou
daleko od své rodné země,
jsou vždy blízcí našim srdcím“.
Tuto pamětní mramorovou
desku, kterou muzeu věnovali společně Italský svaz záložních důstojníků a Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky odhalil italský velvyslanec pan Aldo Amati a při
této příležitosti pronesl projev, v němž připomněl historické válečné události, ocenil úzkou spolupráci mezi Itálií a Českou republikou, jakož i dlouhodobou péči o mezinárodní vojenský hřbitov.
Následně se většina přítomných delegací
zúčastnila slavnostní mše v místním křesťanském kostele, kterou sloužil místní páter v italském jazyce. Po ukončení mše pozvala italská UNUCI italského velvyslance
s doprovodem, ředitele Italského kulturního institutu, starostu města Milovic a zástupce Svazu důstojníků a praporčíků Armády České republiky na slavnostní oběd
v Lysé nad Labem, čímž pietní vzpomínka skončila.
V předvečer této slavnostní události se
na italském velvyslanectví v Praze uskutečnilo setkání pozvaných hostů, kteří se
zejména podílejí na organizování těchto
mezinárodních vzpomínkových akcí.
redakce
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Zpráva o činnosti Svazu
DaP AČR o. s. od poslední
valné hromady
přednesené předsedou Ústřední rady Svazu důstojníků a praporčíků Armády České republiky,
z.s. mjr. v. v. Rostislavem Konečným Dr. h.c. (plné znění najdete na http://www.svazdap.cz).
V roce 2013 bylo nové vedení Svazu DaP
AČR postaveno před úkol obnovit akceschopnost Svazu po předchozím tříletém složitém období, v němž se několikrát měnilo jeho vedení. Nyní můžeme
říci, že se nám tento úkol, navrátit Svazu
DaP akčnost, soudržnost a důvěru, a to
jak na poli domácím, a tak i na mezinárodním, jak se zmíním dále, podařil.
Posláním Svazu, které si vytyčil ve stanovách, je hájit zájmy svých členů, poskytovat jim platformu pro účast ve veřejném
životě a podílet se na formování veřejného mínění o armádě, o Ozbrojených silách ČR jako nezbytné součásti státní svrchovanosti České republiky, podporovat
zachování vojenských a historických tradic pro mladou generaci, působit na občanskou veřejnost ve směru podpory uvědomělé brannosti a vlastenectví. Události
ve světě zvláště v posledních dvou letech
nás utvrzují v tom, jak je důležité právě
toto naše poslání uskutečňovat.
Činnost Svazu řídila 15členná Ústřední rada s 5členným předsednictvem, kte-

rá se scházela čtvrtletně k projednávání
zásadních otázek a předsednictvo, které řešilo operativní záležitosti a přípravu pro jednání ÚR se scházelo pravidelně jednou za měsíc. Podle zpracovaných
ročních plánů činnosti poboček probíhaly pak členské aktivity v regionálních pobočkách Svazu.

zájmů všech členů pobočky, ale i dobrou
reprezentaci AČR a našeho Svazu na veřejnosti. Základem úspěšné práce pobočky je iniciativa a aktivita samotných členů
v klubech a především dobrá spolupráce výboru pobočky s veliteli všech útvarů
v posádce Tábor, Posádkovým domem armády a orgány samosprávy.

V současné době má Svaz aktivní regionální pobočky ve Středočeském, Jihočeském, Olomouckém a Zlínském kraji a v Praze, úkolem pro další období je
obnovit činnost bývalých poboček Svazu nebo zřídit nové regionální pobočky
v ostatních krajích ČR. Musím zde zmínit především velmi aktivní práci mimopražských poboček Svazu v Táboře, Valašském Meziříčí, Hranicích, Lipníku a dalších, pražská organizace Svazu DaP AČR
se aktivně zapojuje také účastí svých členů při různých pietních a vzpomínkových
aktech v metropoli.

Kvalitně byly zabezpečeny a provedeny
17. a 18. ročník střelecké soutěže
„O táborský kalich“. Díky úzké dlouhodobé spolupráci se Svazem vojáků v záloze německého Bundeswehru, konkrétně Okresní skupinou Freyung, a od roku
2015 i skupinou Berlín, má tato soutěž
mezinárodní charakter. V roce 2015 se
soutěže zúčastnilo 30 tříčlenných družstev prakticky z celých Čech. Vážnost
soutěži dodává i tradiční záštita akce. Tu
v roce 2014 převzal místostarosta města
a v roce 2015 osobně starosta města Tábor pan Ing. Jiří Fišer.

Činnost pobočky č. 41 Tábor byla v uplynulém období trvale aktivní a pestrá, čímž
plně zabezpečovala nejen uspokojování

K účelnému využití volna mládeží pobočka organizuje letos již 3. ročník „Střelecké ligy základních škol v Táboře“, kdy tříčlenná družstva žáků jednotlivých škol
soutěží v rámci několika kol ve střelbě ze
vzduchovky.
K dobrému jménu armády na veřejnosti přispívá i činnost Veterán klubu pobočky. Příslušníci klubu při svých soustředěních
dbají o udržování a rozvoj svých odborných
řidičských a všeobecně taktických znalostí,
které pak prezentují při různých veřejných
vystoupeních a ukázkách historické bojové
techniky. K nim v první řadě patří tradiční
„Setkání s armádou“, organizovaných městem Chýnov a posádkou Tábor. Armáda
zde vždy s velkou profesionalitou prezentuje moderní techniku a zásady vedení soudobé bojové činnosti. Zajímavost akce podtrhují i ukázky činnosti složek IZS a boje historických jednotek. Naši příslušníci veterán
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klubu přispívají do tohoto představení profesionality ukázkou techniky v rámci statické a pohyblivé ukázky a na závěr celé akce
projížďkami zájemců přilehlým terénem.
Popularitu akce podtrhuje letošní účast
2,5–3 tisíců lidí.
Pobočka tradičně spoluorganizuje v rámci oslav ukončení 2. světové války v Evropě „Měšické mezinárodní slavnosti“. Akce
je organizována jako připomínka historických faktů při osvobozování Tábora mladé generaci a je spojena s historickými
ukázkami boje německé a sovětské armády a s ukázkou možností integrovaného záchranného systému. O zajímavosti
slavností svědčí účast asi 300 osob, včetně zástupců ze SRN, Švýcarska, Rakouska a Ukrajiny.
V oblasti mezinárodní spolupráce zorganizovala pobočka i střeleckou soutěž pro příslušníky Svazu vojáků v záloze Bundeswehru, zemskou skupinu Berlín
na střelnici Borek pod tematickým námětem „Boj s teroristy“. Účastníky akce byla
soutěž dobře hodnocena a je zájem v této
oblasti činnost dále rozvíjet.
Předsedou výboru pobočky č. 41 Tábor
je Václav Pisinger, k nejaktivnějším z členů pobočky patří Zdeněk Chuda, Jaroslav
Rothbauer a Libor Stašek. Více se o činnosti pobočky dočtete v „Okénku organizací“ na straně 21.
Také členové Svazu DaP AČR z pobočky
č. 15 ve Valašském Meziříčí měli v minulém období pestrou všestrannou činnost,
dle svých ročních plánů aktivity pořádali nebo se účastnili řady místních i celostátních aktivit, i když např. oproti pobočce Tábor nemají v místě oporu resp. zázemí vojenské posádky, neboť ve Zlínském
kraji, jako jediném kraji v republice, není
umístěna žádná posádka.
Zato se však pobočce podařilo rozvinout
velmi dobrou spolupráci s Krajským vojenským velitelstvím Zlín a jeho ředitelem plk.
gšt. Ing. Radkem Hennerem. Při své činnosti praktikuje aktivní a velmi účelnou
spolupráci s krajskou rotou Aktivních záloh KVV Zlín, jejíž 2 příslušníci jsou i členy
pobočky. Každoročně již tradičně se naši
členové účastní i na Poháru 241. roty AZ
ve střelbě na střelnici v Kroměříži, ale takéí
na slavnostních akcích pořádaných KVV

Zlín v krajském měřítku, např. ke Dni válečných veteránů či ke Dni Ozbrojených sil ČR.
Pobočka zajišťuje také účast svých členů
dle plánu a požadavku KVV na některých
vzpomínkových akcích v kraji, jako např.
loni v v říjnu odhalení pomníku katastrofy amerického bombardéru B-17G z října 1944 koncem války u Napajedel apod.
Pravidelná účast členů pobočky bývá rovněž na pietních akcích celostátního významu, kde se účastní jako delegace Svazu
DaP AČR – v dubnu např. na Ploštině nebo
v Prlově na pasekách nebo v květnu u hrobu gen. Ludvíka Svobody v Kroměříži.
Pobočku Svazu DaP ve Valašském Meziříčí založili záložní důstojníci před 4 lety.
Zahajovali v počtu 5 členů, nyní mají členů 20, když v loňském roce v rámci akce
náboru mladých přijali do pobočky Svazu skupinu mladých členů klubu airsoftu
OSVK. Tito mladí členové také prokázali
aktivitu i tím, že příkladně dokázali zorganizovat již několik akcí typu Dětský den,
hlavně, ale nejen, pro žáky ZŠ v blízkých
obcích, s branně vlasteneckou náplní,
atraktivními brannými ukázkami i střeleckou soutěží ze vzduchovky pro děti. Tyto
akce měly značný ohlas a zájem.
Členové pobočky také uskutečnili několik zájezdů, v roce 2013 to byl zájezd
do Krakova a Osvětimi se studenty gymnázia a v roce 2014 na svátek sv. Václava
zájezd do Národního památníku 2. světové války v Hrabyni a Muzea opevnění
v Hlučíně-Darkovičkách, kde si prohlédli nejen novou stálou expozici Památníku, ale i hodnotné expozice s odborným
výkladem ve zpřístupněných opravených
bunkrech pevnostního opevnění republiky z konce třicátých let a navíc, v linii námětu zájezdu, udělali i zastávku u památníku v místě rodného domku gen. Heliodora Píky ve Štítině u Opavy.
Předsedou výboru pobočky č.15 Valašské
Meziříčí je Ivan Lamprecht, k nejaktivnějším z členů pobočky patří Jan Kostelný
a Karel Trčálek.
Činnost pobočky č. 75 Hranice probíhala v hodnoceném období v souladu s plány na roky 2014 a 2015, čímž zabezpečila jak uspokojování zájmů členů pobočky, tak i dobrou reprezentaci AČR a SDaP
na veřejnosti.

