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rostislav
konečný

památný strom národní
protidrogové centrály

*4. 6. 1934
†12. 10. 2016

pietní vzpomínka
v milovicích

zemřel mJr. v.v.
rostislav konečný
Ve středu dne 12. října 2016 zemřel ve věku 82 let mjr. v. v. Rostislav Konečný, předseda Svazu
důstojníků a praporčíků AČR. Celý svůj život zasvětil armádě a hlavně tankovému vojsku. Měl
hodně koníčků a zájmů, kterým se aktivně věnoval. Patří mu poděkování za vše, co pro záchranu Svazu v posledních letech udělal. Všichni dobře víme, že bez jeho obětavosti a nadšení by život organizace Svazu důstojníků a praporčíků AČR v současných podmínkách již neexistoval...
Poslední rozloučení se uskutečnilo v rodinném kruhu v Rakovníku.
„Celý Tvůj život byla jen práce, odpočívej v pokoji.“
Svaz důstojníků a praporčíků
Armády České republiky, z.s.

Rosťův obraz krásně dotváří dopis jeho dcery Blanky Křikavové
:
zaslaný na adresu SvazDAP, ze kterého uvádíme krátký výňatek

„Ačkoli tatínek žil i pracoval velice intenzivně, angažoval se nejen v armádě, ale i ve veřejném životě mimo ni, podnikal a během svých aktivit si díky svému přístupu k životu a lidem získal mnoho přátel, přesto pro nás zůstává především otcem, manželem, tchánem a dědečkem, který měl
rád nás a my jeho. Především proto – i když si všech nabídek a projevů zájmu o možnost účasti na posledním rozloučení s panem Konečným velice vážíme – jsme se ale rozhodli pro zachování jeho rozhodnutí, tedy zpopelnění bez obřadu
a rozloučení jen v nejužším kruhu rodinném.
Věřím, že budete toto naše rozhodnutí respektovat a že ho pochopíte. Také věřím, že ti, kteří pana Konečného měli rádi
jako člověka, si na něj tiše, upřímně a neokázale vzpomenou
i bez možnosti učinit tak veřejně. Možná častěji a upřímněji, tak, jako se to chystáme učinit my, kteří jsme mu –
snad – byli nejbližší“.
Čest jeho památce.
Za tento dopis i kondolence celé rodině děkujeme
a vyjadřujeme jí hlubokou soustrast.

redakce
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Časopis Svazu důstojníků a praporčíků Armády České republiky

Future Forces Forum – setkání
domácích i zahraničních špiček
v oblasti obrany a bezpečnosti
Praha se stala od 19.–21. října 2016 již
tradičně hlavním centrem setkání domácích i zahraničních špiček v oblasti obrany a bezpečnosti u příležitosti konání nové podoby světově uznávaného projektu Future Soldier/Future Forces pod novým názvem Future Forces Forum (FFF). Projekt, který
je podporován řadou orgánů státní
správy v čele s Ministerstvem obrany České republiky a Armádou České republiky, ale i dalšími národními
a mezinárodními institucemi, připravil pro rok 2016 celou řadu novinek
pro pozvané účastníky.
Ve středu 19. října v 11:30 se uskutečnila tisková konference, které se zúčastnili: PhDr. Mgr. Jakub Landovský Ph.D., náměstek pro řízení sekce obranné politiky
a strategie Ministerstva obrany, arm.gen.
Ing. Josef Bečvář, náčelník Generálního
štábu Armády České republiky, arm.gen.
Ing. Petr Pavel, M.A., předseda Vojenského výboru NATO, RNDr. Jiří Hynek, prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR, Ing. Daniel Kočí, ředitel
FUTURE FORCES FORUM 2016.
Záštitu nad touto akcí převzal policejní
prezident genmjr. Tomáš
Tuhý. Mezinárodní veletrh,
který představuje dlouholeté spojení akcí a aktivit
zaměřených na problematiku vzdělávání, výzkumu a
zapojení českého průmyslu
v oblasti obrany a bezpečnosti ve vojenském i civilním sektoru.
Hlavním tématem druhého
dne veletrhu byla Policie
ČR a další složky IZS. Policejní prezident ráno osobně zahájil expertní program, kterého se kromě
všech krajských ředitelů zúčastnilo několik desítek ex-
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pertů na bezpečnost z celého světa.
Ve svém projevu zmínil nejen velmi ožehavá témata globální bezpečnosti, ale hovořil také o rozvoji Policie ČR a intenzivní
spolupráci s Armádou ČR.
Poprvé se na fóru řešily nejen prvky národních schopností a dovedností, ale i schopností naplnění interoperability v jednotlivých oblastech obrany a bezpečnosti.
FFF prezentovalo nejen tradiční tématiku,
jako je například vybavení a ochrana vojáka, CBRN, medicína, robotika, logistika,
kybernetická obrana, ale i hydrometeorologie, geografie a GNSS. FFF se zaměřilo
také na oblasti ochrany kritické infrastruktury, antiterorismus, řešení krizí nevojenského charakteru, CIMIC, význam a potřebu zapojení vědy, výzkumu a vzdělávání do oblasti obrany a bezpečnosti nebo
podporu při náboru specialistů do struktur ozbrojených sil ČR. FFF prezentovalo
zájmy a potřeby armády, ozbrojených složek a složek integrovaného záchranného
systému.
V rámci Future Forces Forum 2016 se
19. do 21. října uskuteční řada odborných
konferencí a seminářů, tradiční mezinárodní výstava a oficiální zasedání několika odborných pracovních skupin NATO.

