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Je tomu zcela nedávno, kdy jsem se v Bruselu zúčast-

nil setkání politických špiček NATO. Je samozřejmé, 

že hlavním tématem byl boj s mezinárodním teroris-

mem, který sužuje celý civilizovaný svět. Aliance má 

nyní možnost konkrétně v boji proti zlu přispět kon-

krétními kroky. K tomu jsem ostatně velmi důrazně 

vyzval. Musíme si konečně uvědomit, že planá pro-

hlášení ještě nikdy žádnou válku nevyhrála. A my 

jsme ve válce.

Abychom mohli být v této válce úspěšní, musíme mít 

v rámci Severoatlantické aliance akceschopné armá-

dy. A to prostě není možné bez dostatečného obje-

mu rozpočtových výdajů na naši obranu. Když jsem 

byl premiérem, Česká republika na tuto životně dů-

ležitou oblast poskytovala finanční prostředky spl-

ňující kritérium 2 procenta HDP.

Když to šlo v té době, proč by to nemělo jít nyní? 

Musíme si uvědomit, že za naše bezpečí si prostě 

musíme ze společného zaplatit. Není to populární, 

ale je to životně nutné. Osobně se domnívám, že by-

chom měli spěchat a přijít klidně i se skokovým na-

výšením výdajů na Armádu České republiky. 

Naši vojáci, ať už jsou v aktivní službě, v záloze nebo 

ve výslužbě, si zaslouží naši úctu. Jenže krásná slova 

sice potěší, ale nepřinesou posílení Armády České re-

publiky. Potřebujeme moderní typy zbraní, podporu 

nových bojových postupů a také navýšení počtu ar-

mádních příslušníků. Co nepotřebujeme, je mrhání 

vysokými finančními částkami na módní a politicky 

podbarvené pseudoboje s propagandou. Dejme ra-

ději tyto peníze na rozvoj Armády České republiky! 

Každá koruna dobrá.

Jako vrchní velitel ozbrojených sil mohu našim vo-

jákům slíbit, že než budu za několik málo měsíců, 

po volbách, jmenovat nového ministra obrany, budu 

od příslušného kandidáta požadovat, aby dostál své 

povinnosti a docílil navýšení prostředků na obranu 

vlasti. A slíbím mu, že na Pražském hradě v tomto 

úsilí vždy najde zastání a pomocnou ruku.

Miloš Zeman
prezident republiky

Šetříme Na Nepravém míStě
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It is quite receently when I participated in NATO political summit in Brussels. It goes without saying that 

the main topic was the fight against international terrorism that is plaguing the entire civilized world. Now, 

the Alliance has the opportunity to contribute to the fight against evil by concrete steps. Ultimately, I have 

called for this very emphatically. We must finally realize that even the most plausible statements have never 

won a war. And we are in the war.

To be successful in this war, we must have fully capable and operational armies within the North Atlantic 

Treaty Alliance. And this is simply not possible without a sufficient volume of budgetary funds earmarked 

for our national defense. When I was the prime minister the Czech Republic provided for this vital area 

financial funds meeting the criterion of 2 per cent of GNP.

When it was possible at that time, why should it not be possible today? We have to realize that we have to 

simply pay for our security from common sources. It is not popular but it is vital. Personally, I am of the opin-

ion that we should be in a hurry and come up with a jump increase in expenses for the Army of the Czech 

Republic.

Our soldiers, whether in active service, in reserves or in retirement, deserve our respect. But while beautiful 

words will please they will not bring any reinforcement of the Army of the Czech Republic. We need new 

types of weapons, support for new combat techniques, and also an increase in the number of army mem-

bers. What we do not need is wasting high financial amounts on fashionable and politically painted pseudo-

fighting with propaganda. Let us better give all this money for the development of the Army of the Czech 

Republic! Every so spent crown is good.

As the supreme commander of the Armed Forces I can promise to our soldiers that before I will nominate 

a new defense minister after the elections in the next few months, I will require the candidate to meet his 

obligations and the target of increasing the resources for defending our homeland. And I will promise him 

that at Prague Castle he will always find advocacy and helping hand in this effort. 

Miloš Zeman
President of the Republic

We keep SavING  
oN the WroNG pLace 
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Praha 1. června 2017 

Slavnostní předání praporu Svazu 
důstojníků a praporčíků AČR se usku-
tečnilo za účasti členů Svazu DaP AČR 
a pozvaných VIP hostů podle předem 
připraveného programu, zveřejněné-
ho a uvedeného na pozvánkách pro 
všechny pozvané účastníky slavnost-
ního shromáždění. Celou akci slav-
nostního ceremoniálu moderoval Mi-
rek Vaňura.