To, že se podařilo členům pobočky se
na plánovaných akcích podílet nebo je
zorganizovat, je zásluhou těsné a výborné
spolupráce se všemi hlavními funkcionáři posádky Hranice. Mám na mysli jak velení 7. mechanizované brigády, tak velení 71. mechanizovaného praporu. Všichni členové hranické pobočky Svazu jsou
aktivními vojáky, činnost je proto složitější v tom smyslu, že jsou někteří členové dlouhodobě mimo posádku (nasazení v zahraniční operaci, zahraniční služební cesty, dlouhodobé kurzy, VVP atd.).
Mimo jiné mnohdy kariérní růst a povýšení, zapříčiní odchod povýšeného z pobočky (převelení do jiné posádky apod.
Na konci roku se tradičně všichni členové pobočky setkávají na střelecké soutěži,
která je organizována vždy jako poslední
akce roku. Již tři roky za sebou ji vyhrál náš
svazový kolega nrtm. Marek Schild. Tuto
akci využívají také jako možnost k bilancování uplynulého roku. Předsedou výboru
pobočky č. 75 Hranice je Radim Cáb.
Pobočka č. 85 Svazu důstojníků a praporčíků AČR v Lipníku nad Bečvou patří k nejstarším, vznikla v roce 1994. Spolupráce pobočky Svazu s posádkou Lipník nad
Bečvou je na velmi dobré úrovni. Spolu se
podílejí na pořádání posádkového plesu,
Dne Ozbrojených sil ČR, dne otevřených
dveří, pietních aktů, vystoupení vojenského uměleckého souboru ONDRÁŠ, Dne
válečných veteránů a oslav vzniku ČSR.
Dále pobočka č. 85 spolupracuje s městem Lipník nad Bečvou, s místními školami a dětským folklórním souborem Maleníček. Každoročně jsou do plánu činnosti
pobočky zahrnuty i sportovní akce: volejbal, fotbal, minigolf a stolní tenis.
Členové pobočky Svazu DaP AČR v Lipníku se také podílejí pravidelně na organizaci pietních aktů v Lipníku nad Bečvou
a okolí V tomto roce jsme takto uctili památku 75. výročí smrti plk. Františka Zapletala v Jezernici.
V současné době má regionální pobočka
č. 85 Svazu důstojníků a praporčíků AČR
v Lipníku nad Bečvou 16 členů. Předsedou výboru pobočky je Dalibor Drábek.
Ústřední rada Svazu zajišťuje zejména
kontakty a součinnost s ústředními orgá-
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ny a organizacemi, MO ČR, finanční správou, úřady aj. Velký význam mají aktivity
Svazu na mezinárodní úrovni, především
účast na činnosti Gamingské iniciativ.
V neposlední řadě pak zajišťuje součinnost při udržitelnosti zpracovaných grantových projektů, především multimediální
učební pomůcky „Česká společnost v novodobé Evropě – osudy, vazby, vzdálení,
sjednocování 1914–2009“ zpracované řešitelským týmem pod vedením bývalého
místopředsedy pro vzdělávání gen. Stanislava Chromce, která byla zavedená a implementována do výuky na všech základních a středních školách v České republice. Řešitelský tým Svazu DaP AČR provedl
22 instrukčních seminářů ve spolupráci se
školskými úřady v krajích a byly uskutečněny 2 celostátní konference k zavádění
MUP do vzdělávacího procesu s celkovou
účastí 529 pedagogů.
Po úspěšném obnovení naší aktivní účasti v Gamingské iniciativě novým vedením
Svazu, a to zdařilou organizací jejího podzimního zasedání v září 2013 v Praze, která byla velmi příznivě hodnocena, jsme
v této spolupráci dále pokračovali a hlavní naše úkoly jsme spatřovali v mezinárodním měřítku zejména v účasti a zabezpečení požadavků pro jednotlivá zasedání
GAMINGE INITIATIVE. Informace najdete
v úvodu našeho časopisu.
Pokračovala také obnovená spolupráce
Výboru pro patronát nad Italským vojenským hřbitovem v Milovicích, jemuž předsedá za českou stranu předseda ÚR našeho Svazu Rostislav Konečný a za italskou
stranu činnost řídí president GI Cdr. Giuseppe Filippo Imbalzano Při uctění tohoto
vojenského památníku v Milovicích v letech 2014 a 2015, se potvrdila naše připravenost ke spolupráci s italskou delegací a Velvyslanectvím Italské republiky vedeným velvyslancem panem Aldo Amati.
Můžeme hodnotit, že řada věcí se nám podařila, hodně toho však zbývá řešit v následujícím období. Zejména se bude muset nová Ústřední rada více věnovat práci s pobočkami a členskou základnou. Diskuse se vede o obnovení činnosti sekretariátu Svazu, která je podmíněna získáním
vhodnějších prostor pro činnost ústředí
Svazu oproti současné situaci, kdy po nuceném vystěhování z původních prostor
sídla Svazu v bývalých Karlínských kasár-
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nách je veškerý majetek naskládán jako
skladiště v jedné malinké místnosti, kterou
náš Svaz dostal přidělenu k dispozici v Ruzyňských kasárnách, a která nedává bohužel možnosti pro vedení a jednání ústředního svazového sekretariátu. Tato situace
vyžaduje trvalé řešení, neboť je velmi obtížné systematicky řídit práci Svazu z obýváku a po salóncích restaurací.

kové a branné dny pořádané Svazem se
mohou nazývat např. „Dny brannosti“
apod. Během měsíce na Praze 2 proběhly na školách Branné dny – přítomno cca
1500 dětí. Všichni byly spokojení – nebylo to o zbraních, ale o první pomoci a záchraně osob. Dále představil nového ředitele KVV Střední Čechy pplk. Ing. Romana Tkačíka.

Svaz DaP AČR jako nezávislý zapsaný spolek není příjemcem žádných dotací na svůj
provoz a je závislý výhradně na členských
příspěvcích svých členů a na příspěvcích
od případných sponzorů.

Radim J. Marušák
Hovořil o činnosti Svazu na mezinárodním poli. Gamingské Iniciativě, která sdružuje svazy a spolky záložních důstojníků 10 středoevropských zemí. Svaz
DaP AČR v ní zastupuje Českou republiku. K tomu je třeba vytvořit také podmínky – respektovat stanovy fóra, aby
národní organizace zastupující stát
měla celostátní působnost – zvýšit úsilí do těch krajů, kde zatím nepracují pobočky. Jejich činnost musíme umět prezentovat. Další podmínkou je, aby Svaz
byl uznáván ústředními orgány – právní
dokument mezi svazem a MO-Svaz DaP
AČR má podepsáno s MO ČR Memorandum o spolupráci.

Svaz DaP AČR vydává svůj časopis, který může vycházet jen díky tomu, že členové organizace zde uveřejňují placenou
reklamu. Poděkování za získávání těchto
prostředků patří zejména Františku Tylovi
a Miroslavu Fehérovi.
Jak jsme se sami přesvědčili, je takové získávání finančních prostředků značně problematické. V období od minulé valné
hromady se tak nepodařilo zajistit žádný
sponzorský příspěvek. Pro zabezpečení jakékoliv činnosti Svazu v budoucím období bude nutné nejenom v nově zvolených
centrálních orgánech Svazu, ale i v jednotlivých pobočkách Svazu DaP AČR zaměřit pozornost na vyhledávání možných
a perspektivních sponzorů pro financování náročnějších brannostně výchovných
i sportovně zájmových aktivit.
Z diskuze na Valné hromadě
Zdenka Pustayová
Na závěr zprávy Kontrolní komise upozornila, že komise se připravuje na důkladnou kontrolu poboček na Moravě a v Táboře. Současně oznámila, jaké doklady
budou kontrolovány.
Petr Švihovec
Se ve svém vystoupení zamýšlel nad
Dnem válečných veteránů 11. 11. 2015,
kdy se v Praze aktivně neúčastnily této
akce žádné jiné spolky a prakticky ani žádní veteráni – přitom řada spolků se staví
do role zástupců veteránů. Na této akci,
přesto, že byli pozváni, nedostavil se ani
jeden zástupce. SDále informoval o průběhu akce Branné dny pro školy na Praze 2. Připomenul, že se nesmí pro takový
účel používat zkratka POKOS – tuto zkratku smí používat pouze AČR – tyto ukáz-

Václav Podzimek
požádal předsedu Svazu o informaci, co
se udělalo od minulé VH ve věci nápravy zrušení nezákonného zdanění výsluh.
Do armády vstupovali za určitých podmínek, které byly tímto zdaněním.
Rostislav Konečný
odpověděl na dotaz – tato problematika
byla řešena i soudně. Návrh na řešení byl
zamítnut.
Jan Berwid Buquoy
přiblížil osvětovou činnost pobočky v Táboře. Mezinárodní střelecké závody, práce s dětmi – využití MUP. Branná činnost
v souvislosti s osvobozením Tábora v roce
1945 – zaměřili se na ukázky z 2. světové války. Pro tento rok udělali ukázky proti terorizmu a ukázky pro přípravu obrany
civilistů. Základní pravidla chování v krizových situacích. Ochrana obyvatelstva.
Vladimír Španinger
Svaz bojovníků za svobodu. Jejich aktivity. Je třeba zaktivizovat činnost pražské
pobočky. Kritizoval, že nebylo organizováno žádné setkání členů v Praze a žádná
informovanost o práci ústředí s resortními
orgány apod.

2 | 2015

Vladimír Valdecký
požádal předsednictvo o možný pozdější začátek valné hromady – údajně by přišlo víc účastníků, Pražáci nemohli odejít
prý z práce. Referoval, že pravidelně dělají akci „Auta do Lidic“, které se účastní
cca 1000 lidí. Požádal o zvýšení reklamy
o Svazu a vyzýval k rozšíření členstva Svazu DaP. Objevuje se celá řada nových hnutí organizovaných lidmi, kteří s armádou
nikdy neměli nic společného, koukajících
jenom na internet – např. hnutí „Za původní Evropu“. Kyberterorismus.
Radim J. Marušák
reaguje na Podzimka. Pro případné odvolání k soudu ve věci zdanění výsluh je potřebná nejen kritika, nýbrž věcný rozbor
argumentů podepřený důkladnější přípravou a následnou věcnou komunikací
k předmětu s MO, MF a PS. Je třeba ukázat akceschopnost Svazu. Návrhy na zdanění jsou pravomocná. Přesto je třeba nenechat tuto věc spát. Je možnost obrátit se
na ministerstvo obrany financí a poslaneckou sněmovnu. Před tím, ale je nutno zdokumentovat negativní dopady, o kterých
hovoříme. Spočítat jakou částku tímto získal stát a na druhé straně jaký byl dopad
na rodiny. Budeme-li tyto informace mít
k dispozici, je možno s nimi dále pracovat.
Ondrej Červenák
informuje o činnosti nově vzniklé pobočky Praha podpora pražské pobočky a vysvětluje práci přes rotu AZ Středočeského
kraje. Nejrychleji rostoucí pobočka v ČR
a tím spojená práce na střeleckých soutěžích, pietních aktech a akcí pro školy
(Branné dny). V příštím období je nutno
zaktivizovat především staré členy pražské pobočky a přitáhnout je k činnosti.
Petr Švihovec
hovoří o dobré spolupráci se starostkou
a poslankyní Prahy 2 Janou Černochovou
a také s výborem brannosti a s generálem
Bečvářem. K aktuálně i v médiích a veřejnosti probíhajících nápadům k zakládání různých forem domobrany upozornil, že každá akce Domobrana je nelegální, nemá žádnou oporu v českém právním
řádu, a proto doporučuje na ni nereagovat. Vstupte do AZ AČR, ty jsou součástí
armády, vše ostatní je nelegální.

Václav Pisinger
děkuje za spolupráci veliteli posádky Tábor, který vytváří podmínky pro činnost
pobočky. Heslo velitelství posádky „Ať
se každý občan cítí v Táboře jako doma“.
Dobrá je spolupráce se všemi útvary posádky. Je třeba znát zákony této republiky – o obraně o armádě. Činnost IZS.

časné době expanze terorismu v Evropě by
měla být preferována výuka odpovídající formy ochrany obyvatelstva. Ve školách
rozvíjet výchovu k vlastenectví apod.