Účastníci FFF měli možnost setkat se s odborníky z celého světa, průmyslovými lídry
na poli bezpečnostních a obranných technologií, představiteli výzkumných center
a univerzit a vysoce postavenými vládními i armádními činiteli ze zemí Severoatlantické aliance, EU a dalších partnerských zemí.
Během projektu se uskutečnila oficiální zasedání expertních pracovních skupin NATO: NATO AC/225 Land Capability Group Dismounted Soldier Systems
(LCG DSS), NATO CBRN Medical Working Group (CBRN MED), NATO Medical
Materiel and Military Pharmacy Working
Group (MMMP), NATO Science Technology Organization (STO), Camouflage, Concealment, Deception & Denial Obscurant
Experts (CCDO) ad.
V rámci výstavy Future Forces organizátoři
předvedli nejnovější technologie z oblasti vybavení, výzbroje a ochrany příslušníků
ozbrojených sil; obrany proti zbraním hromadného ničení; bezpilotních a robotických prostředků; obrany proti terorismu;
kybernetické bezpečnosti;
ochrany kritické infrastruktury a dalších odvětví.
Future Forces Forum 2016
se uskutečnilo na výstavišti
PVA EXPO PRAHA. Navštívilo ho přes osm tisíc návštěvníků, za účasti cca 200 domácích i zahraničních organizací spolu s cca 1200 oficiálními delegáty a odborníky
v oblasti obrany a bezpečnosti ze šedesáti zemí.
www.future-forces-forum.
org
Svetozár Plesník
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Síla Práva
U příležitosti 25. výročí vzniku Národní protidrogové centrály proběhl dne 22. září 2016 v zahradách Muzea Policie ČR slavnostní ceremoniál spojený s vysazením Památného
stromu Národní protidrogové centrály a odhalením památníku „Síla práva“, jež je věnován policistům bojujícím s drogovým zlem i obětem drogové závislosti a jejich blízkým. Nově
vzniklému dílu a zasazenému stromu, stejně tak jako jejich odkazu,
požehnal Jiří Ignác Laňka, generální prefekt Křesťanské policejní asociace.
Příležitostí pro tento slavnostní akt bylo
výročí vzniku Ústředny pro potírání nedovoleného obchodu omamnými prostředky
v ČSR, která vznikla dne 22. září 1928 při
pražském Policejním ředitelství jako první specializovaný policejní útvar pro boj
s mezinárodní organizovanou drogovou
kriminalitou v historii českých zemí. Následně pak vznikla dne 1. listopadu 1991
Protidrogová brigáda federálního policejního sboru, přímý předchůdce Národní
protidrogové centrály, policejního útvaru
s celorepublikovou působností, odpovědného za boj s mezinárodní organizovanou
drogovou trestnou činností.
Památným stromem Národní protidrogové centrály je Jinan dvoulaločný, jenž představuje dlouhověkost, odolnost a léčebné
účinky. Symbolikou přilehlého památníku
je nelehký boj s drogami a nezdolná síla
práva, která i přes veškerá úskalí drtí drogovou kriminalitu.
Ve slavnostní den se v prostorách Muzea
policie ČR sešli příslušníci Národní protidrogové centrály v čele s ředitelem plk.
Mgr. Jakubem Frydrychem. Slavnostního aktu se zúčastnila také ředitelka Muzea PČR PhDr. Marcela Machutová, spoluautor publikace o Národní protidrogové centrále Miloš Vaněček a autor památníku Jan Jovbak. Společným a nejdůležitějším poselstvím, jež ve své řeči vyzdvihl ředitel útvaru i čestní hosté a řečníci,
je přání mnoha dalších úspěšných let Národní protidrogové centrále a osobního

štěstí jeho příslušníkům, a také hodně síly
a zdaru všem, kdo jsou odhodláni bojovat s drogami.
Po odhalení památníku se přítomní odebrali za doprovodu Jiřího Ignáce Laňky k
návštěvě zdejšího kostela Nanebevzetí
Panny Marie a sv. Karla Velkého, kde Národní protidrogová centrála a Křesťanská
policejní asociace pořádá každoročně u
příležitosti „Mezinárodního dne boje proti drogám“ dne 26. června bohoslužbu za
policisty, kteří padli v boji proti drogám a
za oběti drogové závislosti. Zvonice tohoto
kostela zely od válečných let minulého století prázdnotou. V roce 2014 byla vyhlášena sbírka na vyhotovení zvonů do karlovského chrámu, kam Národní protidrogová centrála přispěla skromným obnosem. Jméno Národní protidrogové centrály je tak navěky vylito do těla jednoho ze
tří nových zvonů připravených k zavěšení.

Součástí programu byla také prohlídka
aktualizované stálé expozice výstavy „Boj
policie proti drogám“, která se skládá ze
dvou hlavních částí. První část na několika
panelech dokumentuje jednotlivé etapy
vývoje boje proti drogám v České republice, počínaje zřízením Ústředny pro potírání nelegálního obchodu s omamnými jedy
v roce 1928 a konče založením specializovaného útvaru s celorepublikovou působností, který v současné době reprezentuje
Národní protidrogová centrála služby kriminální policie a vyšetřování PČR. Vitríny v
této části výstavy seznamují příchozí s vybranými nelegálními drogami a riziky spojenými s jejich zneužíváním a také s činností specializovaných útvarů. Další část
výstavy je prožitková a má návštěvníkovi
co možná nejautentičtěji přiblížit každodenní děsivou realitu života toxikomana.
Barbora Kudláčková
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rozhovor s policeJním
prezidentem generálmaJorem mgr. bc.
tomášem tuhým
Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor zřízený zákonem
České národní rady ze dne 21. června
1991. Slouží veřejnosti. Jejím úkolem je
chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet trestné
činnosti. Plní rovněž úkoly podle trestního
řádu a na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti v souladu se zákony a předpisy
Evropského společenství a mezinárodními
smlouvami, které jsou součástí právního
řádu České republiky.
V souvislosti se vznikem Policie České republiky dne 21. června 1991 bylo zřízeno 15. července 1991 Policejní ředitelství
v čele s policejním ředitelem. Od 1. ledna 1993 se Policejní ředitelství změnilo na
Policejní prezidium České republiky v čele
s policejním prezidentem. Policejním prezidentem je od 12. dubna 2014 generálmajor Mgr. Bc. Tomáš Tuhý.
Policie České republiky je podřízena ministerstvu vnitra. Tvoří ji policejní prezidium, útvary s celostátní působností, krajská ředitelství policie a útvary zřízené v
rámci krajských ředitelství. Zákon zřizuje 14 krajských ředitelství policie. Jejich
územní obvody se shodují s územními obvody 14 krajů České republiky.
S policejním prezidentem generálmajorem Mgr. Bc. Tomášem Tuhým vedl rozhovor pro Military Forum JUDr. Svetozár
Plesník.
mF: Ve služebním poměru příslušníka Policie České republiky jste od roku 1991.
Začínal jste jako řadový policista na Obvodním oddělení ve Městě Albrechtice. V
roce 2002 jste se stal zástupcem ředitele
Okresního ředitelství Policie ČR Jeseník a v
roce 2007 jste se stal ředitelem Okresního
ředitelství Policie ČR Bruntál. Můžete sdělit našim čtenářům, proč jste si vybral službu v bezpečnostním sboru Policie České
republiky?
tt: Vzhledem k oborům, které mě vždy
zajímaly a kterým jsem se věnoval i jako
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student, tedy právu, pedagogice, psychologii a filozofii, to byla celkem přirozená
volba. Obecně považuji veřejnou službu
za velmi důležitou, a pokud člověk cítí, že
je schopen tuto službu společnosti poskytovat a těšit se z této práce, má jistě život v bezpečnostním sboru smysl a přináší
užitek na obou stranách. Tedy jak společnosti, tak konkrétnímu člověku.
mF: Později jste pracoval ve vysokých policejních funkcích. Přihlásil jste se do výběrového řízení na uvolněné místo policejního prezidenta a sedmičlenná odborná komise Vás jednomyslně doporučila ministrovi vnitra Milanu Chovancovi a ten Vás