Po zaujetí míst účastníků v sále a pří-
chodu pozvaných hostů přinesla jed-
notka Čestné stráže AČR středem sálu 
za zvuků hudby Husitského chorálu 
Prapor Svazu DaP AČR a zaujala s ním 
místo po pravé straně v čele sálu.

Předseda ÚR Svazu důstojníků a pra-
porčíků AČR plk. v. v. JUDr. Svetozár 
Plesník podal hlášení přítomnému 
1. zástupci NGŠ genpor. Ing. Jiřímu 
Balounovi. Tím bylo slavnostní shro-
máždění zahájeno a předseda plk. v. 
v. JUDr. Svetozár Plesník přednesl 
krátký uvítací projev, v němž srdečně 
přivítal přítomné, zvláště pak zástup-
ce MO ČR a AČR genpor. Ing. Jiřího 
Balouna, brig. gen. Ing. Jaromíra Ala-
na a plk .gšt. PhDr. Eduarda Stehlíka,-
PhD., MBA, zástupce Policie ČR 1. ná-
městka policejního presidenta brig. 
gen. Mgr. Martina Vondráška a další 
pozvané významné hosty. 

Ve svém uvítacím projevu předseda 
plk. v. v. JUDr. Svetozár Plesník podtr-
hl mimořádný význam předání toho-
to prvního praporu pro současný Svaz 
důstojníků a praporčíků AČR, neboť 
tento Svaz, jehož činnost byla ve for-
mě občanského sdružení obnovena 
27. 5. 1993, je pokračovatelem a ná-
stupcem Svazu československého dů-
stojnictva a Svazu československých 
rotmistrů z let 1919-1949 a navazu-
je na jejich historický odkaz. Předseda 
Svazu vyslovil jmenovité poděková-
ní všem, kteří poskytli aktivní podpo-

ru této významné akci – vedení Ma-
gistrátu hl. města Prahy, generálnímu 
řediteli PRE Pavlu Elisovi, Ing. Andre-
ji Babišovi, vedení Jihočeského kraje, 
Asociaci obranného a bezpečnostního 
průmyslu, firmě Velebný&Fam …
Upřímné poděkování rovněž adreso-
val panu Bc. Liboru Hadravovi, radní-
mu Magistrátu hl. m. Prahy pro oblast 
bezpečnosti, jenž převzal záštitu nad 
tímto dnešním slavnostním aktem.

Po uvítacím projevu předsedy svazu 
vyzval moderátor k provedení slav-
nostního aktu předání Praporu. Cere-
moniál pak proběhl v čele sálu, kde 
brig. gen. Ing. Jiří Baloun převzal Pra-
por od praporečníka čestné jednotky 
a předal ho do rukou předsedy Sva-
zu DaP AČR. Předseda Svazu potom 
Praporem na počest zamával, aby jej 
ukázal účastníkům shromáždění. Poté 
ho svěřil opět do rukou praporečníka 
a brig. gen. Ing. Jiří Baloun předsedo-
vi Svazu DaP AČR k udělení Praporu 
poblahopřál.

Moderátor Mirek Vaňura uvedl krát-
kým slovem následující plánovaný 
slavnostní akt, při kterém předstou-
pil k Praporu 1. náměstek policejní-
ho presidenta brig. gen. Mgr. Martin 
Vondrášek a dekoroval jej Čestnou 
stuhou Policejního prezidenta PČR.

Následujícím bodem programu slav-
nostního shromáždění bylo ocenění 
navržených členů Svazu. Při této pří-
ležitosti byly slavnostně uděleny čty-
řem členům Svazu nominovaným tá-
borskou pobočkou Svazu Pamětní 
medaile Svazu DaP AČR za zásluhy.
Po provedení těchto slavnostních 
aktů přednesli někteří VIP hosté své 
zdravice. Protože mezi pozvanými zú-
častněnými hosty byli i zahraniční zá-
stupci (voj. přidělenci v ČR a zástupce 
družebního italského svazu rezervis-
tů), byly přednesené zdravice a pro-
jevy hostů tlumočeny. Role tlumoční-
ka do i z angličtiny se úspěšně zhostil 
mjr. JUDr. Radim J. Marušák. 

1. zástupce NGŠ AČR brig. 
gen. Ing. Jiří Baloun popřál ve svém 
vystoupení zdar v práci a prospěš-
ným aktivitám Svazu DaP AČR a mj. 
také zdůraznil, že jen ta aktivita, kte-
rá není jen formální, mívá očekáva-
ný úspěch.