Josef Bílek
(odevzdal příspěvek písemně) pro definování současného stavu preferovaných činností je nutné vrátit se ke kořenům doby,
ve které Svaz v porevoluční době vznikal.
Byla to doba entuziasmu a víry, že svobodná, občanská společnost přinese odpovídající změny. Není posláním tohoto příspěvku provádět rozbor naplnění těchto idejí. Bohužel pozitivní voluntarismus,
který provázel počáteční dobu po vzniku Svazu, byl v posledních letech pokřiven snahou o omlazení sestavy vedení
Svazu. V jedné chvíli zvolený nově zvolený
předseda měl sice krásné slajdy, ale zároveň specifické představy o nastavení toku
peněz v rámci převodu Svazu do podoby firmy, pod kterou by své představy realizoval. Následující doba byla dobou určité personální improvizace, lze jen přivítat, že již v minulém volebním období došlo k stabilizaci vedení svazu. Nelze
v této souvislosti nevzpomenout na činnost dlouholetého vizionáře svazu, kterým bezesporu byl genmjr. Ing. Stanislav
Chromec Csc. Pod jeho vedením byla realizována řada zásadních projektů (konference k 200. výročí bitvy u Slavkova, několik ročníků paintballu o pohár náčelníka GŠ, učební pomůcka pro ZŠ, osvětová činnost na téma účasti našich vojáků
na frontách 2.svět. války). Některé další,
ke škodě věci, nebyly tehdejším vedením
MO akceptovány (program výcviku záloh
a obnova odpovídajícího branného svazu).
Bylo by možné pokračovat ve výčtu aktivit
na které lze navazovat, například v oblasti
společenské (plesy, exkurze, apod.) Konec
konců není třeba vymýšlet to, co již funguje, viz bohatá činnost pobočky Tábor.

Ústřední rada SvazDaP:
ČERVENÁK Ondrej
DRÁBEK Dalibor
EHL Josef
FEHÉR Miroslav
CHUDA Zdeněk
JAKAB Josef
KONEČNÝ Rostislav
LAMPRECHT Ivan
PALKOSKA Jaroslav
PISINGER Václav
PLESNÍK Svetozár
MARUŠÁK Radim
TLAMICHA Miroslav
TUREK Josef
TYL František

Co dál je vcelku jasné. Nejsou lidi, kteří by
dále pokračovali v osvědčených činnostech a dál je rozvíjeli. Prvořadou snahou
by mělo být založení poboček v krajských
městech s využitím kontaktů na hejtmany, ředitele Krajských vojenských velitelství a místní organizace např. IZS. V sou-

Nově zvolení funkcionáři Svazu
důstojníků a praporčíků Armády
České republiky, z.s.

Předsednictvo Ústřední rady
SvazDaP:
KONEČNÝ Rostislav, předseda Ústřední rady SvazDaP, člen redakční rady Military Forum;
FEHÉR Miroslav, první místopředseda
Ústřední rady SvazDaP, předseda redakční
rady Military Forum;
PLESNÍK Svetozár, druhý místopředseda Ústřední rady SvazDaP, propagace
a práce s tiskem, člen redakční rady Military Forum;
MARUŠÁK Radim, třetí místopředseda
Ústřední rady SvazDaP, Viceprezident Gamingské inicitivy;
ČERVENÁK Ondrej, tajemník Ústřední rady SvazDaP, člen redakční rady Military Forum.
Kontrolní komise Ústřední rady
SvazDaP:
PUSTAYOVÁ Zdeňka,
předsedkyně komise
ČEŠEK Vlastimil,
člen komise
ŠVIHOVEC Petr,
člen komise.
Připravil Miroslav Fehér
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Časopis Svazu důstojníků a praporčíků Armády České republiky

NÁVRH STANOV
SVAZU DŮSTOJNÍKŮ
A PRAPORČÍKŮ ARMÁDY ČESKÉ
REPUBLIKY, z.s.
Čl. I.
Preambule
1. Svaz důstojníků a praporčíků Armády České
republiky, z.s. (dále jen „spolek“) je pokračovatelem Svazu československého důstojnictva a Svazu československých rotmistrů z let 1918–1949,
který byl zákonem č. 138/1949 Sb., jímž se zrušuje Svaz brannosti, ke dni 11.5. 1949 zrušen.
2. Svaz důstojníků a praporčíků Armády České
republiky, z.s. byl založen dne 27. 5. 1993, a to
ve formě občanského sdružení, jehož účelem
bylo navázat na odkaz historických svazů dle
odst. 1 tohoto článku stanov.
3. Nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, došlo k zákonné transformaci Svazu důstojníků a praporčíků Armády České republiky, z.s. z občanského sdružení
na zapsaný spolek.
Čl. II.
Název a sídlo
1. Název spolku zní: Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky, z.s.
2. Sídlem spolku je: Pilotů 217, 160 00, Praha
6 – Ruzyně
3. IČO: 60437774
4. Zapsán: ve spolkovém rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5057
Čl. III.
Účel a činnost spolku
1. Spolek je samosprávným a dobrovolným
sdružením osob s profesním vztahem k ozbrojeným silám České republiky, navazující na prvorepublikové tradice a Masarykův odkaz, sdružující profesionální vojáky, vojáky v záloze a ve výslužbě bez ohledu na jejich vojenskou hodnost
a současné nebo bývalé zařazení, a dále sdružuje současné nebo bývalé občanské zaměstnance resortu obrany, členy jejich rodin, příznivce ozbrojených sil a občanské spolky, které se
ke spolku připojily a které souhlasí s účelem, pro
který byl spolek založen a s jeho činností.
2. Spolek je právnickou osobou mající právní osobnost, zřízenou za účelem uspokojování
a ochrany zájmů svých členů. K dosahování tohoto účelu využívá spolek především sil a prostředků velení Armády České republiky a jejich
útvarů (dále jako „AČR“) a jiných ozbrojených
složek, územních a samosprávných celků.
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3. Spolek se podílí na přípravě obyvatel k obraně vlasti, formování veřejného mínění o ozbrojených silách ČR a jejich chápání jako nezbytné
součásti svrchovanosti ČR.
4. Spolek vytváří podmínky pro pozitivní chápání alianční obrany ČR občanskou veřejností
ve formě široké a aktivní spolupráce s podobnými organizacemi států NATO a EU. Spolek dbá
na zachování vojenských a historických tradic
pro mladou generaci.

Čl. IV.
Členství ve spolku
1. Členství ve spolku vzniká přijetím člena příslušným regionálním pobočným spolkem (dále jen
„pobočkou“). K přijetí za člena spolku musí zájemce o členství písemně nebo elektronicky požádat, a to přihláškou zaslanou příslušné pobočce nebo Ústřední radě spolku a zaplatit členský
příspěvek.
2. Členství ve spolku může být řádné nebo čestné.

5. Hlavní činností spolku, směřující k ochraně
a uspokojení společných zájmů členů, je:
a) zabezpečovat v součinnosti s Ministerstvem
obrany ČR, Generálním štábem AČR a útvary
AČR podmínky pro realizaci zájmů členů spolku;
b) udržovat a rozvíjet spolupráci s teritoriálně
dislokovanými spolky;
c) zapojení se do společenských a veřejných činností a akcí, s cílem podílet se na vytváření pozitivního vztahu veřejnosti k AČR;
d) vést všechny své členy k důstojné reprezentaci vojenského stavu;
e) zapojení občanské veřejnosti do činnosti spolku a přispívat k rozvoji připravenosti občanů
k obraně vlasti;
f) vytvářet podmínky pro účelné využití volného času a aktivně se podílet na výchově a přípravě mládeže;
g) upevňovat navázané vztahy a rozvíjet spolupráci s obdobnými organizacemi států NATO
a EU;
h) zachovávat a podporovat vojenské tradice;
i) iniciovat programy výhod pro své členy a jejich
rodinné příslušníky;
j) rozvíjet spolupráci s ostatními spolky a svazy
majícími profesní vztah k ozbrojeným silám.
6. K výlučné podpoře hlavní činnosti může spolek vyvíjet také vedlejší hospodářskou činnost
spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, a to zejména tím, že:
a) organizuje a pořádá sportovní turnaje a závody s cílem propagace AČR;
b) organizuje a pořádá kulturní akce, přehlídky
zaměřené na propagaci AČR;
c) vydává spolkový časopis;
d) vyvíjí marketingovou činnost zaměřenou
na propagaci spolku a AČR všeobecně.
7. Zisk z vedlejší činnosti lze použít pouze a výhradně pro správu a naplňování účelu a hlavní
činnosti spolku.

Čl. V.
Řádné členství
1. Členem spolku se může stát:
a) voják v činné službě, voják v záloze a voják
ve výslužbě, který se ztotožňuje s účelem spolku,
přispívá k dobrému jménu AČR, po přijetí plní
úkoly spolku a řádně platí členské příspěvky;
b) rodinní příslušníci vojáků, současní nebo bývalí občanští zaměstnanci resortu obrany a jejich rodinní příslušníci a příznivci ozbrojených sil
za stejných podmínek, uvedených v písm. a) tohoto odstavce.
c) právnická osoba, schválená Ústřední radou
spolku.
2. Zájemci dle čl. V. odst. 1 písm. a) a b) těchto
stanov podají v regionech, kde jsou založeny pobočky, přihlášku o členství ve spolku výboru příslušné pobočky. Ta následně rozhoduje o schválení podaných přihlášek.
3. Zájemci dle čl. V. odst. 1 písm. a) a b) těchto stanov z regionů, kde nejsou založeny pobočky, podávají přihlášky o členství ve spolku přímo
nebo prostřednictvím příslušné pobočky Ústřední radě spolku. Ta následně rozhoduje o schválení podané přihlášky.
4. Dle zájmu zájemců a dle stanoviska pobočky, jež je schopná realizovat jejich zájmy, přiděluje Ústřední rada spolku zájemce do příslušné pobočky.
5. O přijetí právnické osoby za člena spolku rozhoduje Ústřední rada spolku.
Čl. VI.
Čestné členství
1. O udělení čestného členství rozhoduje Ústřední rada spolku na návrh členů poboček nebo členů Ústřední rady. Čestné členství ve spolku se
uděluje členům spolku, kteří se významnou měrou zasloužili o propagaci a naplňování účelu
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a poslání spolku a kteří svým přístupem k plnění
zadaných úkolů byli pro ostaní členy příkladem.
2. Čestné členství může Ústřední rada udělit
na návrh členů poboček nebo členů Ústřední
rady také občanům České republiky a/nebo občanům jiných států, kteří se významnou měrou
zasloužili o spolupráci a rozvoji vztahů se spolkem a aktivně podporovali jeho činnost.
3. Ústřední rada může na návrh členů Ústřední rady nebo členů poboček rozhodnout o tom,
že se odstupujícímu předsedovi předsednictva
spolku uděluje titul „Čestný předseda Ústřední rady“.
4. Výbor pobočky může na návrh členů výboru pobočky nebo členů pobočky rozhodnout
o tom, že se odstupujícímu předsedovi výboru pobočky uděluje titul „Čestný předseda pobočky“.
5. Osoby, kterým bylo uděleno čestné členství a/
nebo čestné tituly, mají právo se účastnit schůzí
a jednání spolku s hlasem poradním v těch orgánech spolku, do kterých byli čestně jmenováni.
Čl. VII.
Zánik členství
1. Členství řádného člena spolku zaniká:
a) vystoupením člena ze spolku na základě jeho
písemné žádosti podané výboru příslušné pobočky, nebo Ústřední radě;
b) vyloučením člena
	a. pro závažné porušení povinností vyplývající ze členství ve spolku, a to tehdy, byl-li člen
Ústřední radou spolku nebo výborem příslušné pobočky vyzván ke zjednání nápravy a byla
mu ke zjednání nápravy poskytnuta přiměřená
lhůta;
	b. z důvodu jeho pravomocného podmíněného nebo nepodmíněného odsouzení pro
úmyslný trestný čin;
	c. nezaplacením členského příspěvku ve lhůtě
stanovené ve výzvě k jeho úhradě, byl-li člen
v této výzvě zároveň upozorněn, že následkem neuhrazení příspěvku může mít za následek eventuální vyloučení ze spolku;
c) úmrtím člena spolku,
d) zrušením v případě člena právnické osoby.
2. Rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku doručí Ústřední rada nebo výbor příslušné pobočky
vyloučenému členovi.
3. Návrh na vyloučení člena může Ústřední radě
nebo výboru pobočky podat v písemné formě
kterýkoli člen spolku. V podaném návrhu na vyloučení musí navrhující člen uvést konkrétní důvody a označit konkrétní důkazy, pro které žádá
vyloučení konkrétního člena.
4. Člen, proti kterému návrh na jeho vyloučení
ze spolku směřuje, má právo se s návrhem seznámit, požádat o jeho vysvětlení a má právo
na svou obhajobu doložit a uvést vše, co je mu
ku prospěchu.
5. O vyloučení člena rozhoduje výbor příslušné
pobočky.