12. dubna 2014 jmenoval do funkce policejního prezidenta. Jste v pořadí 10. policejní prezident (2 policejní ředitelé), zažil jste v podstatě všechny policejní ředitele a policejní prezidenty. Je mezi nimi pro
Vás nějaký vzor a proč?
tt: Vzorů a dobrých policejních ředitelů
bych nejspíš mohl vyjmenovat několik. Za
svůj největší vzor, kterého si velice vážím
za jeho práci pro policii, bych mohl označit určitě pana generálporučíka Jiřího Koláře.
mF: Pane policejní prezidente, zakončil
jste druhý rok ve své funkci. Co považujete za “své” nejvýznamnější úspěchy?
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nální konference Interpolu, kterou jsme
pořádali v Praze.
MF: V čem vidíte rozdílnost činnosti policie od doby, kdy jste
v jejích řadách začínal, a dnes ve funkci policejního prezidenta?

tt: Já ve svém dvouletém působení ve
funkci policejního prezidenta nevidím
jen „své“ nejvýznamnější úspěchy. Jsou
to opravdu reálné úspěchy našeho celého týmu vedení policie a samozřejmě také
všech sloužících policistů v celé republice. Ale pokud mohu vyjádřit svoje pocity, tak mám radost, že jsme náš sbor takzvaně odrazili ode dna. Podařilo se nám
přesvědčit politickou reprezentaci, že bezpečnost je velmi důležitá, a že tento provoz také něco stojí. Daří se nám čerpat
i finanční prostředky z EU a celkově dle
mého reformovat a modernizovat celou
policii. Na to jsem opravdu hrdý, protože
to je výsledek mého manažerského snažení a práce.
mF: Mohl byste vyzdvihnout Vaše osobní pracovní úspěchy a úspěchy Police ČR
jako celku?
tt: Jak jsem uvedl v předchozí odpovědi, mám dobrý pocit, který považuji samozřejmě za úspěch, že se náš sbor modernizuje a držíme krok se světem. Jsme jistě
také mnohem sebevědomější i na mezinárodním poli, o čemž svědčí například naše
proběhlé předsednictví při setkání policejních šéfů Salzburského fóra nebo výborně hodnocená organizace Evropské regio-

TT: Každá doba přináší svoje specifika a samozřejmě
v dnešní době je činnost policie ovlivněna zejména neuvěřitelnou rychlostí technologického
růstu. Takže s psacím strojem již dnes
nemůžeme konkurovat současným trendům v kriminalitě.
Musíme mít ve svých
řadách mnoho velmi
specializovaných odborníků a snažit se
být vždy o krok napřed. Další rozdíl je jistě také ve vyšší míře
agresivity pachatelů, s níž se policisté setkávají během aktivní služby. To jsou bohužel negativní dopady této velmi moderní doby na naši činnost.
mF: Vedení policie provedlo změnu v organizaci (ÚOOZ) a sloučilo dva policejní útvary. Tato skutečnost vyvolala velkou
mediální, ale i politickou kampaň a nátlak
vůči Vaší osobě a vedení policejního sboru. Vypadalo to, že je to připravená akce.
Jaký je na to Váš názor?
tt: Já myslím, že na této kauze se velmi jasně, skoro až učebnicově ukázalo, že žijeme opravdu v takzvané mediální době. Mnoho médií velmi rádo naslouchalo těm, kteří nejvíce křičeli, ale o fakta se zajímal jen málokdo. Stále si stojím
za svým názorem, že každý manažer, který zodpovědně vykonává svoji řídící funkci, má právo a dokonce povinnost realizovat změny, které vedou ke zlepšení fungování řízené organizace. S určitým časovým odstupem jsem velmi rád, že jsme do
této reorganizace šli a nenechali jsme se
zastrašit nesmyslným mediálním a politickým honem na vedení policejního sboru.
Nakonec se ukázalo, kdo to s policií myslí

opravdu vážně a kdo se zajímá jen o svoji popularitu.
mF: Jak hodnotíte mediální a nepodložené útoky na Vaši osobu a policii? Cítíte nějaké snahy o politický vliv na práci policie?
tt: Veškeré tyto útoky na policii mě velice mrzí, protože ničemu neprospívají a nikam nevedou. A pokud se jedná o útoky na moji osobu, tak z toho jsem nejen
smutný, ale také rozčarovaný, protože nešlo jen o útoky na moji osobu, ale také
zcela nechutné útoky na mou rodinu a
blízké. Politici mají jistě právo se k činnosti policie politicky vyjadřovat, ale jistě bych
u některých ocenil větší korektnost a profesionalitu.
mF: Jak hodnotíte spolupráci mezi vedením policie, policejními složkami a Svazem
důstojníků a praporčíků AČR?
tt: Myslím, že právě tyto spolupráce jsou
na té korektní a profesionální úrovni. Vždy
si vážím lidí, kteří mají chuť něco budovat,
spolupracovat a smysluplně si vyměňovat
názory a své zkušenosti.
mF: Máte své motto: „V životě nevěř
tomu, kdo tě klame, ale nezklam toho,
kdo Ti věří“. Jak Vám pomáhá ve výkonu
zodpovědné funkce?
tt: V tomto mottu je řečeno vše. Já osobně dávám opravdu velký důraz na profesionální a pozitivní mezilidské vztahy. Když
spolupracujete s dobrým a lidsky kvalitním
týmem, je zde velká šance na úspěch. Ale
jsem jen člověk a v životě jsem se v několika osobách také již zklamal. To k životu
asi patří. Důležité je se z těchto chyb dostatečně poučit.
mF: Klasická otázka. Jak relaxujete, pokud Vám zbývá čas? Řekněte nám něco
o svých koníčcích.
tt: Bude to opravdu znít trochu jako klišé, ale to málo volného času, který díky
své práci mám, věnuji nejraději rodině.
Děti člověku vždy doplní nějakou pozitivní energii, a samozřejmě pokud má člověk svoje zázemí v partnerce, je to velmi
důležité i pro výkon náročné funkce, jako
je být policejním prezidentem. A koníčky? Dřív jsem rád hrál fotbal, a tak mohu
říct, že asi největším koníčkem je obecně
sport. Ať už pasivně nebo v aktivní formě.
Děkujeme za rozhovor….
redakce
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pietní vzpomínka
na mezinárodním
voJenském hřbitovĚ
v milovicích
Na mezinárodním vojenském hřbitově
v Milovicích se konala dne 5. listopadu
2016 pietní vzpomínka na italské vojáky
a vojáky dalších národností, kteří v průběhu obou světových válek zemřeli na území naší republiky.
Pietní vzpomínku pravidelně organizují Italský národní svaz záložních důstojníků (UNUCI) a Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky prostřednictvím společné Asociace vzpomínek Milovice (A.R.M.I).
Slavnostní pietní akce byla zahájena státními hymnami Italské republiky a České republiky. Následně přítomné delegace položily za slavnostního nástupu čestné stráže věnce k pomníku na milovickém
hřbitově. Věnce položili zástupci Velvysla-
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nectví Italské republiky v ČR, Ministerstva
obrany a Generálního štábu Armády České republiky, starosty města Milovice, Svazu důstojníků a praporčíků AČR, Asociace vzpomínek Milovice, Italských horských
myslivců, Vojenského nemocničního řádu
Svatého Lazara jeruzalémského a Společnosti přátel Itálie.
Vzpomínkové akce se za Italskou republiku zúčastnil velvyslanec pan Aldo Amati, korvetní kapitán Dr. Guiseppe Imbalzano, vedoucí zástupce UNUCI, náčelník
Italských horských myslivců a zástupci kulturní italské obce. Za Českou republiku se
zúčastnil zástupce náčelníka Generálního
štábu generálporučík Ing. František Malenínský. Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky byl zastoupen místopředsedy JUDr. Radimem Marušákem,