Zástupce Policie ČR první náměstek 
brig. gen. Mgr. Martin Vondrášek 
ve své zdravici vzpomenul již tradiční 
velmi dobré vztahy a spolupráci mezi 
Svazem DaP AČR a vedením a složka-
mi Policie ČR.

Svůj pozdrav a příspěvek předne-
sl LtCdr. Giuseppe Filippo Imbalzano, 
zástupce Italského svazu záložních 
důstojníků (UNUCI) a past-president 
Gamingské iniciativy,
který ve svém pozdravném projevu 
připomenul a vyzdvihl již dlouholeté 
kontakty UNUCI s naším Svazem dů-
stojníků a praporčíků, zakotvené ne-
jen platným uzavřeným Memoran-
dem o vzájemných vztazích, těsnou 
aktivní spoluprací v rámci Gamingské 
iniciativy, ale i společnou patronací 
ARMi nad italským válečným hřbito-
vem v Milovicích. Při této příležitosti 
rovněž oznámil, že italský svaz zálož-
ních důstojníků (UNUCI) udělil čest-
né členství členům Svazu DaP AČR, 
a to plk. v.v. JUDr. Svetozáru Plesníko-
vi, pplk. v z. Ing. Miroslavu Tlamichovi 
a mjr. v. v. JUDr. Radimu J. Marušákovi 
za dlouhodobou spolupráci a rozvoj 
vzájemných vztahů mezi oběma ná-
rodními svazy. Členské průkazy UNU-
CI byly uvedeným členům Svazu DaP 
AČR předány z rukou přítomných ge-
nerálů.

Po projevech hostů byla oficiální slav-
nostní část shromáždění ukončena 
státní hymnou a moderátor Mirek Va-
ňura pozval přítomné na připrave-
ný raut.

Ivan Lamprecht

SLavNoStNí přeDáNí  
praporu Svazu DůStoJNíků  
a praporčíků ačr 
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Prague, June 1st, 2017

A ceremonial handover of the com-
bat flag to the Union of Officers 
and Warrant Officers of the Army of 
the Czech Republic (hereinafter re-
ferred to as „Union“) took place with 
the participation of the members 
of the Union and invited VIP guests 
in conformity with the in advance 
prepared program published and in-
dicated on the invitations sent to all 
invited participants of this ceremo-
nial gathering. The whole event was 
moderated by Miroslav Vaňura.

After the participants took place in 
the hall and after arrival of the in-
vited guests the Honour guard unit 
of the Army of the Czech Repub-
lic brought through the center of 
the hall behind the music of the Hus-
site chant the combat flag of the Un-

ion and took the place with it on 
the right side in front of the hall.

Col. JUDr. Svetozár Plesník, President 
of the Central Council of the Union 
made an oral report to the present 
first deputy of the Chief of Staff 
Lt.Gen. Ing. Jiří Baloun. This report 
opened the ceremonial handover 
and Col. JUDr. Svetozár Plesník gave 
a brief welcome speech by which he 
sincerely welcomed the present par-
ticipants, in particular the representa-
tive of the Ministry of Defense and 
of the Army of the Czech Republic 
Lt. Gen. Jiří Baloun, Brig. Gen. Ja-
romír Alan and the Col. of the Chief 
of Staff PhDr. Eduard Stehlík, PhD., 
MBA as well as the first deputy of 
the Police of the Czech Republic Brig.
Gen. Martin Vondrášek, and other 
invited eminent guests.

In his welcome speech Col. JUDr. Sve-
tozár Plesník emphasized the extraor-
dinary importance of handover of 
this first combat flag to the present 
Union since this Union the activity 
of which was restored in the form of 
a civic association on May 27, 1993 is 
a successor and follower of the Un-
ion of Czechoslovakian Officers and 
of the Union of Czechoslovakian 
Warrant Officers from the period 
1918–1949 and builds on their histori-
cal legacy. The President of the Cen-
tral Council of the Union thanked 
nominally to all active supporters of 
this important event., in particular 
to the management of the Magis-
trate of the capital city of Prague, 
to Mr. Pavel Elis, Director-General 
of the Prague Energy Enterprise, 
to Ing. Andrej Babiš, to the manage-
ment of the South Bohemia region, 
to the Association of Defense and 

ceremoNIaL haNDover of the combat 
fLaG to the uNIoN of offI-
cerS aND WarraNt offIcerS of 
the army of the czech repubLIc
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Security Association, to the firm 
Velebný&Family. He also addressed 
his sincere thanks to Bc. Libor 
Hadrava, Prague City Councillor in 
charge of Public Safety and Crime 
Prevention under whose auspices this 
ceremonial event was held. 