6. Vyloučený člen může ve lhůtě do 15 dnů ode
dne doručení rozhodnutí o vyloučení podat
v písemné formě návrh na přezkoumání tohoto rozhodnutí, a to Ústřední radou spolku. Návrh na přezkoumání rozhodnutí o vyloučení se
podává buď přímo Ústřední radě spolku nebo
prostřednistvím pobočky, jehož je vyloučený
člen členem.
7. Ústřední rada zruší rozhodnutí o vyloučení
člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo těmto stanovám, případně i z jiných odůvodněných
důvodů.
8. Vyloučený člen může do 3 měsíců ode dne
doručení konečného rozhodnutí Ústřední rady
navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení.
9. V případě, že mu nebylo Ústřední radou konečné rozhodnutí doručeno, může vyloučený
člen navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení, a to ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy
se o svém vyloučení dozvěděl, nejdéle však do 1
roku ode dne, kdy byl zánik jeho členství zapsán
do seznamu členů.
10. Právo vyloučených členů uvedené v čl. VII.
odst. 8 a 9 těchto stanov zaniká marným uplynutím stanovených lhůt.
Čl. VIII.
Členské příspěvky
1. Povinností řádného člena je placení členských
příspěvků.
2. Způsob úhrady členského příspěvku a způsob s jeho nakládáním stanovuje „Směrnice pro
hospodaření spolku“, kterou vydává a schvaluje
Ústřední rada spolku.
3. Výši členského příspěvku na dané období stanovuje valná hromada spolku, a to na svém zasedání.
Čl. IX.
Evidence členů spolku
1. K jednotné evidenci a získání přehledu o počtu členů vede spolek seznam členů, který obsahuje alespoň jméno, příjmení, datum narození
abydliště členů spolku a kontaktní údaje.
2. Seznam členů spolku vede Ústřední rada
a každý výbor pobočky, a to v písemné a elektronické formě.

6. Seznam členů je neveřejný dokument. Právo nahlížet do něj lze udělit pouze tehdy, pokud s nahlížením souhlasila Ústřední rada spolku nebo předseda výboru pobočky, pokud jde
o seznam členů dané pobočky.
7. Zveřejnění úplného seznamu členů spolku
lze pouze po předchozím souhlasu všech osob
v něm uvedených.

Čl. X.
Práva a povinnosti členů
1. Řádný člen spolku je zejména oprávněn:
a) zúčastňovat se všech činností a aktivit spolku;
b) hlasovat, volit a být volen do všech funkcí
a orgánů spolku;
c) vyjadřovat se k činnosti spolku a jeho orgánů,
podávat návrhy, podněty a stížnosti a vyžadovat
zprávy a informace o činnosti spolku;
d) účastnit se jednání spolku, kde se jedná
o jeho osobě nebo návrzích souvisejících s jeho
osobou;
e) navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánů spolku pro jejich rozpor
se zákonem nebo stanovami, nelze -li se tohoto dovolat u dotčených nebo nadřízených orgánů spolku;
f) žádat zadostiučinění, a to v případě, že spolek
porušil jeho základní členská práva;
g) v případě ukončení svého členství ve spolku
žádat na náklady spolku potvrzení o vymazání
údajů o jeho osobě ze seznamu členů.
2. Řádný člen spolku je zejména povinen:
a) dodržovat tyto stanovy a ostatní vnitrospolkové normy;
b) podporovat a realizovat poslání, účel a činnosti spolku;
c) aktivně se podílet na realizaci zadaných úkolů a cílů spolku;
d) řádně platit členské příspěvky;
e) evidovat se u příslušné pobočky;
f) dbát na dobré jméno spolku.

Čl. XI.
Organizace spolku
1. Spolek má celostátní působnost a je tvořen
pobočkami.
2. Orgány spolku s celostátní působností jsou
Ústřední rada, Kontrolní komise a valná hromada.
3. Orgány spolku s regionální působností jsou
výbor a regionální členská schůze.

3. Osobou odpovědnou za úplnost a aktuálnost
seznamu členů je tajemník Ústřední rady.
4. Výbor pobočky vede seznam členů svého pobočného spolku. Za úplnost a aktuálnost seznamu je odpovědný předseda výboru pobočky,
a to tajemníkovi Ústřední rady.
5. Zápisy do seznamu členů provádějí osoby
uvedené v čl. IX. odst. 3 a 4. V případě zániku
členství či na základě rozhodnutí:
a) o přijetí člena do spolku;
b) o vystoupení člena ze spolku;
c) o vyloučení člena ze spolku.

Čl. XII.
Regionální pobočný spolek
(viz jen „pobočka“)
1. Pobočka je základním organizačním článkem
spolku, zabezpečujícím ochranu a uspokojování
zájmů jednotlivých členů spolku.
2. Pobočka se vytváří v rámci konkrétní obce,
města, oblasti anebo tam, kde jsou podmínky
pro jeho aktivní činnost.
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3. Pobočku tvoří nejméně 5 členů spolku.
4. Pobočka má nejméně 3-členný výbor, který
řídí jeho činnost. Členové výboru pobočky volí
ze svého středu předsedu, který pobočku zastupuje navenek.
5. Výbor pobočky je řídícím a výkonným orgánem pobočky a zejména (i) plánuje a organizuje
plnění úkolů, (ii) vede evidenci seznamu členů,
(iii) zabezpečuje vybírání členských příspěvků,
(iv) zabezpečuje styk s ostatními složkami spolku, (v) udržuje součinnost s vojenskými útvary
a zařízeními, útvary ostatních složek ozbrojených sil, složkami záchranného systému, spolky a orgány státu a samosprávy na teritoriu své
působnosti.
6. V závislosti na počtu členů pobočky a na zájmu jeho členů, se pobočka může vnitřně členit
na kluby v čele s jmenovaným vedoucím. Klub
musí mít nejméně 3 členy.
7. Název pobočky nese název spolku s dodatkem názvu regionu, kde působí, např.: „Svaz
důstojníků a praporčíků Armády České republiky, z.s., pobočka Tábor“.
8. Úkolem pobočky je (i) vytvářet podmínky
a realizovat uspokojování zájmů svých členů
v souladu s těmnito stanovami spolku, (ii) podílet se v daném regionu na pozitivním chápání úlohy armády ve společnosti, (iii) na přípravě
obyvatel k obraně státu, (iv) na aktivním využití volného času mládeží a dbát na udržování vojenských tradic.
9. Ke své činnosti pobočka využívá úzké spolupráce s vojenskými útvary, zařízeními a útvary jiných ozbrojených složek dislokovanými v daném regionu.
10. O založení, zrušení nebo přeměně pobočky rozhoduje Ústřední rada, a to svým rozhodnutím.
11. Bylo-li Ústřední radou rozhodnuto o založení pobočky, svolá Ústřední rada nebo jí pověřený budoucí člen pobočky ustavující členskou
schůzi. Ustanovující členská schůze se svolává
pozvánkou vyvěšenou na internetových stránkách spolku dostupnou na internetových stránkách: www.svazdap.cz a vyvěšením v sídle spolku a v sídle jednotlivých poboček.
12. Členové přítomní na ustavující členské schůzi se zapíší do listiny přítomných a podepíší ji
vedle údaje o svém jménu, příjmení a bydlišti.
Svolatel po kontrole správnosti a úplnosti listiny přítomných řídí ustavující členskou schůzi.
Úvodem svolavatel oznámí počet přítomných
a přítomné seznámí s jednáními, která již v zájmu nově založené pobočky učinil. Dále navrhne ustavující schůzi přijetí (i) pravidel pro jednání
pobočky, (ii) volbu předsedajícího a (iii) jednotlivých členů výboru a nechá o všech návrzích hlasovat. Jednotlivá usnesení se přijímají rozhodnutím většiny hlasů přítomných členů ustanovující
členské schůze.
13. Pobočka vzniká tehdy, pokud byla přijata
svolavatelem navržená usnesení dle odst. 12.
tohoto článku.
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14. Pobočka nemá právní osobnost. Smí však
vystupovat jako zástupce spolku a uzavírat
smlouvy regionálního významu s třetími osobami, je-li to v zájmu spolku. Za pobočku jedná
předseda výboru pobočky samostatně.

žek. Pobočka je dále oprávněna navrhovat své
členy k odměně Ústřední radě spolku.

15. Nejvyšším orgánem pobočky je regionální
členská schůze. Zasedání svolává předseda výboru nejméně jedenkrát ročně. Regionální členská schůze rozhoduje v souladu s účelem spolku
(i) o zaměření a činnosti pobočného spolku, (ii)
schvaluje plánované akce na další období a hodnotí jejich splnění, (iii) volí a odvolává členy výboru, (iv) schvaluje výsledky hospodaření pobočky, (v) navrhuje Ústřední radě zrušení a přeměnu pobočky.

1. Kontrolní komise má celkem 3 členy. Členové
kontrolní komise volí ze svého středu předsedu,
který kontrolní komisi zastupuje navenek.

16. Pobočka může být zrušena:
a) dobrovolným rozhodnutím členů pobočky;
b) rozhodnutím Ústřední rady, a to klesne-li počet členů pobočky pod stanovený počet k jeho
založení po dobu delší jak 6 měsíců; nebo
c) provádí-li pobočka i přes písemnou výzvu
Ústřední rady protizákonnou činnost nebo činnost, která není v souladu s posláním a účelem
spolku.
17. Dohodnou-li se členové pobočky na regionální členské schůzi, že jejich spolek již neplní
svůj účel, navrhnou Ústřední radě jeho zrušení.
Současně s návrhem na zrušení výbor pobočky doručí Ústřední radě soupis majetku a návrh
na způsob jeho likvidace, seznam členů, kteří
chtějí být nadále členy spolku, a veškeré účetní
doklady, včetně účetní závěrky.

Čl. XIII.
Kontrolní komise

2. V případě odstoupení některého člena z funkce člena Kontrolní komise může Kontrolní komise kooptovat náhradní členy. Kooptování náhradních členů Kontrolní komise musí být schváleno na nejbližším zasedání valné hromady.
3. Úkolem kontrolní komise je dohlížet, zda je
činnost spolku v souladu se stanovami, vnitřními
předpisy a ostatními právními předpisy. Dále dohlíží, zda jsou řádně vedeny finanční a administrativní záležitosti spolku, zda hospodaření spolku odpovídá „Směrnici pro hospodaření Svazu“
a obecně platným právním normám.
4. V rozsahu působnosti Kontrolní komise může
její pověřený člen nahlížet do všech dokladů
spolku a požadovat od členů spolku vysvětlení
k jednotlivým záležitostem.
5. Zjistí-li Kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně Ústřední radu spolku.
6. Člen Kontrolní komise nemůže být členem
Ústřední rady, předsedou výboru pobočky ani
likvidátorem.