JUDr. Svetozárem Plesníkem a členem ÚR
Ing. Miroslavem Tlamichou.
Zástupci Svazu důstojníků a praporčíků
AČR předali Alpini Officer Lino Chies pamětní medaili svazu „Za zásluhy“. Medaile byla udělena za dlouholetou spolupráci.
Následně se většina přítomných delegací zúčastnila slavnostní mše v místním
křesťanském kostele, kterou sloužil místní páter v italském jazyce, čímž byla pietní
vzpomínka ukončena.
V předvečer této slavnostní události se na
italském velvyslanectví v Praze uskutečnilo setkání pozvaných hostů, kteří se podílejí na organizování těchto mezinárodních
vzpomínkových akcí.
Svetozár Plesník
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Ze života poboček
SvazDaP AČR, z.s.
Tábor
Ve dnech 1.–2. 7. 2016 se zástupci naší
pobočky zúčastnili mezinárodní střelecké soutěže „O pohár gen. Greipla“, kterou organizovala Okresní skupina Svazu
vojáků v záloze BW ve Freyungu. Opět
nezklamali a při střelbě ze všech stanovených zbraní prokázali vysokou profesionalitu a vynikající vycvičenost. Němečtí
kolegové už s tímto počítali a tak letošní
ročník bez účasti zástupců americké armády poprvé hodnotili ve dvou kategoriích – hosté a domácí
V kategorii „hosté“ – reprezentující delegaci AČR a sousedního okresu Rantall,
vyhrálo družstvo Čestné stráže Praha s
nástřelem 132 bodů, druhé místo získalo
družstvo Vojenské policie Tábor ve složení:
npor. Šochman, prap. Vorel, prap. Kopřiva a náš nprap. v.z. Hopfinger s nástřelem
119 bodů. Jako třetí skončili zástupci německého okresu Rantall s nástřelem 112
bodů. Naše družstvo ve složení plk. v.v. Pisinger, nprap. v.z. Hopfinger, prap. Čech
a prap.v.v. Krejčí skončilo s nástřelem 109
bodů 4. 5. místo získalo druhé družstvo
naší pobočky s 96 body – npor.v.v Sluka,
Ďásková, kpt.v.v Buquoy a svob v.v. Berwid. Všechna družstva obdržela diplom
a družstva na 1. až 3. místě navíc malý
pohár. Diplomy a poháry předával již tradičně syn pana generála plk. v.v. prof. Dr.
Egon Johanes Greipl.

Pohár generála Greipla získalo domácí družstvo okresní skupiny Freyung s nástřelem 124 body. Z uvedeného výčtu vyplývá,
že absolutním vítězem
by bylo družstvo Čestné stráže Praha, Družstvo Voj. policie Tábor
by skončilo na 3. místě a družstvo naší pobočky by obsadilo
5.–6. místo.
Většina příslušníků naší
delegace navíc splnila podmínky k získání zlaté ( 6x), stříbrné (3x) a bronzové (2x)
střelecké šnůry.

Dne 20. 8. 2016 se díky vyčlenění služebního autobusu 42. mpr mohli příslušníci pobočky včetně rodinných příslušníků zúčastnit Dne Sil podpory – Cihelny 2016, organizovaným Sekcí podpory GŠ v Králíkách v Orl. horách. Všech
17 účastníků akce si ze vzorně připraveného programu odneslo mnoho dojmů
z historického boje o státní
hranici v roce 1938, z ukázek současného výcviku
jednotek brn v součinnosti
s útvary IZS a ukázek techniky AČR s důrazem na logistické a zdravotnické prvky.
Tématiku Dne Sil podpory
doplnila i návštěva dělostřelecké tvrze Bouda.
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Ve dnech 27.–28. 8. 2016 se uskutečnil
za podpory PDA Tábor tradiční sjezd Vltavy na raftech. Akci přálo slunečné počasí,
a tak na vodu se vydalo 8 raftů a 2 pálavy.

Dne 10. 9. 2016 zorganizovala pobočka
střeleckou soutěž pro příslušníky Svazu
vojáků v záloze Bundeswehru, zemskou
skupinu Berlín - Braniborsko na střelnici Borek. Účastníky akce byla soutěž při
závěrečném vyhodnocení na barokním
zámku v Měšicích velmi dobře hodnocena a je zájem v této oblasti činnost dále
rozvíjet.

Dne 11. 9. 2016 byla v rámci oslav ukončení války v Evropě poprvé organizována akce pod názvem „Vzpomínka na bitvu o Normandii“. Cílem bylo připomenout otevření západní fronty, jednoho
z rozhodujících faktorů pro urychlení konce 2. světové války. Praktická ukázka byla
obsahově zaměřena na boj anglo-amerických vojsk ve Francii v srpnu roku 1944,
kdy jednotky Wermachtu a SS bránily zámek La Roche Guyon – hlavní stan vrchního velitele německých vojsk seskupení
B polního maršála Rommela. Přesvědčivě
provedenou bojovou ukázku shlédla asi
100 přihlížejících účastníků.
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Dne 3. 9. 2016 se konal již 9. ročník „Setkání s armádou –Chýnov 2016“, pořádaný městem Chýnov ve spolupráci s posádkou Tábor a za účasti příslušníků veteránklubu naší pobočky. Akce byla opět ukázkou profesionality a mistrovství v ovládání
zbraní a techniky jak vojáky v aktivní službě tak i v záloze. 2,5 až 3 tisíce návštěvníků ohodnotilo potleskem ukázku vedení
soudobého boje ( 42.mpr a 44.motopr),
činnosti odřadu EOD ( žpr Bechyně) a výcviku kynologů Vojenské policie .

Vysoce byla ceněna i ukázka epizody
boje za druhé světové války s podporou
letectva.

V České republice a ve Velké Británii existuje celá řada klubů vojenské historie
(KVH), které se starají o předvádění a demonstraci historického vojenství od středověku až do dnešní doby.

Dne 27. 9. 2016 se předseda pobočky plk.
v.v. Ing. Pisinger zúčastnil na pozvání velitele 42.mpr slavnostního nástupu útvaru,
na němž byly předány útvaru, jehož čestný název je Svatováclavský, kardinálem
Dukou , za přítomnosti NGŠ AČR a zástupců politických orgánů a orgánů samosprávy, ostatky svatého Václava.