After the welcoming speech 
the moderator called for the execu-
tion of the ceremony of the combat 
flag handover. The ceremony took 
place in the front of the hall where 
Brig. Gen. Jiří Baloun took over 
the combat flag from the standard-
bearer of the Honour guard unit 
and passed it over to the hands of 
the President of the Central Coun-
cil of the Union. Subsequently, 
the President waved the combat flag 
from both sides in honour to show 
it to all the participants. Thereafter, 
he again handed the combat flag 
to the standard-bearer and Brig.
Gen. Jiří Baloun congratulated to 
the President of the Union Central 
Council on the granting of the Union 
combat flag.

Mr. Miroslav Vaňura, the moderator, 
then shortly introduced the forth-
coming planned ceremonial act 
during which the first deputy of 
the Czech Republic Police President 
Lt.Gen. Martin Vondrášek came 
to the combat flag and decorated 
it with the Honourable ribbon of 
the Police President.

The following point on the agenda of 
the ceremonial gathering was the ap-
preciation of the proposed members 
of the Union. On this occasion, four 
distinguished members of the Union 
from its Tábor branch were awarded 
Memorial Medal of the Union for 
Merit.

After the performance of these 
ceremonial acts some VIP guests 
presented their greeting speeches. 
Since there were also some foreign 
representatives (military attachés in 
the Czech Republic and a representa-
tive of the friendly Italian union) 
the presented greeting speeches 
were translated and Maj. Radim 
J. Marušák took the role of interpret-
er from and into English.

The first deputy of the Chief of Staff 
of the Army of the Czech Republic 
Lt.Gen. Jiří Baloun wished to the Un-
ion every success in all its endeavours 
and he stressed in particular that only 
activities being not only formal ones 
are likely to bring expected results.

The first deputy of the Police Presi-
dent Brig.Gen. Martin Vondrášek 
reminded in his greeting speech 
traditionally very good relations and 
close collaboration between the Un-
ion and various units of the Police 
of the Czech Republic.

Lt.Cdr. Filippo Giuseppe Imbalzano, 
representative of the Italian Union of 
Reserve Officers (UNUCI), immediate 
past President of the Gaminger Initia-
tive who mentioned and appreciated 
in his greeting speech long-term 
contacts and collaboration between 
UNUCI and the Union set forth not 
only by the valid Memorandum on 
mutual close collaboration within 
the framework of the Gaminger 
Initiative but also by a common pa-
tronage on the Italian war cemetery 
in Milovice performed by the Czech-
Italian Association of Memories on 
the said military cemetery. On this 
occasion he also announced that 
the Italian Union of Reserve Officers 
(UNUCI) granted honourable mem-
bership in UNUCI to the Union mem-
bers, namely to Col. Svetozár Plesník, 
to Lt.Col. Miroslav Tlamicha and to 
Maj. Radim J. Marušák for a long-
term collaboration and development 
of mutual relations between both na-
tional unions. The membership cards 
were handed over to the said Union 
members by the present generals.

After the speches presented by 
the distinguished guests, the of-
ficial part of the ceremonial event 
was closed by the National anthem 
of the Czech Republic and the moder-
ator invited the present participants 
to a small banquet.

Ivan Lamprecht
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JarNí zaSeDáNí GamINGSké 
INIcIatIvy v ItáLII  
— chIaNcIaNo terme, toSkáNSko, 
ItáLIe — 18.–21. květNa 2017

Ve dnech 18. května – 21. květ-
na 2017 se v italském toskánském lá-
zeňském středisku Chianciano Terme 
konalo jarní zasedání Gamingské ini-
ciativy. Za Svaz důstojníků a prapor-
číků AČR (dále SvazDaP AČR) se toho-
to zasedání zúčastnili plk. Svetozár 
Plesník, předseda ÚR SvazuDaP AČR, 
mjr. Radim J. Marušák a kpt. Ivan 
Lamprecht, místopředsedové ÚR 
SDaP AČR , pplk. Miroslav Tlamicha, 
pplk. Jaroslav Palkoska, členové ÚR 
SvazuDaP AČR. Účastníci zasedání 
byli ubytováni v hotelu Savoia, kte-
rý vlastní Národní svaz záložních dů-
stojníků Itálie (UNUCI).