18. Ve lhůtě určené Ústřední radou předseda
výboru pobočky vrátí zapůjčený materiál, splatí případné dluhy pobočky a zbylé finanční prostředky vydá Ústřední radě spolku. Ústřední
rada po kontrole majetkového a finančního hospodářství, opraví centrální seznam členů spolku
a členy zrušené pobočky, kteří chtějí být nadále členy spolku, přidělí dle jejich zájmů do ostatních poboček.

7. Kontrolní komise je volena valnou hromadou
na dobu 5 let.
Čl. XIV.
Ústřední rada

19. Obdobně postupuje Ústřední rada i v dalších
případech nedobrovolného zrušení pobočky.

2. Ústřední rada má do 20 členů, z jejich středu
se volí pětičlenné předsednictvo Ústřední rady
spolku, které ze svého středu volí předsedu, prvního místopředsedu, dva místopředsedy a tajemníka.

20. Při přeměně pobočky stanoví Ústřední rada
zúčastněným pobočkám rozhodný den a určí
zanikající a nástupnický spolek. Do rozhodného dne provedou všechny zúčastněné pobočky
účetní uzávěrku; nástupnická pobočka zpracuje
nejméně 60 dnů před rozhodným dnem zahajovací rozvahu, zprávu o následné činnosti a způsobu financování pobočky. Způsob přeměny
pobočky musí schválit Ústřední rada a následně všechny zúčastněné pobočky na svých členských schůzích. Na těchto zasedáních musí být
seznámeni členové i se zahajovací rozvahou nástupnické pobočky.
21. Účinnost přeměny nastává rozhodným dnem.
22. Pobočka má právo používat v písemném
styku a při jednáních znak spolku; pobočka
má právo jednat a uzavírat smlouvy se součinnostními složkami jen v rámci své působnosti, k tomu může používat vlastní razítko, vlastní
medaile nebo pamětní odznaky a tyto udělovat
za aktivní práci a rozvoj spolupráce jednotlivým
členům pobočky a členům součinnostních slo-

1. Ústřední rada je nejvyšším výkonným orgánem spolku, který zabezpečuje v období mezi
valnými hromadami rozpracování a realizaci přijatých usnesení a řídí činnost spolku.

3. V případě odstoupení některého člena předsednictva Ústřední rady spolku může Ústřední
rada kooptovat náhradní členy. Tito kooptovaní členové však musí být schváleni na nejbližším
zasedání valné hromady.
4. Ústřední rada plní řídící a organizační úkoly a
a) svolává valnou hromadu;
b) připravuje jednací materiály;
c) k zabezpečení činnosti spolku spolupracuje
s Ministerstvem obrany ČR, Generálním štábem
AČR, řídícími prvky ostatních ozbrojených složek
a integrovaného záchranného systému, součinnostními územními organizacemi a spolky;
d) udržuje úzkou součinnost s pobočkami;
e) vydává směrnici pro hospodaření svazu;
f) koordinuje přidělení nových členů z organizačně nepokrytých regionů do nejbližších poboček;
g) rozhoduje o zřízení, zrušení nebo přeměně
poboček;
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h) rozhoduje o sporech mezi členem a spolkem
a přezkoumává návrhy na vyloučení člena;
i) vede celkový seznam členů spolku;
j) řídí hospodaření a financování spolku;
k) vede účetní dokumentaci;
l) zabezpečuje informovanost poboček.
5. Ústřední rada je volena valnou hromadou
na období 5 let.
6. K zabezpečení své činnosti může Ústřední
rada rozhodnout o vytvoření následujících útvarů, a to redakční rady (k vydávání spolkového časopisu), ekonomického výboru (pro spravování
majetku spolku) a právního výboru (ke zpracování dokumentů a postupu Ústřední rady v souladu
platnými právním předpisy a normami).
Čl. XV.
Nejvyšší orgán spolku
1. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada.
Na její fungování se analogicky použijí ustanovení § 248 až 257 občanského zákoníku.
2. Nejvyšší orgán spolku:
a) určuje směry vývoje, zaměření a činnosti
spolku;
b) volí a odvolává členy Ústřední rady a Kontrolní komise;
c) schvaluje změny základních dokumentů spolku, zejména Jednacího řádu, statutu, směrnic,
vyjma směrnice pro hospodaření svazu, a ostatních vnitrospolkových dokumentů;
d) schvaluje výsledek hospodaření spolku;
e) rozhoduje o zrušení a přeměně spolku;
f) hodnotí členy volených orgánů a členů spolku.
3. Valnou hromadu svolává k zasedání předseda
předsednictva Ústřední rady spolku nejméně jedenkrát do roka.
4. Valnou hromadu může předseda předsednictva Ústřední rady spolku svolat i na základě
podnětu nejméně 1/3 všech členů spolku nebo
z podnětu Kontrolní komise. Není-li svolána valná hromada předsedou předsednictva Ústřední rady spolku ve lhůtě do 30 dnů od doručení podnětu, může svolat tuto valnou hromadu
na náklady spolku ten, kdo podal podnět k jejímu svolání.
5. Zasedání valné hromady se svolává zasláním
písemné nebo elektronické pozvánky s uvedením místa, času a předmětu programu jednání. Pozvánka se zasílá členům ve lhůtě nejméně
30 dnů před dnem jejího konání, a to na elektronické adresy (e-maily), popř. na korespondeční adresu uvedenou v seznamu členů. Pozvánka
na valnou hromadu se zároveň zveřejňuje na internetových stránkách spolku dostupných z internetové adresy www.svazdap.cz a vyvěšením
v sídle spolku a sídle poboček.
6. Odvolat nebo přeložit zasedání valné hromady může ten, kdo valnou hromadu svolal, bez
náhrady nákladů nejméně 1 týden před jejím
konáním, a to způsobem, kterým byla valná hromada svolána.
7. Je-li valná hromada svolána podle odst. 4 tohoto statutu, může se program jednání změnit
pouze se souhlasem toho, kdo podnět k jejímu
svolání podal.

8. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud
je přítomno alespoň 50% včech členů spolku.
Usnesení valné hromady je platné, bylo-li schváleno většinou přítomých členů.
9. Valná hromada může být svolána na základě
rozhodnutí Ústřední rady, a to formou shromáždění delegátů. V tomto případě jsou delegáti voleni z jednotlivých poboček s poměrným zastoupením, a to dle počtu členů pobočky ve vztahu
k celkovému počtu všech členů spolku.
10. Není-li valná hromada usnášeníschopná,
svolá předseda předsednictva spolku nebo ten,
kdo původní zasedání svolal, její náhradní zasedání, a to novou pozvánkou se stejným programem zaslanou členům spolku ve lhůtě 15 dnů
od předchozího zasedání. Náhradní zasedání
valné hromady se musí konat do 6 týdnů ode
dne původního zasedání. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet
přítomných členů spolku.
Čl. XVI
Právní postavení spolku, majetek
a hospodaření
1. Spolek je právní subjekt s celostátní působností.
2. Statutárním orgánem spolku je Ústřední rada,
za kterou navenek jedná předseda předsednictva Ústřední rady samostatně, přičemž v jeho
nepřítomnosti jej zastupuje 1. místopředseda
spolku.
3. Hospodaření a financování spolku se řídí
„Směrnicí pro hospodaření Svazu“ vydanou
a schválenou Ústřední radou.
4. Hlavní zdroj příjmu spolku tvoří:
a) členské příspěvky, jejichž výši na příslušné období stanovuje valná hromada;
b) výnosy z kulturních, sportovních a společenských akcí;
c) výnosy z prodeje spolkového časopisu nebo
hospodářské činnosti;
d) dotace z rozpočtu Ministerstva obrany ČR
nebo jiných orgánů státní správy;
e) využití grantů v rámci ČR nebo EU k realizaci
spolkových projektů;
f) příspěvky ze sponzorských darů a reklamy.
5. Spolek vede účetní evidenci a příslušnou dokumentaci podle zákona o účetní evidenci neziskových organizací. Pobočky vedou pouze seznam
členů a evidenci úhrad členských příspěvků.

9. Finanční plán, Zprávu o hospodaření a Zápis
z kontroly účetnictví předkládá Ústřední rada
ke schválení valné hromadě.
Čl. XVII
Práva spolku
1. Spolek má právo používat vlastní symboliku,
konkrétně:
a) znak;
b) odznak;
c) medaili;
d) stuhu;
e) prapor.
2. Symboliku schvaluje Ústřední rada. Medaili,
stuhu nebo prapor uděluje Ústřední rada konkrétnímu členovi v souladu s podmínkami spolku za aktivní práci a rozvoj spolupráce, vždy
na návrh členů Ústřední rady nebo členů poboček.
3. Spolek má právo vydávat tiskopisy a informovat své členy a širokou veřejnost o aktivitách spolku prostřednictvím vlastních webových
stránek dostupných z www.svazdap.cz, časopisu a internetového vysílání. Za jejich provoz
v souladu s příslušnými zákony a tímto statutem
odpovídá Ústřední rada, popř. zvolená Redakční rada.
4. S představiteli Ministerstva obrany ČR a Generálního štábu AČR, se zastupitelskými a exekutivními orgány ČR a s partnerskými zahraničními spolky a organizacemi jsou zplnomocněni jednat v zastoupejní spolku pouze předseda předsednictva Ústřední rady spolku, v době
jeho nepřítomnosti první místopředseda předsednictva Ústřední rady spolku nebo jimi pověřený člen spolku.
Čl. XVIII.
Zrušení spolku
1. Spolek se zruší na základě:
a) dobrovolného rozhodnutí členů o jeho zrušení;
b) rozhodnutím soudu o zrušení s likvidací;
c) fúzí s jiným spolkem nebo jeho rozdělením.
A) Dobrovolné rozhodnutí
o zrušení spolku
1. Dobrovolné rozhodnutí o zrušení spolku
schvaluje valná hromada většinou hlasů přítomných členů.
2. Zrušením spolku se ruší i pobočky.

6. Za vedení účetní evidence a příslušné dokumentace zodpovídá první místopředseda
Ústřední rady.
7. Ústřední rada zpracovává každoročně finanční plán, jež obsahuje předpokládané příjmy
a výdaje spolku rozdělené podle jednotlivých
poboček a dále Zprávu o hospodaření a Zápis
z kontroly účetnictví.
8. Finanční prostředky spolku jsou uloženy
na bankovním účtu, který za tím účelem Ústřední rada založila. Dispoziční práva k bankovnímu
účtu mají pouze osoby, které určuje „Směrnice
pro hospodaření Svazu“.

B) Rozhodnutí soudu o zrušení
spolku s likvidací
1. Soud zruší spolek v případě, že i přes upozornění vyvíjí zakázanou činnost (např. tím, že popírá nebo omezuje osobní, politická nebo jiná
práva osob pro jejich národnost, pohlaví, rasu,
původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, rozněcuje nenávist a nesnášenlivost, podporuje násilí); podnikání či jiná výdělečná činnost je hlavní náplní
činností spolku a získané prostředky nejsou využívány k činnosti spolku; nutí třetí osoby k členství ve spolku, k účasti na jeho činnosti nebo
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k jeho podpoře a nebo brání svým členům ze
spolku vystoupit.

vy o sloučení (splynutí) schválila valná hromada
spolku a datum, kdy se tak stalo.

2. Při zrušení spolku s likvidací je Ústřední radou
povolán nebo soudem jmenován likvidátor, který zpracuje soupis jmění spolku a tento zpřístupní v sídle spolku všem jeho členům.

8. Smlouva o sloučení (splynutí) je přijata usnesením nejvyššího orgánu posledního ze zúčastněných spolků o schválení smlouvy o sloučení
(splynutí).

3. Likvidátor zabezpečí navrácení zapůjčeného
materiálu vlastníkům a zpeněží likvidační podstatu, ze které uhradí případné dluhy spolku. Likvidační zůstatek následně převede poměrně
na jednotlivé pobočky, a to dle počtu jejich členů, kteří vyplatí svým členům podíl na likvidačním zůstatku.