Ačkoli Britové zahrnují skoro „celý svět“
(British Empire), naše skupiny KVH se orientují především na historii Českých zemí.
Převážně se jedná II. světovou válku a válečná střetnutí na tehdejším území „Protektorátu Čechy a Morava“.
V SDaP AČR, pobočka 41, Tábor, jsme
dali hlavy dohromady a po dohodě s KVH
„Panzergruppe Kleist“ a KVH „Čeští lvi“
jsme se dohodli, že budeme pro širokou
veřejnost pravidelně pořádat vojenskou
ukázku „Normandie 1944“. Akce úspěšně proběhla dne 11. 09. 2016.

Tradiční součástí akce byla pohyblivá i statická ukázka soudobé a historické vojenské techniky. Sympatizanti armády se
mohli seznámit ve stánku náborového
střediska AČR s podmínkami, jak se stát
vojákem z povolání nebo příslušníkem aktivních záloh. Bohaté zážitky umocnila
účastníkům na závěr celé akce možnost
svezení ve vojenské technice v přilehlém
terénu.

Slavnostní den v posádce podtrhl i následný akt před budovou Velitelství vojenské
policie Tábor, kde byla odhalena náčelníkem Generálního štábu AČR a starostou
Města Tábor socha posledního husitského
vojevůdce Jana Roháče z Dubé.
1. 10. 2016 příslušníci veteránklubu pobočky v rámci „Jízdy veteránů v Táboře a okolí“ organizované SPŠ Tábor opět
prokázali svoje mistrovství v řízení a údržbě techniky.

Dějinné pozadí bojové ukázky: Dne
06.06. 1944 se vylodily anglo-americké
jednotky na francouzském pobřeží Normandie a začaly rychle postupovat do vnitrozemí. Tím bylo zahájeno osvobozování
západní Evropy.

Dne 2. 11. 2016 proběhlo v Táboře podzimní kolo „Střelecké ligy základních
škol“. Vzhledem k počasí vlastní střelba
byla realizována na jevišti Posádkového
domu armády.

Vrchní velitel německé armády seskupení
„B“, polní maršál Erwin Rommel, měl svůj
hlavní stan ve Francii na zámku La Roche
Guyon (coby kulisa slouží barokní zámek
Tábor-Měšice), kde došlo k bojovému střetu mezi německými obránci zámku (KVH
„Panzergruppe Kleist“) a anglo-americkou armádou (KVH „Čeští lvi“).

K překvapení zúčastněných družstev
s převahou vyhrálo dívčí družstvo Základní školy Husova ve složení: Adéla Hálová, Daniela Vacková a Denisa Vondráčková. Povedený podzim děvčatům zabezpečil celkové vítězství s nástřelem 671 bod.
Na druhém místě skončilo družstvo chlapců Základní školy Husova ve složení Filip
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Král, Sebastián Janda, Tomáš Bastl s nástřelem 471 bod. Třetí místo získalo družstvo Základní školy Zborovská ve složení
Alex Žák, Vít Kolář a Daniel Hanzal s nástřelem 400 bodů. Družstva kromě diplomů obdržela i věcné ceny. Věcnou cenu
obdržel i nejlepší střelec ligy - Daniela Vacková ( nástřel 156 bodů).
Za výkony žáků nestojí pouze jejich zájem, snaha a vlohy, ale i rady, starostlivost
a osobní obětavost odpovědných pedagogů, kteří je provázeli přípravou a vlastní soutěží v průběhu roku. Zde zaslouží
poděkování především Mgr. Miroslav Homolka ze Základní školy Zborovská a Mgr.
Jaroslav Novák ze Základní školy Husova.
Díky patří i Městu Tábor, které poskytlo
pobočce Svazu finanční dotaci.
Václav Pisinger,
Jan Berwid-Buquoy

Valašské Meziříčí
Den válečných veteránů
11. listopadu 2016 ve Zlíně
Ani letos již tradičně nechyběli členové valašskomeziříčské 15. pobočky Svazu důstojníků a praporčíků AČR při pietním aktu a vzpomínce ke Dni válečných
veteránů, kterou v tomto roce organizoval primátor města Zlína Miroslav Adámek
ve spolupráci s ředitelem Krajského vojenského velitelství ve Zlíně plk. gšt. Radkem
Hennerem u Památníku hrdinů v Sadu Komenského v centru Zlína. V kraji se již totiž
stalo zavedenou tradicí, že tuto každoroční pietní slavnost v krajském měřítku organizačně zajišťuje ve spolupráci po dohodě
s ředitelem KVV vždy některý ze starostů
města či obce na území Zlínského kraje.
Pietní akt za účasti hejtmana Zlínského kraje, primátora města Zlín, zástupců
města, University Tomáše Bati, Krajského
ředitelství Policie ČR, Celní správy, zástup-

ců a členů veteránských svazů a klubů,
ČsOL, Svazu letců, ČSBS, Svazu důstojníků a praporčíků AČR, Sokola a dalších pozvaných hostů, příslušníků KVV i krajské
241. roty AZ AČR a také přihlížejících občanů města začal přesně v 11 hodin signálem 3x „POZOR“. Po uvítání hostů přečetla prap. Petra Drbalová Rozkaz Ministra obrany ke Dni válečných veteránů. Po
přečtení rozkazu položili hosté a zástupci delegací věnce a kytice k patě Památníku hrdinů a uctili památku všech padlých
na bojištích válek minutou ticha za zvuků
„Večerky“.
Význam památky tohoto Dne i pro současnost zdůraznil ve svém projevu hejtman
Zlínského kraje pan Jiří Čunek, mj. slovy:
„Chceme-li mít svobodu a řídit svoje životy v našem národě, v našem státě, tak
musíme mít vlastní obranu a musíme mít
k tomu odvahu“. Po panu hejtmanovi ke
shromážděným promluvil primátor Zlína
pan Miroslav Adámek.
Pietní akt byl ukončen státní hymnou.
Po skončení pietního aktu uspořádal ředitel Krajského vojenského velitelství pan
plk. gšt. Radek Henner pro všechny pozvané hosty slavnostní oběd ve zlínském
hotelu Baltaci.