Po příjezdu dne 18. května 2017 byli 
účastníci přivítáni místopředsedou 
Gamingské iniciativy LtCdr. Filippo  
Giuseppe Imbalzanem, poté byli za-
registrováni, ubytováni a seznámeni 
s programem jednání.

Následující den brzy po snídani se 
účastníci přesunuli do přímořské-
ho města Pisa, kde navštívili kasárna 

„GAMERRA“ výcvikové parašutistické 
brigády „FOLGORE“ a vlastní výcviko-
vé centrum CAPAR. Zástupce velite-
le účastníky uvítal, seznámil je se sou-
časným stavem brigády, jejími úkoly 
a plány do nejbližší budoucnosti. Zá-
stupci mezinárodní konference polo-
žili k památníku padlých výsadkářů 
věnec. Následně si účastníci prohlédli 
reprezentativní muzeum této parašu-
tistické brigády, které účastníkům při-
blížilo nejslavnější italské parašutis-
ty této brigády, jejich mimořádné vý-
kony a vyznamenání, jakož i jejich vý-
stroj a výzbroj.

Po obědě v kasárnách se účastní-
ci přesunuli na dostihovou dráhu Ná-
rodního parku San Rossore, kde jim 
bylo nabídnuto malé občerstvení, 
a připravili se na návštěvu kulturní 
památky nakloněné věže v Pise. Tam 
se účastníků ujala kvalifikovaná prů-
vodkyně, která je zasvěceným výkla-
dem provedla křtitelnicí, katedrálou 
a podala účastníkům podrobné infor-
mace o historii a současném stavu šik-
mé věže, na kterou téměř všichni pří-
tomní účastníci vystoupali a poko-

chali se pohledem do slunného okolí. 
Poté se všichni účastníci vrátili do ho-
telu Savoia na večeři, kterou bylo ty-
pické toskánské jídlo.

Dne 20. května 2017 začalo vlastní 
pracovní jednání Gamingské iniciati-
vy. Nejprve účastníky přivítal starosta  
města Chianciano Terme, pak byla 
pořízena skupinová fotografie všech 
účastníků. V jednacím sále nejprve 
účastníci uctili minutou ticha památ-
ku zemřelého Col. Charlese Otta,  
jednoho ze zakladatelů Gamingské 
iniciativy, jakož i mjr. Rostislava Ko-
nečného, předsedy SDaP AČR i dalších 
italských záložních důstojníků, kteří 
se již tohoto dne nedožili.

Věcnou část jednání zahájil Maj. Enri-
co Maccari informací o aktuální situa-
ci italských záložních sil. Následovala 
informace Maj. Alberto Caruso de Ca-
rolise o italských silách rychlého nasa-
zení ve službách NATO v návaznosti 
na potřebu speciálních finančních slu-
žeb pro úspěšnou komunikaci v rám-
ci všech zúčastněných jednotek. Poté 
1st Lt. Massimo Franchi nabídl účast-
níkům informace o technických ino-
vacích v oblasti bezpečnosti a obrany.
Po přestávce účastníky pozdravil Maj. 
Silvano Ferracani, který je italským 
prezidentem Mezialianční konfede-
race lékařských záložních důstojní-
ků (CIOMR). Bylo předběžně dohod-
nuto, že mezi CIOMR a Gamingskou 
iniciativou bude podepsáno memo-
randum o vzájemné spolupráci, které 
bude zpracováno ze strany italských 
kolegů.

Velmi zajímavou informaci o sou-
časné situaci tzv. islámském státu 
(v arabštině se používá výraz Daesh) 
v období 2015–2017 přednesl italský 
redaktor Antonio Albanese, který se 
dané problematice dlouhodobě věnu-
je. Této aktuální problematice věno-
vali účastníci delší diskuzi.
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Po obědě se konalo zasedání před-
sednictva Gamingské iniciativy, kte-
rého se účastní pouze vedoucí de-
legací. Na programu tohoto jedná-
ní byly 2 otázky: rozhodnutí o žádos-
ti Svazu záložních důstojníků Make-
donie o členství v Gamingské iniciati-
vě a rozhodnutí o místě konání jarní-
ho zasedání Gamingské iniciativy v r. 
2018. Ohledně žádosti Svazu zálož-
ních důstojníků Makedonie vedou-
cí delegací nedospěli k jednomyslné-
mu rozhodnutí vzhledem k součas-
né politické situaci v Makedonii a sta-
vu makedonské armády. Předsedají-
cí LtCdr. F. G. Imbalzano pak ze své 
funkce rozhodl o pozvání delega-
ce Makedonie na další zasedání Ga-
mingské iniciativy do Prahy, kde by 
mělo být podrobně posouzeno, zda 
Svaz záložních důstojníků Makedo-
nie bude zván na jednání Gamingské 
iniciativy alespoň jako pozorovatel. 
Druhá otázka se týkala určení místa, 
kde proběhne jarní zasedání Gaming-
ské iniciativy v r. 2018. Protože ne-
bylo možné tuto otázku rozhodnout 
na místě, byli účastníci požádáni, aby 
zvážili své možnosti s tím, že by ko-
nečné rozhodnutí v této věci mělo 
být přijato v Praze v září. 