9. Návrh na zápis fúze do veřejného rejtříku
podá Ústřední rada spolku, a to společně se všemi zúčastnými spolky.

4. S účelově vázanými prostředky z veřejného
rozpočtu likvidátor naloží podle rozhodnutí příslušného orgánu.

11. Po zápisu fúze do veřejného rejstříku nelze
smlouvu o fúzi změnit ani zrušit.

C) Fúze spolku
1. Při fúzi spolků uzavírají zúčastněné spolky
smlouvu o sloučení spolků nebo smlouvu o splynutí spolků.
2. Smlouva o sloučení (splynutí) spolků obsahuje údaje alespoň o názvu, sídle a identifikační
údaj každého zúčastněného spolku; určení který spolek je spolkem zanikajícím a který je nástupnickým; ujednání o stanovách nástupnického spolku a rozhodný den.
3. Společně s návrhem smlouvy o sloučení (splynutí) vyhotovuje předseda předsednictva spolku
a statutární orgán zúčastněného spolku zároveň zprávu vysvětlující hospodářské i právní důvody a důsledky fúze. Zpráva může být zpracována i jako společný dokument pro všechny zúčastněné spolky. Zpráva nemusí být zpracována,
souhlasí-li s tím všichni členové spolku.
4. Návrh smlouvy o sloučení (splynutí) schvaluje valná hromada spolku i členské schůze ostatních zúčastněných spolků. Tato schůze může
být svolána jako společné zasedání.
5. Zasedání valné hromady o sloučení (splynutí)
musí být svoláno nejméně 30 dnů před jejím konáním. V této době musí být zveřejněno společné oznámení, kterých spolků se fúze týká a který je nástupnickým spolkem. Současně musí být
všem členům spolku zpřístupněny:
a) návrh smlouvy o sloučení (splynutí);
b) stanovy nástupnického spolku;
c) výkaz majetku a závazků všech zúčastněných
spolků, který nesmí být starší více než 6 měsíců; a
d) zpráva vysvětlující hospodářské i právní důvody a důsledky fúze, je-li její vyhotovení nutné.
6. Je-li zasedání valné hromady svoláno jako společné jednání, hlasují členové jednotlivých zúčastněných spolků o návrhu smlouvy o sloučení (splynutí) odděleně. Pokud se po schválení smlouvy
o sloučení (splynutí) volí členové orgánů nástupnického spolku, mohou členské schůze zúčastněných spolků rozhodnout o tom, že o těchto volených členech budou hlasovat společně.
7. Ten, kdo za spolek podepisuje návrh smlouvy o sloučení (splynutí), připojí k podpisu kromě dalších náležitostí i záznam, že návrh smlou-
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10. V případě fúze spolků splynutím, podepisují
návrh na zápis změn (výmaz) i členové statutárního orgánu nástupnického spolku.

12. Stávající členové spolku zápisem fúze nabývají členství v nástupnickém spolku.
13. Návrh na vyslovení neplatnosti smlouvy
o sloučení (splynutí) může spolek podat pouze společně s návrhem na neplatnost usnesení
valné hromady, na které se rozhodovalo o fúzi
spolku.
14. Spolek může od smlouvy o sloučení (splynutí) odstoupit tehdy, byl-li připraven podat návrh
na zápis, ale ostatní zúčastněné spolky ve lhůtě do 6 měsíců ode dne, kdy byla smlouva uzavřena, návrh na zápis do veřejného rejstříku nepodaly.

6. Zpráva vysvětlující hospodářské a právní důvody a důsledky rozdělení obsahuje v případě
rozdělení sloučením:
a) návrh smlouvy o rozdělení;
b) stanovy nástupnického spolku;
c) výkaz majetku a závazků všech zúčastněných
spolků, které nejsou starší déle než 6 měsíců;
v případě rozdělení se založením nových spolků:
a) projekt rozdělení;
b) výkaz majetku a závazků rozdělovaného spolku;
c) zahajovací rozvahy spolků; a
d) návrh stanov nástupnických spolků.
7. Smlouvu o rozdělení spolku a projekt rozdělení schvaluje valná hromada.
8. Zasedání valné hromady k rozdělení spolku, svolá předseda předsednictva spolku, a to
ve lhůtě nejméně 30 dnů před jejím konáním.
9. Ústřední rada spolku ve svém sídle zpřístupní
ve lhůtě nejméně 30 dnů před zasedáním valné
hromady k rozdělení zprávu předsedy předsednictva spolku vysvětlující hospodářské a právní důvody a důsledky rozdělení (je-li zpracovávána) a zveřejní oznámení o rozdělení spolku
s tím, že zároveň označí spolky, které se stanou
nástupnickými spolky.
10. V případě rozdělení spolku podá předseda
předsednictva spolku návrh na zápis do veřejného rejstříku. Jedná-li se o rozdělení sloučením
podá předseda předsednictva návrh společně
se statutárním orgánem nástupnického spolku.

D) Rozdělení spolku
1. Při rozdělení spolku sloučením dojde k uzavření smlouvy o rozdělení, a to mezi spolkem
a zúčastněnými spolky. Smlouva o rozdělení obsahuje:
a) údaje o názvu, sídle a identifikující údaj zúčastněných spolků;
b) údaj o tom, který spolek je zanikající a které
spolky jsou nástupnické;
c) určení, jaký majetek a dluhy zanikajícího spolku přejímají nástupnické spolky;
d) určení, kteří zaměstnanci zanikajícího spolku se stávají zaměstnanci nástupnických spolků;
e) dohodu o změně stanov;
f) rozhodný den.
2. Při rozdělení sloučením platí ustanovení o fúzi
obdobně.
3. Při rozdělení spolku se založením nových
spolků vyhotoví Ústřední rada projekt rozdělení a předseda předsednictva Ústřední rady spolku zpracovává zprávu vysvětlující hospodářské
a právní důvody a důsledky rozdělení. Zpráva
není třeba v případě, že s tím souhlasí všichni
členi spolku.
4. Projekt obsahuje údaje dle odst. 1 článku D)
tohoto statutu.

11. Po zápisu do veřejného rejstříku nelze
smlouvu o rozdělení ani projekt rozdělení změnit nebo zrušit.
12. Spolek může od smlouvy o rozdělení odstoupit, byl-li připraven podat návrh na zápis,
ale ostatní zúčastněné spolky ve lhůtě do 6 měsíců ode dne, kdy byla smlouva o rozdělení uzavřena, návrh nepodaly.
XI.
Společná a závěrečná ustanovení
13. Tyto stanovy vycházejí ze stanov Svazu důstojníků a praporčíků Armády České republiky,
které byly zaregistrovány Ministerstvem vnitra
ČR dne 22.2. 2011 pod č.j. VS/1-20 837/93-R.
14. Znění stanov spolku schválila valná hromada
svolaná dne 20. 11. 2015 a tyto byly ve smyslu
ustanovení zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných
rejstřících právnických a fyzických osob doručeny do sbírky listin spolkového rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze.
15. Právní vztahy blíže neupravené tímto statutem se řídí příslušnými ustanoveními zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
V Praze dne 20. 11. 2015

5. Není-li v projektu uvedeno rozdělení členů,
není-li z něj zřejmé, jaký majetek a dluhy přecházejí na nástupnické spolky, jsou členi spolku
ke dni účinnosti rozdělení členy všech nástupnických spolků, nástupnické spolky jsou spoluvlastníky rozdělovaného materiálu a dluhy platí společně a nerozdílně.
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okénko organizací...
Doklad o činnosti pobočky č. 41 Tábor
Činnost příslušníků pobočky byla zaměřena na přípravu a provedení tří rozhodujících akcí roku – 17. ročník mezinárodní
střelecké soutěže „Táborský kalich 2015“,
volejbalový turnaj žen „Jordán cup“
a Měšické mezinárodní slavnosti.
Příslušníky střeleckého klubu v součinnosti s PDA Tábor bylo ve dnech 25. 3., 22.
4. a 27. 5. organizováno jarní kolo střelecké ligy žáků základních škol v Táboře. Výsledky z provedených střeleb ukazují, že
žáci i učitelé k reprezentaci škol přistupují zodpovědně. Dosud nejlepších výkonů
dosahuje družstvo ZŠ Husova. Podzimní
část ligy bude dle vydaných propozic pokračovat v měsících září, říjen a listopad.
Naše střelecké družstvo (Petr Hopfinger,
Ing. Václav Pisinger, Václav Kubart) úspěšně reprezentovalo Svaz na mezinárodní
střelecké soutěži „ FREE CONTEST 2015“,
která se konala ve dnech 17.–18. 4. 2015
v Chebu. V kategorii střeleckých klubů,
kde bylo evidováno 22 družstev, získalo
nástřelem 493 bodů 3. místo a z celkem
200 zúčastněných družstev bylo klasifikováno na 22. místě.
V rámci oslav 70. výročí osvobození republiky a ukončení 2. světové války se

plk. v.v. Ing. Pisinger a pplk. v.v. RSDr.
Chuda zúčastnili dne 5. 5. 2015 pietního aktu na táborském popravišti. Za přítomnosti ministra průmyslu a obchodu ČR p. Chládka, starosty Města Tábora p. Ing. Jiřího Fišera, zástupců polických
stran a široké veřejnosti Tábora položili
u památníku obětem války kytici se stuhou jako dík a obdiv padlým hrdinům.
Dne 23. 5. 2015 proběhl již 17. ročník mezinárodní střelecké soutěže „Táborský kalich 2015“. Tato naše jedna z rozhodujících akcí byla organizována pod záštitou
starosty Města Tábor pana Ing. Jiřího Fišera a za aktivní pomoci útvarů posádky – Velitelství Vojenské policie, 53. pluku EB Tábor, Ústavu zdravotnických služeb Tábor. Mezinárodní charakter soutěže byl dán tradiční účastí delegace Okresní skupiny Svazu vojáků v záloze Bundeswehru Freyung a zástupce skupiny
z Berlína. Soutěže se celkově zúčastnilo 26 tříčlenných družstev prakticky z celých Čech. Akce byla velmi dobře organizačně a materiálně zabezpečena. Vítězem
ze střelby z obou zbraní se stalo družstvo
„Váleční veteráni Liberec“ s nástřelem
529 bodů, před družstvem „Tejňáci“ (521
bod) a družstvem „KVZ Týn“ (456 bodů).
Absolutním vítězem v jednotlivcích byl Ol-

dřich Přecechtěl s nástřelem 184 body
před Petrem Kališem (179 bodů) a Ladislavem Žemličkou (178 bodů). Družstva
i jednotlivci na 1. -3. místě kromě diplomů obdrželi i věcné ceny, vítězné družstvo navíc putovní pohár. Ceny předával
starosta Města Tábor Ing. Jiří Fišer.
V rámci oslav 70. výročí ukončení 2. světové války a osvobození republiky se
uskutečnily již po osmé Měšické slavnosti.
Vzhledem ke skutečnosti, že na osvobození Tábora se podílela 68. armáda v rámci 2. ukrajinského frontu, akce se na pozvání zúčastnil i vojenský ataché Ukrajiny
plk. Serhii Moskaliuk.
Dne 6. 6. 2015 se na vojenské plovárně
uskutečnil pod patronací volejbalového
klubu našeho Svazu již 24. ročník volejbalového turnaje žen „Jordán cup 2015“.
Akce se zúčastnilo 6 družstev. Vítězem
se stalo družstvo Radkova. Domácí družstvo skončilo druhé. Na závěr bylo každé
družstvo odměněno podle umístění hodnotnými cenami a všichni byli spokojeni
z opravdu vydařeného dne.
Z důvodu nepřidělení služebního autobusu byl zrušen zájezd na generální nácvik
Dne pozemního vojska „Bahna 2015“,
plánovaný na 13. 6. 2015.
V souladu s Plánem Posádkového domu
armády Tábor je realizována průběžně
pravidelná činnost nohejbalového a volejbalového klubu v zařízeních posádky.
V nastávajícím období bude úsilí směrováno na zabezpečení návštěvy památníku DUKLA s položením věnců padlým hrdinům v rámci 70. výročí oslav osvobození republiky v termínu 2. -4.10.2015, dále
na účast na mezinárodní střelecké soutěži
„O pohár gen. Greipla“ ve Freyungu (17.
-18.7.2015), kde nás čeká obhajoba vítězství, a na zabezpečení a provedení sjezdu
Vltavy ve dnech 29.–30.8.2015.
Václav Pisinger