Ve Valašském Meziříčí oslavili
Den válečných veteránů
Vzpomínka na padlé všech válek na Den
válečných veteránů 11. 11. 2016 se konala ve Valašském Meziříčí jako již každoročně od roku 2001, za účasti starosty města Roberta Stržínka i obou místostarostů,
Josefa Vrátníka a Yvony Wojaczkové, členů Sokolské jednoty, zástupce ČSBS i Svazu DaP AČR, hostů, žáků škol a občanů
města. Pietní akt k uctění padlých s minutou ticha a položením věnců a kytic započal symbolicky úderem 11. hodiny a byl
proveden již tradičně na třech vzpomínkových místech – u Pomníku československých legií před ZŠ na Masarykově ulici, u Pomníků obětem světových válek na
místním hřbitově a u Pomníku k památce
padlých v bitvě u Slavkova v parku Abácie.
Čestnou stráž tvořili zástupci 234. pěšího
praporu – Klubu vojenské historie a v současnosti TJ Sokol. Symbolem Dne válečných veteránů byl červený vlčí mák na klopě oděvu.
Ivan Lamprecht
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Jindřichův
Hradec
Z historie Mezinárodních
střeleckých závodů.
Podnětem k uskutečnění soutěže bylo
přijetí naší republiky do struktur NATO.
Ústřední rada Svazu důstojníků a praporčíků AČR uvažovala, jakým způsobem tento fakt podpořit. Byl navázán
kontakt se 4.brn která sídlila v Havl.
Brodu a závod se uskutečnil už v květnu. Byli přizváni představitelé CIOR, kde
byl Svaz jako pozorovatel, ale nemohl
být členem, dokud nebyla česká armáda v NATO. Závod se zdařil a byl označen jako nultý ročník.
Ústřední rada rozhodla pokračovat v této
soutěži a tak v Havl. Brodu proběhlo dalších deset ročníků. Každý ročník provázel
doprovodný program, takže jsme druhý
den vždy věnovali návštěvě výstavy IDET

v Brně, historického muzea Lešany, leteckého muzea Kbely, Vítkova, případně pamětihodností v okolí posádky.
Po převelení brigády do Žatce pokračovala spolupráce s KVV Jihlava a útvarem
v J. Hradci a tam se také soutěž vždy usku-

tečnila. Během trvání soutěže jsme přivítali závodníky ze Slovenska, Německa, Rakouska, Polska, Anglie a naše příslušníky
ozbrojených složek a civilní střelce organizované v různých klubech. Předpokládáme pokračování i v příštím roce.
Josef Turek

Plán akcí SvazDaP AČR na rok 2017
Otevírání vodácké sezony na Lužnici,
pobočka Tábor a VÚ 1825	

25. března

Střelecký pohár SvazDaP AČR,
Klub VV Jindř. Hradec a 4. brn		
19. ročník mezinárodní střelecké soutěže
„O Táborský kalich 2017“		

Pietní akt na paměť odbojové skupiny výsadku
Clay-Eva KVV Zlín, AZ AČR Zlín	

duben

Pietní akt k uctění památky gen. Balabána	

duben

Pietní akt k 71. výročí vypálení obce Prlov,
Zlínský kraj	

Mezinárodní konference členských organizací
Gamingské Iniciativy I–2017		

duben

Pietní akt na Ploštině, Zlínský kraj	

duben

Společné cvičení 42. mpr a veteránklubu
pobočky Tábor Svazu DaP AČR	

Pietní shromáždění u popraviště
stavovského odboje	

květen

Vzpomínkové shromáždění na gen. Ludvíka Svobodu,
Kroměříž		
květen
Účast na tradičním setkání Čechů a Slováků na hraničním
hřebenu na Ztracenci na počest přechodu
4. br. 1. čsl. armád. sboru v květnu 1945	
květen
6. Vojenský pochod ČR, VOJCHOD, Brno	

květen

20. května
květen
květen–červen

Pohár AZ AČR Zlín, 231. rota AZ AČR, SDaP AČR	 září
Mezinárodní konference členských organizací
Gamingské Iniciativy II–2017	

září

Klubové střelby spolu s klubem SVZ Vsetín	
Vzpomínka a pieta ke Dni válečných veteránů,
KVV Zlín		

říjen
listopad

Vzpomínka na vojenském mezinárodním hřbitově v Milovicích,
Velvyslanectví Itálie, A.R.M.I, GŠ, SDaP AČR	
listopad
Valná hromada Svazu DaP AČR	
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květen

Autoři čísla

Dr. a Dr. Jan Berwid-Buquoy
člen pobočky SvazDaP, z.s. Tábor

Dr. Miroslav FEHÉR
první místopředseda ÚR SvazDaP, z.s.,
šéfredaktor MILITARY FORUM

Ing. Ivan LAMPRECHT
předseda pobočky SvazDaP, z.s.
Valašské Meziříčí

Mgr. Barbora KUDLÁČKOVÁ
tisková mluvčí Národní protidrogové
centrály

Ing. Václav PISINGER
předseda pobočky SvazDaP, z.s.
Tábor

listopad

JUDr. Svetozár PLESNÍK
místopředseda ÚR SvazDaP, z.s.,
člen reakční rady MILITARY FORUM
tiskový mluvčí SvazDaP
Ing. Josef TUREK
člen ÚR SvazDaP, z.s.
předseda pobočky SvazDaP, z.s.
Jindřichův Hradec

den válečných veteránŮ byl
oslaven na pražském vítkovĚ
Dne 11. listopadu 2016 byl na pražském Vítkově za přítomnosti ministra
obrany Martina Stropnického, náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála Josefa Bečváře, přidělenců obrany a řady dalších významných hostů oslaven Den válečných
veteránů.
Na Čestném dvoře Národního památníku
na Vítkově se uskutečnil slavnostní nástup
vojáků Armády České republiky. Zástupci
státních a společenských organizací položili k Památníku neznámého vojína věnce.
U řady z nich nechyběla symbolika v podobě vlčího máku, který se stal nedílnou
součástí tohoto významného dne.
Během následujícího setkání předal ve
Slavnostní síni Národního památníku náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky genmjr. Ing. Jan Kaše ocenění –
v podobě povýšení in memoriam do hodnosti brigádního generála – plukovníku
Bedřichu Opočenskému, hrdinovi druhé
světové války. Ocenění převzal syn.

Následně předal ministr obrany 16 nejvyšších vyznamenání resortu obrany –
Kříž obrany státu ministra obrany ČR,
vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany
ČR, Záslužné kříže ministra obrany ČR II.
a III. stupně. „Od jedenáctého listopadu roku 1918, kdy bylo podepsáno příměří mezi státy Dohody a císařským Německem uplynulo 98 let. Znamenalo to
konec první světové války a výročí dne,
kdy se tak stalo, se od té doby vzpomíná jako Den válečných veteránů,“ připomněl ve svém projevu ministr Martin
Stropnický. Náčelník Generálního štábu Armády České republiky armádní generál Josef Bečvář v projevu zmínil nejen historii vzniku Dne válečných veteránů, ale i závazek, který z odkazu válečných veteránů vyplývá pro vojáky dnešní armády.
Všechny padlé si přítomní slavnostního
shromáždění připomněli minutou ticha.
redakce