Věcné jednání pokračovalo přednese-
ním zvláštních prezentací, a to chor-
vatským plk. Branko Gacakem o bez-
pečnostních a humanitárních aspek-
tech evropské migrační krize a ma-

ďarským kapitánem Gergely Tothem 
o nové maďarské asociaci pro sport 
a národní obranu, který svou prezen-
taci následně doplnil o aktuální in-
formace o zkušenostech získaných 
po rozmístění vojenských sil na jižní 
maďarské hranici.
Následovaly prezentace národních zá-
stupců k tématu „Jak země Gaming-
ské iniciativy organizují a reorgani-
zují své záložní síly pro zmírňování 
existujících hrozeb“. Za SvazDaP AČR 
vystoupil mjr. Radim J. Marušák s ak-
tuální informací k tomuto tématu zís-
kanou ve spolupráci s brig. gen. Ja-
romírem Alanem, prezidentem NRFC 
NATO, a nabídl účastníkům další po-
drobnější text dále rozvádějící toto 
téma.

V oblasti vnitřní organizace Gaming-
ské iniciativy účastníci nejprve schváli-
li zprávu o jednání Gamingské inicia-
tivy Drážďanech v r. 2016, zabývali se 
aktualizací webové stránky Gaming-
ské iniciativy – zde byl delegát Spol-
kové republiky Německo LtCol. Sebas-
tian Söllner požádán, aby tuto věc vy-
jasnil s kolegou, který tuto otázku ře-
šil v minulosti. Účastníci byli požádá-
ni, aby sdělili předsednictvu své ná-
zory a návrhy, jak zlepšit vnitřní ko-
munikaci mezi národními delegace-
mi, vztah k národním vojenským au-
toritám, k civilnímu sektoru i k zain-
teresovaným společnostem a organi-
zacím. Zároveň byli účastníci vyzvá-
ni, aby zaslali předsednictvu doklady 
a fotografie z minulých zasedání Ga-
mingské iniciativy, které by se mohly 
stát referencemi pro zpracování pu-
blikace k 30. výročí založení Gaming-
ské iniciativy v r. 2019, pro kterou je 

nezbytné zajistit materiály a fotogra-
fie, její výrobu, účast na jejím zpra-
cování a stanovit podíly na nákla-
dech. Zástupci Švýcarska a Itálie, kte-
ří jsou v Gamingské iniciativě od za-
čátku, budou hlavními autory toho-
to projektu.

Mjr. Radim J. Marušák přednesl účast-
níkům pozvání a organizační zajiště-
ní konání podzimního zasedání Ga-
mingské iniciativy v Praze ve dnech 
21.–24. září 2017. Upřesnil místo ko-
nání, možné způsoby dopravy na mís-
to konání, získané záštity, ubytová-
ní a celkovou cenu pro účastníka za-
sedání. Zdůraznil, že toto zasedá-
ní je pro SvazDaP AČR velmi důležité, 
a proto mu věnuje maximální pozor-
nost. Je možné předpokládat, že se 
všichni členové Gamingské iniciativy 
pražského zasedání zúčastní.

Jarní zasedání bylo zakončeno gala 
večeří, v jejímž průběhu zástupci Sva-
zuDaP AČR předali medaili SvazuDaP 
AČR za zásluhy čestnému preziden-
tovi UNUCI p. genmjr. Laboniovi a ve-
doucímu polské delegace Cdr. Zygfry-
dovi Naczkovi. Rovněž přítomným dá-
mám byly předány malé upomínkové 
dárky a všem účastníkům osvědčení 
o účasti. Gamingská iniciativa při této 
příležitosti udělila záslužný kříž Ga-
mingské iniciativy plk. Svetozáru Ples-
níkovi. Slavnostní večer zakončilo pě-
vecké vystoupení p. Labonia s několi-
ka klasickými italskými písněmi.
Následujícího 21. květnového dne se 
zástupci SvazuDaP AČR časně ráno vy-
dali na zpáteční cestu do Prahy.