V průběhu Valné hromady obdrželi nejaktivnější členové svazové medaile
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Mezinárodní střelecká soutěž

„Táborský kalich 2015“
Dne 23.5.2015 Svaz důstojníků a praporčíků AČR, pobočka 41 Tábor za podpory
Velitelství Vojenské policie Tábor, 53. pluku EB Tábor a Úseku zdravotnických služeb Tábor pořádal již 17. ročník mezinárodní střelecké soutěže „ Táborský kalich
2015“. Záštitu nad touto akcí převzal starosta Města Tábor pan Ing. Jiří Fišer.
Soutěže se zúčastnilo 26 tříčlenných
družstev, která se sjela ke střelbě z pistole
vz. 75 a útočné pušky CZ 805 Bren prakticky z celých Čech. Mezinárodní charakter soutěži vtiskla tradiční účast zástupců Okresní skupiny vojáků v záloze Bundeswehru z Freyungu a poprvé i z Berlína.
Po nezbytném nástupu ředitel soutěže
plk. v.v. Ing. Václav Pisinger přivítal soutěžící a seznámil je s nejdůležitějšími or-

ganizačními věcmi. Následně řídící střelby
pplk. Ing. Lukáš Kunče vydal organizační
pokyny a bezpečnostní opatření pro střelbu. Na závěr úvodu byl příslušníku našeho
Svazu a bývalému příslušníku Vojenské policie mjr. v.z. Miroslavu Peroutkovi předán
pplk. Ing. Kunčem, z titulu zástupce velitele Vojenské policie Tábor, pamětní odznak
za rozvoj spolupráce v posádce Tábor.
Soutěž byla dobře organizačně i materiálně zabezpečena, což se kladně odrazilo v jejím průběhu. O vývoji soutěže byli
soutěžící průběžně informováni. Po výdeji
oběda byla pro účastníky klání organizována doplňková střelba ze samopalu vz. 61,
a tím i vytvořen čas pro hodnotící komisi a přípravu vlastního vyhlášení výsledků.
Vyhodnocení soutěže se osobně zúčast-

nil starosta Města Tábor pan Ing. Jiří Fišer, který vítězným družstvům i jednotlivcům předal diplomy a věcné ceny. Vítězem v družstvech a držitelem putovního poháru pro rok 2015 s nástřelem 529
bodů se stalo družstvo „Váleční veteráni
Liberec“ ve složení Karel Krátký, Oldřich
Přecechtěl, Jaromír Stránský. Druhé místo získalo s nástřelem 521 bodů družstvo „Tejňáci“ (Ladislav Žemlička, Petr Kališ, Miroslav Teringl), třetí skončilo družstvo „KVZ Týn“ s nástřelem 456 bodů
(Monika Kališová, Lucie Kubicová, David Pětivlas). Nejlepším střelcem z obou
zbraní byl Oldřich Přecechtěl s nástřelem
184 bodů, druhý skončil Petr Kališ s nástřelem 179 bodů, třetí Ladislav Žemlička
s nástřelem 178 bodů.
Pořadí ve střelbě z jednotlivých zbraní:
pistole vz. 75: družstva – 1. místo „Váleční veteráni Liberec“ s nástřelem 276
bodů, 2. místo „Tejňáci“ s nástřelem 263
bodů, 3. místo „KVZ Písek“ s nástřelem
259 bodů. Z jednotlivců se jako 1. umístil
Karel Krátký s nástřelem 96 bodů, 2. místo Petr Kališ s nástřelem 93 body, 3. místo Jaromír Stránský s nástřelem 91 bod.
Útočná puška CZ 805: družstva – 1. místo
„Tejňáci“ s nástřelem 258 bodů, 2. místo „Váleční veteráni Liberec“ s nástřelem
253 body, 3. místo „121. pěší B“ s nástřelem 247 bodů. Z jednotlivců byl 1. Oldřich
Přecechtěl s 95 body, 2. skončil Ladislav
Žemlička s 92 body a 3. skončil David Pětivlas s 91 bodem.
Na dobrém hodnocení soutěže se podíleli materiálním zabezpečením firma Prantl
a Aramark, zabezpečením některých cen
jednotlivci – Ondrej Červenák a Patrik Vacek. Jim, stejně tak i dalším, kteří celý průběh soutěže připravovali a zabezpečovali,
patří velký dík.
Zdeněk Chuda
Nejlepší jednotlivci ve střelbě z obou zbraní:
starosta Města Tábor Ing. Jiří Fišer, 2. místo Petr Kališ, 1. místo Oldřich Přecechtěl, 3. místo Ladislav
Žemlička
Nejlepší družstva ze střelby z obou zbraní:
2. místo „Tejňáci“, 1. místo „Váleční veteráni Liberec“, 3. místo „KVZ Týn“
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Jordán Cup 2015
6. 6. 2015
24. ročníku tradičního turnaje ve volejbale žen vyšlo snad vše, co si pořadatelky mohly přát. Po letech odbahňování byl
Jordán opět plný vody a slunečné, až tropické počasí už od rána přímo vybízelo
mezi odehranými utkáními okusit teplotu
a kvalitu jeho vody. Nechyběla ani dobrá
nálada a touha po vítězství, a to vše dohromady slibovalo prima den pro všechny zúčastněné.

Dětský den
v Poličné
Mladí členové 15. pobočky Svazu DaP
AČR z airsoftové skupiny OSVK ve Valašském Meziříčí uspořádali v pondělí 1. června 2015 Dětský den pro děti a žáky ZŠ
v Poličné u Valašského Meziříčí. Na školním hříšti připravili dětem pěkné sportovně branné dopoledne se sportovními soutěžemi obohacené pro žáky zajímavou
brannou náplní s ukázkami vojenského
vybavení včetně zbraňových maket, znehodnocených vojenských zbraní a zbra-

V devět hodin ráno se na Vojenské plovárně v Táboře sešlo šest ženských družstev
a hned po zahájení turnaje, cca o půl hodiny později, se začaly hrát zápasy. Týmy
byly rozděleny do dvou skupin po třech
družstvech a po odehrání zápasů v každé skupině se utkaly vítězky, druhé a třetí proti sobě o konečné umístění v turnaji. Vzhledem k horkému slunci byl menší
počet odehraných zápasů každým uvítán,
hrálo se však na dva vyhrané sety, aby hry
nebylo zase tak málo. Finále si proti sobě
zahrály tradiční rivalky SKV-41. Tábor
a Radkov. Letos se ve vyrovnaném zápase
štěstí přiklonilo na stranu Radkova a ten

nakonec porazil domácí družstvo 2:0.
Každé družstvo bylo na závěr za své výkony a umístění odměněno bohatými
cenami a všichni byli nakonec opravdu
spokojeni s vydařeným dnem.

ní určených pro airsoft, vojenských ma-

Naši mladí členové ze skupiny OSVK ne-

sek i ochranných obleků. S předváděnými

dělali takovou akci poprvé, již vloni připra-

předměty se mohli zájemci také i vlastno-

vili podobné akce pro děti a mládež také

ručně seznámit. V rámci sportovního zá-

v Zubří a v Jarcové. Zájmovou iniciativou

polení nebyla samozřejmě opomenuta ani

ve svém volném čase přinášejí tak i svůj

oblíbená střelba ze vzduchovky.

příspěvek k probíhajícímu programu PO-

Konečné pořadí:
1. Radkov
2. SKV-41. Tábor
3. Spartak Sezimovo Ústí
4. Volejbal Tábor – Ženy
5. Volejbal Tábor – Kadetky
6. Chotoviny
Václav Pisinger

KOS vyhlášenému Ministerstvem obrany
Akce se vydařila i díky příznivému slu-

ČR v rámci vládou schválené Koncepce pří-

nečnému počasí a setkala se se značným

pravy občanů k obraně státu z roku 2013.

ohlasem nejen u žáků 1. i 2. stupně ZŠ,
ale i u pedagogického dozoru. Děti se mj.

Ivan Lamprecht

zábavnou formou seznámily se základními pojmy z oblasti obrany a ochrany života a zdraví a CO.
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P Ř E D S T A V U J E M E

V Á M

Ředitel Útvaru pro ochranu
ústavních činitelů ochranné
služby plk. JUDr. Jiří Komorous
pečnost dohlíží Útvar pro ochranu prezidenta České republiky.
Útvar poskytuje osobní a epizodickou
ochranu a bezpečnostní dopravu trvale chráněných ústavních činitelů České
republiky a osob, kterým je po dobu jejich pobytu poskytována ochrana podle mezinárodních dohod. Práce osobního
ochránce je pouze jednou ze složek systému ochrany, osobní ochránce je poslední překážkou útoku na chráněnou osobu.
Zajišťuje také ochranu diplomatických objektů (zastupitelských úřadů a rezidencí velvyslanců) a ochranu chráněných
objektů a prostorů zvláštního významu
pro vnitřní pořádek a bezpečnost, které
schválila vláda. Patří mezi ně Poslanecká
sněmovna, Senát, Ústavní soud, Úřad vlády, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo vnitra a třeba i část letiště Praha
– Ruzyně a dalších desítek objektů.
S ředitelem Útvaru pro ochranu ústavních
činitelů ochranné služby plk. JUDr. Jiřím
Komorousem vedl 25. května 2015 rozhovor pro Military Forum – JUDr. Svetozár Plesník.
Foto: archiv ÚOÚČ OS

Útvar pro ochranu ústavních činitelů
ochranné služby (zkráceno jako ÚOÚČ
OS) je speciální útvar Policie České republiky, který má za úkol ochranu vybraných
ústavních činitelů, jež jsou vyjmenováni
v nařízení vlády č. 468/2008 Sb., a dal-
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ších osob dle mezinárodních dohod. Tento útvar se dále zabývá ochranou představitelů jiných států požívajících mezinárodní ochrany včetně diplomatických zástupců. Mezi tyto nejvyšší představitele státu
nepatří prezident republiky, na jehož bez-

MF: Po studiích na Právnické fakultě
Karlovy univerzity v Praze jste v roce
1984 nastoupil k policii na Obvodní úřad vyšetřování Prahy 9. Později jste působil na Městském úřadu vyšetřování v Praze. V roce 1990 jste nastoupil k Protinarkotickému oddělení
Správy hlavního města Prahy. V roce
1993 jste se stal příslušníkem Národní
protidrogové centrály, a o rok později jejím ředitelem. Jak hodnotíte Vaše
působení u těchto policejních útvarů? Můžete našim čtenářům sdělit, co
Vás vedlo ke vstupu do bezpečnostních složek? Byl to Váš klukovský sen,
nebo jste měl svůj vzor?
Byl to můj klukovský sen od 6. třídy. Děda
byl četník, otec policista a já jako třetí generace to zdědil asi v genech. Na všech-