Den válečných
veteránů:
Historie Dne válečných veteránů se váže
k ukončení bojů na západní frontě 1. světové války (11. listopadu
1918). Toto datum podepsání příměří mezi
Spojenci a Německem
se stalo, na paměť obětem nejstrašnější války,
jakou lidstvo do té doby poznalo, v demokratických zemích Evropy, v USA a Kanadě „Dnem válečných veteránů“. V novodobé historii České republiky bylo datum 11. listopadu jako Den válečných veteránů poprvé vzpomenuto v roce 2001.
Tento den je příležitostí veřejně si připomenout vlastence, kteří ve válečných apokalypsách, ohraničených léty 1914–1918
a 1939–1945, nezištně a bez váhání nasazovali životy za svobodu své vlasti a za
obnovení státní suverenity. Neodmyslitelným symbolem Dne válečných veteránů je
květ vlčího máku.
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Časopis Svazu důstojníků a praporčíků Armády České republiky

25. výročí Národní
protidrogové centrály
Dne 3. listopadu 2016 oslavila Národní protidrogová centrála 25. výročí svého vzniku v rámci tradičního slavnostního aktu „Dne Brigády“, jež připomíná vznik Protidrogové brigády Federálního policejního
sboru dne 1. listopadu 1991. Na rozvoj drogové scény v důsledku společenských změn v roce 1990 reagovala policie zřízením historicky prvního
samostatného, specializovaného, výkonného útvaru policie s celostátní
působností, zaměřeného na drogovou kriminalitu, jehož poslání zůstává po celé čtvrtstoletí jeho existence stejné.
Oslava výročí vzniku Národní protidrogové
centrály se uskutečnila v reprezentačních
prostorách Černínského paláce Ministerstva zahraničních věcí a hostila celou řadu
významných osobností spjatých s existencí Národní protidrogové centrály a s bojem proti drogám. Mezi čestnými hosty
nechyběl policejní prezident generálmajor
Mgr. Bc. Tomáš, Tuhý, náměstek policejního prezidenta pro Službu kriminální policii a vyšetřování plk. Mgr. Milan Černek
MBA, nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman a celá řada vzácných osobností, zástupců institucí s vazbou na vymáhání práva v České republice, včetně zástupců celorepublikových útvarů policie, krajských ředitelství policie, Celní správy ČR,
Armády ČR, státní zástupci, styční důstojníci a mnoho dalších významných hostů
z řad českých i zahraničních partnerů.
Ředitel Národní protidrogové centrály plk.
Mgr. Jakub Frydrych ve svém projevu shrnul 25 let existence útvaru: „Národní protidrogová centrála se v průběhu let vyvinula v dynamickou a progresivní policejní
jednotku, jejíž činnost se vyznačuje efektivitou, vysokou profesionalitou, významnou orientací na mezinárodní spolupráci a
inovaci metod policejní práce, ale zejména
akcentem na vnitřní kulturu a soustavnou
potřebu dalšího rozvoje. Za čtvrtstoletí své
existence Národní protidrogová centrála
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ukončila jen na území ČR 1685 protidrogových operací, v rámci kterých bylo obviněno a v drtivé většině i pravomocně odsouzeno celkem 4121 pachatelů. V souvislostmi s těmito operacemi se do přímé
distribuce se nedostalo 18.335 kg drog.
Kromě toho jsme se podíleli na stovkách
úspěšných mezinárodních operací společně s našimi zahraničními partnery. Poděkování a úcta patří zejména všem příslušníkům a občanským zaměstnancům jednotky, celkem jich u NPC od jejího vzniku
sloužilo a slouží celkem 468, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli či přispívají k budování dobrého jména české policie i NPC
a svojí každodenní činností při nekompromisním vymáhání práva, vyvažování protidrogové politiky či při činnostech spojených s dalšími úkoly NPC, dělají čest profesi policisty. Vím, že vysokou míru nasazení, loajality k jednotce a chuť pracovat v
náročném prostředí i tempu, nemůže Policie ČR nikdy zcela materiálně vyvážit. O to
více si vážím spolupráce s lidmi, kteří jsou
orientováni především na smysl své práce a policejní řemeslo si zvolili jako celoživotní pracovní koncept služby společnosti.
Neméně se patří poděkovat i za toleranci a podporu jejich bezprostředního okolí,
které chápe časovou i emocionální náročnost tohoto typu policejní práce.“
Jménem příslušníků Národní protidrogové centrály i jménem svým poté poděkoval všem tuzemským i zahraničním kooperujícím útvarům, organizacím, institucím i jednotlivcům za podporu a spolupráci. „Dovolím si poděkovat Vám, vzácní
hosté, vedení policie, vrcholní představitelé struktury státních zastupitelství, krajských ředitelství Policie ČR, útvarů s celorepublikovou působností, Celní správy, ale
i státních orgánů a institucí, včetně zástupců rezortní i civilní akademické sféry, se kterými již mnoho let spolupracujeme, za podporu, pomoc a součinnost při
plnění našich úkolů. Neméně významné
poděkování platí i pro zde přítomné zástupce zahraničních bezpečnostních sborů a agentur.“