Radim J. Marušák
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SprING SeSSIoN of  
the GamINGer INItIatIve 
IN ItaLy chIaNcIaNo terme,  
tuScaNy, ItaLy may 18–21, 2017
The Spring session of the Gamin-
ger Initiative took place from May 18 
to May 21 in the Chianciano Terme 
spa center in Tuscany, Italy. Col. Sve-
tozár Plesník, President of the Cen-
tral Council of the Union of Officers 
and Warrant Officers of the Army of 
the Czech Republic (hereinafter refer-
red to as „Union“), Maj. Radim J. Ma-
rušák and Cpt. Ivan Lamprecht, Vice 
Presidents of the Central Council of 
the Union and Lt.Col. Miroslav Tla-
micha and Lt.Col. Jaroslav Palkos-
ka, members of the Central Council 
of the Union were taking part in this 
session. The participants were acco-
modated in the Savoia hotel which is 
owned by the National Union of Re-
serve Officers of Italy (UNUCI).

After the arrival on the spot on 
May 18, 2017, the participants were 
greeted by the Vice President of 
the Gaminger Initiative LtCdr. Filippo 
Giuseppe Imbalzano and then they 
were registered, accomodated and 
familiarized with the agenda of 
the meeting.

The next day soon after breakfast 
the participants were transported to 
the coastal city of Pisa where they 
visisted the barracks „GAMERRA“ of 
the drill training paratroop brigade 
„FOLGORE“ and the very drill train-
ing center CAPAR. The deputy com-
mander welcomed the participants, 
informed them on the present status 
of the brigade, its tasks and the plans 
for the immediate future. The rep-
resentatives of the international 
conference layed wreath to the Me-
morial to fallen paratroopers. Then 
the participants inspected the repre-
sentative museum of this paratroop 
brigade which brought closer to 
the participants the most famous 
italian paratroopers of this brigade, 

their extrardinary achievements and 
medals and decorations, as well as 
their equipment and armaments.

After the lunch in the barracks 
the participants were taken to 
the racecourse of the National Park 
San Rossore where they were offered 
a small refreshment. Thereafter, 
they were preparing themselves for 
visiting the national culture heritage 
of leaning tour in Pisa. A qualified 
guide was accompanying the visitors 
through the baptismal font, cathe-
dral and provided them with a de-
tailed information on the history and 
the present condition of the leaning 
tower to the top of which nearly 
all participants were climbing. At 
the end of the day, the participants 
returned to the Savoia hotel where 
they were offered a typical tuscany 
meal.

The working session itself of 
the Gaminger Initiave started on 
May 20, 2017. In the morning, 
the mayor of the city Chianciano 
Terme welcomed the participants 
and a group photo of all participants 
was taken in front of the hotel. In 
the meeting room the partipants 
paid honour to the deceased Col. 
Charles Ott, one of the founders of 
the Gaminger Initiative, to deceased 
Maj. Rostislav Konečný, former 
President of the Central Council of 
the Union and to other Italian col-
leagues who passed away.

The substantive part of the meeting 
was opened by the statement of Maj. 
Enrico Maccari on actual situation 
of the Italian reserve forces. Subse-
quently, Maj. Alberto Caruso de Caro-
lis presented information on Italian 
rapid deployment forces in the NATO 
service further to the need of special 
financial services for a successful com-
munication among all participating 

units. Afterwards, 1st Lt. Massimo 
Franchi offered to the participants 
a fresh information on technical in-
novations in the field of security and 
defense.

After the break, Maj. Silvano Ferra-
cani, Italian President of Confédéra-
tion Interalliée des Officiers Médicaux 
de Réserve (CIOMR) greeted the par-
ticipants and expressed the hope in 
further close collaboration. It was 
preliminarily agreed that a Memo-
randum of cooperation will be signed 
between the Gaminger Initiative and 
CIORM and a draft thereof will be 
prepared by the Italian colleagues.

A factual and topical information 
on the present situation of so called 
Islamic state (in Arabic Daesh) in 
the period from 2015 to 2017 was 
presented by the Italian newsman 
Antonio Albanese who follows 
this matter continuously. This topic 
aroused considerable interest among 
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the participants who spent a longer 
time discussing various issues con-
nected with this specific topic.