2 | 2015

ny výkonné útvary vzpomínám rád, ale
samozřejmě protidrogovka se mně, jak
se říká, zažrala pod kůži, neboť jsem měl
možnost spolu s ostatními ji stavět od samotného počátku.
MF: Od policie jste odešel na vlastní žádost počátkem toku 2009. Krátce po svém odchodu jste vydal své paměti o působení u protidrogové policie nazvanou Lovci smrti. Co Vás vedlo k odchodu od Policie ČR a napsání
uvedené knihy?
Odchod, to byla hodně osobní záležitost, ke které se již, s dovolením, nechci
vracet a na pokus o knížku jsem myslel
dlouho, neboť NPC, její vznik, budování
a případy je v historii České policie absolutní originál a domníval jsem se, že stojí
za to se alespoň o kousíček historie a zákulisí podělit.
MF: V červnu 2009 jste se stal náměstkem ministra vnitra Martina Peciny a jako jediný náměstek v historii Ministerstva vnitra ČR jste uvedenou funkci vykonával ve služebním
poměru policisty. Jak tuto skutečnost
hodnotila opozice a kritici Ministerstva vnitra a Policie ČR? Myslíte si,
že by někteří náměstci MV měli být
policisté? Přispělo by to k zlepšení
prestiže a profesionalitě bezpečnostních sborů?
Byla to velká životní zkušenost a samozřejmě kritici se našli, ale myslím si, že
když i kritici viděli hmatatelné výsledky
a to byl tehdy zejména poměrně zásadní posun v oblasti proti extremismu nebo
projekt na řešení lokalit se sociálně vyloučenými a další, tak to v konečném součtu
víceméně vyšlo pozitivně.
A obecně k otázce, jestli má či nemá být
1. NMV policista, bych to nestavěl na systémovém opatření. Nechal bych to na situaci a ministrovi.
Každopádně se domnívám, že to není nějaký kardinální problém, když se i v budoucnu opět stane 1. NMV policista. Vždy
záleží na konkrétním jedinci.
MF: Dne 1. srpna 2013 jste byl ustanoven do funkce ředitele Útvaru pro
ochranu ústavních činitelů ochranné
služby. Od vzniku „Ochranné služby“
jste v pořadí 24. „ředitelem“ tohoto speciálního Policejního útvaru. Jak
můžete zhodnotit z hlediska svého

dosavadního působení ve strukturách
Police ČR své současné zařazení?
Je to nesmírně náročná pozice s vysokou
odpovědností a neuvěřitelně širokou škálou problematik řešení vyžadující v podstatě neustálou připravenost k rozhodování.
Máme skvělý tým velitelského kádru, se
kterým nepřetržitě 24 hod. denně řešíme všechny úkoly na nás kladené. Jsem
na útvar i tu čest, že jsem v jeho čele, velmi hrdý a vážím si nesmírně možnosti, že
mohu velet takovéto jednotce.
Nechci být patetický, ale je to jedna
z mých hlavních náplní života a snažím se,
aby to tak cítili i mí podřízení a mimoútvaroví partneři jak v ČR, tak v zahraničí.
MF: Vámi řízení útvar je velice specifický, veškerá činnost musí být prováděna na velice vysoce profesionální
úrovni. Chráněné osoby jsou rozdílné
a „ochráncům“ se žádná chyba neodpouští. Můžete popsat hlavní cíle
a zhodnotit činnost útvaru?
Hlavní cíle v dnešní problematické době,
poznamenané mnoha bezpečnostními riziky, je samozřejmě v prvé řadě ochrana
života a zdraví chráněných osob a to jak
vysokých vyjmenovaných ústavních činitelů českého státu, tak desítek a desítek
představitelů vlád, parlamentů, EU, NATO
a dalších zahraničních partnerů, přijíždě-

jících do České republiky, dále ochrana
přes 200 objektů strategického významu
jak českých institucí, tak zahraničních na
území státu, ochrana a převoz strategického materiálu a další.
MF: Jste nositelem řady ocenění a vyznamenání, které si ceníte nejvíc
a proč?
Vážím si všech ocenění.
MF: Klasická otázka. Jak relaxujete,
pokud Vám zbývá čas? Řeknete nám
něco o svých koníčcích a zálibách.
Jednoznačně motorkářský svět. Od 13 let
„sedlám“ různé motorky různých typů
a značek. Letos již druhý rok jez díme jako
tým stejně smýšlejících motorkářů v klubových barvách jako 2. český law enforcement motorcycle club – 99% pod klubovým označením „Cohortes EQUITES
PRAETORIANI“, což v překladu znamená
„jízdní jednotka pretoriánů“. V České republice tak vedle starších BLACK DOGS
LE MC patříme ke dvěma klubům, reprezentujícím tzv. 99% motorkářský klubový svět, a to je můj hlavní koníček a relax.
K tomu samozřejmě, když zbyde krapítek
času, tak literatura, historie, kytara.
Děkuji za rozhovor...
Svetozár Plesník
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Ze zprávy o udržitelnosti
projektu vyjímáme
Svaz důstojníků a praporčíků Armády
České republiky se spolu s partnerem,
Technickou univerzitou v Liberci, zavázal
k využívání multimediální učební pomůcky „Česká společnost v novodobé Evropě – osudy, vazby, vzdálení, sjednocování
1914–2009“ do roku 2017.
Výuka na katedře historie FP TUL je organizována formou semináře k problematice novověkých dějin, jehož garantem zůstává PhDr. Milan Svoboda, Ph.D. V průběhu semináře je využívána počítačová
učebna a Multimediální učební pomůcka „Česká společnost v novodobé Evropě – osudy, vazby, vzdálení, sjednocování 1914–2009“. Absolventi semináře získají pro další využívání v praxi do vlastnictví tuto pomůcku.

Radost nám dělá také další z partnerů –
Asociace učitelů dějepisu. Na semináři
v Bělorusku předvedli naši pomůcku běloruským vyučujícím dějepisu. Ti byli nadšeni, protože takovouto komplexní pomůcku vůbec nemají. Zejména ocenili propojení národních a světových dějin, protože
v Bělorusku je učí odděleně.
Významně se výsledek projektu – MUP
podílí rovněž na vlastenecké a branné výchově obyvatelstva s důrazem na mládež.
SvazDaP pomůcku distribuoval do všech
posádek v České republice.
SvazDaP stále provozuje webové stránky
http://www.cesivevrope.cz.
Tento portál zabezpečuje zpětnou vazbu
s uživateli multimediální učební pomůcky „Česká společnost v novodobé Evropě – osudy, vazby, vzdálení, sjednocování
1914–2009“ a prochází v současné době
vlastními silami kompletní rekonstrukcí
a aktualizací. Nejčastěji je využívána pasáž ukázek ovládání pomůcky, na telefonické a mailové kontakty se obracejí uži-
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vatelé pomůcky jen sporadicky. Požadavky na získání pomůcky pro školy i jednotlivce jsou předsednictvem ÚR SvazDaP řešeny průběžně.

Pomůcka byla věnována rovněž účastníkům setkání Gamingské iniciativy – mezinárodního společenství středoevropských vojenských svazů (organizace sdružující vojáky Rakouska, Chorvatska, České republiky, Německa, Itálie, Bulharska,
Polska, Slovenska, Slovinska a Švýcarska),
kteří využívají zejména její anglické texty.

Miroslav Fehér
Multimediální učební pomůcku obdrželi
také účastníci Valné hromady SvazDaP

Letecké službě Policie České
republiky byl udělen Čestný prapor
Dne 9. června 2015 si několik desítek
policistů, zaměstnanců a pozvaných
hostů na slavnostním shromáždění
připomnělo 80. výročí založení Letecké služby Policie ČR. Vybraní příslušníci a hosté převzali z rukou policejního prezidenta brig.gen. Mgr.
Tomáše Tuhého a ředitele Letecké
služby Policie ČR plk. Ing. Tomáše
Hytycha služební medaile a čestné
odznaky Letecké služby PČR.
Při této slavnostní příležitosti předali zástupci Občanské iniciativy Čech, Moravy
a Slezska a Svazu důstojníků a praporčíků
armády České republiky, prostřednictvím
Policejního prezidenta Police ČR, řediteli Letecké služby Policie ČR Čestný prapor.
Ředitel Letecké služby Policie ČR plk. Ing.
Tomáš Hytych zhodnotil celkovou historii Letecké služby Policie ČR od jejího založení až do současnosti. Poděkoval příslušníkům a zaměstnancům k 80. výročí
založení útvaru.
Policejní prezident brig. gen. Mgr. Tomáš Tuhý po slavnostním předání Čest-

Autoři čísla

ného praporu a převzetí medailí poděkoval všem příslušníkům za perfektní výkon služby a zdůraznil, že udělení tohoto praporu, který existuje pouze v jednom exempláři, je pro policejní útvar velká pocta. Vytváří se tak nová tradice pro
Polici České republiky z hlediska jejich
symbolů a věří, že se v této tradici bude
pokračovat.
„Letecká služba Policie ČR je ve výborné kondici,“ konstatoval. „V současnosti si mnoho činností, které policie vykonává, nedovedeme představit
bez kvalitní letecké podpory; využíváme ji při živelných pohromách, ohrožení zdraví a života občanů, pátracích
a dopravních akcích nebo jako podporu na zemi zakročujících policistů,“
připomněl policejní prezident různorodost činností útvaru.
Mgr. František Bartek jménem organizací, které iniciovaly a pomohly připravit tuto mimořádnou akci – udělení Čestného praporu, tedy Občanské
sdružení Stříbrný kruh, Svaz důstojníků a praporčíků AČR, Svazu PTP Vo-

Rostislav Konečný, Dr.h.c.
předseda Ústřední rady SvazDaP,
člen redakční rady Military Forum

Dr. Miroslav Fehér
první místopředseda Ústřední rady SvazDaP, předseda redakční rady Military Forum

Ing. Ivan Lamprecht
člen Ústřední rady SvazDaP, předseda pobočky SvazDaP Valašské Meziříčí

Dr. Zdeněk Chuda
člen Ústřední rady SvazDaP

Ing. Radim J. Marušák
třetí místopředseda Ústřední rady SvazDaP, Viceprezident Gamingské inicitivy

jenských táborů nucených prací a Občanské iniciativy Čech, Moravy a Slezska, vyzdvihl velký význam práce Policie ČR jako celku a zodpovědnou práci příslušníků Letecké služby Policie ČR
při plnění služebních úkolů. Je součástí
integrovaného záchranného systému ČR,
poskytuje podporu útvarům HZS, Ministerstva vnitra a útvarům krizového řízení, často s nasazením vlastního života.
Na nový Čestný prapor Letecké služby Policie ČR připnul čestnou stuhu Svazu důstojníků a praporčíků AČR JUDr. Svetozár Plesník, za Občanskou iniciativu
Čech, Moravy a Slezska Ing. Jaroslav Černý a JUDr. Jaroslav Zeman za Občanské
sdružení Veteránů Policie České republiky.
Tohoto významného dne se dále zúčastnili zástupci firem které podpořili výrobu čestného praporu, zástupci Policejního prezidia Policie ČR, jednotlivých služeb Policie ČR, Leteckého útvaru MV Slovenské republiky, Záchranné služby ČR,
Městské policie a další významní hosté.
Foto: Stanislav Hrabal
Svetozár Plesník

Ing. Václav Pisinger
člen Ústřední rady SvazDaP, předseda pobočky SvazDaP Tábor
JUDr. Svetozár Plesník
druhý místopředseda Ústřední rady
SvazDaP, propagace a práce s tiskem,
člen redakční rady Military Forum
Ing. Radim J. Marušák
třetí místopředseda Ústřední rady
SvazDaP, Viceprezident Gamingské
inicitivy

27