Na projev ředitele NPC navázaly řeči čestných hostů „Dne Brigády“, policejního
prezidenta generálmajora Mgr. Bc. Tomáše Tuhého, nejvyššího státního zástupce JUDr. Pavla Zemana a jménem zahraničních styčných důstojníků promluvil pan
Marwan Mussa, styčný důstojník Spolkového kriminálního úřadu při německém
velvyslanectví v Praze. Jejich projevy pojilo
blahopřání Národní protidrogové centrále
k 25. výročí vzniku a podpora úsilí v boji
proti drogové kriminalitě.
Policejní prezident a ředitel NPC u příležitosti významného dne Národní protidrogové centrály udělili ocenění českým
i zahraničním policistům, civilním zaměstnancům policie a pozvaným hostům, kteří mají nesporné zásluhy v boji proti drogové trestné činnosti. Z rukou policejního prezidenta, náměstka policejního prezidenta pro SKPV a ředitele Národní protidrogové centrály si ocenění převzali medaili „Za statečnost“, medaili „Za zásluhy o bezpečnost“, „Plaketu Policie České republiky“, „Čestnou medaili PČR“,
účastnický odznak „Služba v zahraničí“,
medaili „Za věrnost II. stupně“, medaili
„Za věrnost III. Stupně“ a ocenění Národní protidrogové centrály - „Bojový nůž“,
„Stříbrný prsten“, „Velkou pamětní medaili“, „Čestný závěsný odznak“, „Minci“, „Malou pamětní medaili“ a „Pamětní plaketu“.
Medaili za statečnost policejní prezident
udělil policistovi, který se dne 10. července 2016 na řece Úslavě u Lobezské střelnice v Plzni podílel na záchraně života tonoucího muže. Svým statečným přístupem, rozhodností, rozvahou a profesionálně provedenými oživovacími postupy
přispěl k záchraně lidského života.
Čestnou medaili Policie České republiky policejní prezident in memoriam udělil státní zástupkyni JUDr. Haně Řehákové
za mimořádné osobní úsilí a iniciativu při
potírání nejzávažnější drogové trestné činnosti. JUDr. Hana Řeháková dlouhodobě
a efektivně spolupracovala na případech
Národní protidrogové centrály a má zá-
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sadní osobní podíl na významných úspěších v trestních řízeních týkajících se organizovaného drogového zločinu na území České republiky i v zahraničí. Zemřela
po těžké nemoci 28. srpna letošního roku.
Ocenění převzal JUDr. Jan Jakovec, vedoucí krajský státní zástupce, krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem.
Paní Hana Řeháková pro příslušníky Národní protidrogové centrály představovala neocenitelnou podporu a pomoc v boji
s drogovou kriminalitou, ale i velmi milou
a blízkou kolegyni. Při této významné příležitosti uctili její památku minutou ticha.
U příležitosti 25. výročí vzniku a jako vyjádření osobní úcty a poděkování Národní protidrogové centrály za dlouholetou
a významnou podporu boje proti drogám
v České republice udělil její ředitel plk.
Mgr. Jakub Frydrych „Čestný závěsný odznak“ náměstkovi policejního prezidenta
plk. Mgr. Milanu Černekovi, MBA, řediteli
Krajského ředitelství policie ČR Libereckého kraje plk. Mgr. Vladislavu Husákovi, řediteli Krajského ředitelství policie ČR Středočeského kraje plk. JUDr. Václavu Kučerovi, řediteli Útvaru zvláštních činností plk.
Ing. Vladimíru Šiborovi, řediteli Krajského
ředitelství policie ČR Jihomoravského kraje plk. Ing. Leoši Tržilovi a Nejvyššímu státnímu zástupci JUDr. Pavlu Zemanovi.
Národní protidrogová centrála měla štěstí, že během 25 leté existence stáli v jejím čele lidé, kteří svou práci, coby poslání, vykonávali s plným nasazením. Za aktivní přínos v boji proti drogové kriminalitě
udělil její ředitel „Minci Národní protidrogové centrály“ brig. gen. JUDr. Jiřímu Komorousovi, Ing. Gabrielu Berzsimu, Ing.
Petru Kočímu, plk. Mgr. Robertu Šlachtovi
a Jiřímu Vackovi.
K bývalým ředitelům Národní protidrogové centrály patří také Miroslav Borník, který se ze závažných rodinných důvodů nemohl oslav zúčastnit. Národní protidrogové centrále nicméně při této příležitosti
zaslal přání mnoha dalších úspěchů. Další
ze zasloužilých ředitelů Národní protidrogové centrály JUDr. Josef Štěrba bohužel
již zemřel.
Významné výročí Národní protidrogové
centrály bylo motivem celé řady aktivit,
jež se staly součástí oslav tohoto mezníku
historie útvaru a byly představeny v rámci ceremoniálu.

25. výročí bylo podnětem vzniku knihy
o Národní protidrogové centrále, jejímiž
autory jsou Miroslav Nožina a Miloš Vaněček. Oba autoři, současný ředitel Národní protidrogové centrály a předešlý ředitel
brig. gen. JUDr. Jiří Komorous při slavnostním aktu pokřtili toto dílo.
Dále Národní protidrogová centrála využila nabídky fotografa Stanislava Petery
k vytvoření charitativního kalendáře u příležitosti 25. výročí svého vzniku. Sled jednotlivých fotografií v kalendáři, zachycuje co možná nejautentičtěji momenty práce detektivů a je uznáním náročné práce
a nasazení v boji proti drogám příslušníků
útvaru. Celý proces tvorby kalendáře proběhl bez nároku na honorář, za což patří
velký dík Stanislavu Peterovi, který všechny fotografie profesionálně nafotil a retušoval, Jiřímu Kubíkovi, jež se podílel na focení i retuši podtrhující emocionální náboj
fotografií, a také České vicemiss 2011 Tereze Zunové i ostatním, co se zúčastnili focení situací. Veškerý výtěžek z prodeje kalendáře věnovali Stanislav Petera a Národní protidrogová centrála Nadaci policistů
a hasičů. Symbolický šek si z rukou ředitele převzal ředitel Nadace policistů a hasičů
PhDr. Vladimír Šutera, CSc.
V souvislosti s 25. výročím vznikla také rukou autorů, kteří se přihlásili do soutěže
o nejlepší drogovou povídku, velmi zajímavá literární díla. Tři nejlepší autory povídek vyhlásil ředitel Národní protidrogové
centrály. Vítězem literární soutěže o nejlepší protidrogovou povídku se s povídkou „Bouvard a Pecuchet“ stal Jan Cimický, na druhém místě se s povídkou „Potěšení na mé straně“ umístila Beáta Soperová a na třetím místě se s povídkou „Cesta
vzhůru“ umístil Lukáš Hrdlička.

Čtvrtstoletí existence Národní protidrogové centrály bylo také motivem pro vytvoření trvalého odkazu. Díla v rámci ceremoniálu představil ředitel
Národní protidrogové centrály. U příležitosti 25. výročí vzniku Národní protidrogové centrály proběhl dne 22. září 2016
v zahradách Muzea Policie ČR
slavnostní ceremoniál spojený
s vysazením Památného stromu
Národní protidrogové centrály a odhalením památníku „Síla
práva“, jež je věnován policis-

tům bojujícím s drogovým zlem i obětem
drogové závislosti a jejich blízkým. Příležitostí pro tento slavnostní akt bylo výročí vzniku Ústředny pro potírání nedovoleného obchodu omamnými prostředky
v ČSR, která vznikla dne 22. září 1928 při
pražském Policejním ředitelství jako první specializovaný policejní útvar pro boj
s mezinárodní organizovanou drogovou
kriminalitou v historii českých zemí. Následně pak vznikla dne 1. listopadu 1991
Protidrogová brigáda federálního policejního sboru, přímý předchůdce Národní
protidrogové centrály, policejního útvaru
s celorepublikovou působností, odpovědného za boj s mezinárodní organizovanou
drogovou trestnou činností.
Památným stromem Národní protidrogové centrály je Jinan dvoulaločný, jež představuje dlouhověkost, odolnost a léčebné
účinky. Symbolikou přilehlého památníku
je nelehký boj s drogami a nezdolná síla
práva, která i přes veškerá úskalí drtí drogovou kriminalitu.
Jméno Národní protidrogové centrály bylo
v letošním roce rovněž navěky vylito do
těla jednoho ze tří nových zvonů kostela
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velkého, které vznikly na základě sbírky, kam
Národní protidrogová centrála přispěla
skromným obnosem.
Historii a poslání Národní protidrogové
centrály shrnuje film vytvořený, při příležitosti výročí vzniku útvaru, Střední policejní
školou MV v Praze.
Ceremoniál u příležitosti 25. výročí vzniku Národní protidrogové centrály zakončilo slavnostní dekorování praporu Národní protidrogové centrály čestnou stuhou Svazu důstojníků a praporčíků Armády české republiky, jež na ceremoniálu zastupoval pan JUDr. Svetozár Plesník.
Barbora Kudláčková
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