A meeting of the Gaminger Initiative 
Presidency reserved for the heads of 
delegations took place after lunch. 
The Presidency dealt with two ques-
tions: the first one concerned a deci-
sion on the application of the Union 
of reserve officers of Macedonia to 
become members of the Gaminger 
Initiative in 2018. In respect of this 
application, the heads of delegations 
have not reached a unanimous deci-
sion in view of the present political 
situation in Macedonia and the status 
of the Macedonian army. The Presi-
dent of the session, Lt.Cdr. F.G. Imbal-
zano decided to invite the delegation 
of Macedonia to the forthcoming 
session of the Gaminger Initiative to 
Prague where the delegations should 
examine in detail as to whether 
the Union of reserve officers of Mac-
edonia will be invited to the meet-
ings of the Gaminger Initiative at 
least as observer. The second ques-
tion concerned the determination 
of the place for the spring meeting 
of the Gaminger Initiative in 2018. 
Since it was impossible to decide this 
question on the spot, the participants 
were called upon to examine their 
possibilites on the understanding 
that the final decision in this respect 
will be taken in Prague in September.

The factual deliberations continued 
by delivery of special presentations 
offered by the Croatian colonel 
Branko Gacak on security and hu-
manitarian aspects of the European 

migration crisis and by the Hungar-
ian captain Gergely Toth on a new 
hungarian association for sports and 
national defense. Capt. Toth also 
shared with the participants hun-
garian experience acquired after 
the deployment of military forces on 
the southern hungarian border. 

The following part of deliberations 
was filled by presentations by nation-
al representatives on the topic „How 
the Gaminger Initiative countries 
organize and reorganize their reserve 
forces for the mitigation of existing 
threats“. Maj. Radim J. Marušák pre-
sented on behalf of the Union actual 
information on this topic acquired in 
cooperation with brig.gen. Jaromír 
Alan, NATO NRFC and offered to 
the participants further written piece 
of information that described in 
some detail this actual theme.

In the area of internal organization 
of the Gaminger Initiative the par-
ticipants first approved the report on 
the deliberations of the Gaminger 
Initiative held in Dresden in 2016. 
They further dealt with the updating 
of the web.site of the Gaminger Initi-
ative – here, the delegate of the Fed-
eral Republic of Germany Lt.Col. Se-
bastian Söllner was invited to clarify 
this issue with the German colleague 
who solved this specific question in 
the past. The participants were called 
upon to submit to the Presidency 
their opinions and suggestions as 
to how to improve communications 
between national delegations, to 
specify their relation to the respective 
national authorities, to civil sector 

and to the interested societies and 
organizations. At the same time, 
the participants were called upon to 
send to the Presidency documents 
and photographs from the past 
sessions of the Gaminger Inititative 
that could be used as a reference 
for putting together a publication 
on 30th anniversary of the Gam-
inger Initiative in 2019 for which it 
is necessary to collect appropriate 
materials and photographs and agree 
on its production, participation on 
its elaboration and to set the shares 
on the costs. The representatives 
of Switzerland and Italy who are 
in the Gaminger Initiative from its 
very beginning will be the principal 
authors of this project.

Radim J. Marušák presented to 
the participants an invitation and 
information on the organization 
of the September Gaminger Initia-
tive meeting in Prague to be held 
from September 21 to 24, 2017. He 
specified the place of the meeting, 
possible ways of transportation to 
the place of the meeting, a number 
of auspices, accomodation and 
the total price for a participant to 
the meeting. He emphasized that 
this meeting is an important one for 
the Union and thus the Union pays 
to it maximum attention. It is pos-
sible to assume that all members of 
the Gaminger Initiative will take part 
in the Prague session.

The spring session was terminated by 
a gala dinner during which the rep-
resentatives of the Union granted to 
Maj.Gen. Labonia, UNUCI President 
and to Zygfryd Naczk, the Head of 
the Polish delegation the Union 
medal for merit. Also the present la-
dies received small memory presents 
and all participants received a certifi-
cate of attendance. On this occasion, 
the Gaminger Initiative granted its 
cross of merit to col. Svetozár Plesník, 
President of the Union Central Coun-
cil. The festive evening was ending 
by a singing performance of Maj.
Gen. Labonia of several classic italian 
songs. 

The next 21st day of May the Union 
representatives went on a return trip 
to Prague.

Radim J. Marušák
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přeDSeDa poSLaNecké  
SNěmovNy parLameNtu čr  
JaN hamáček

Jan Hamáček je  od března 2015 mís-
topředseda ČSSD, od listopadu 2013 
předseda Poslanecké sněmovny Par-
lamentu ČR. Od roku 2006 je poslan-
cem za Středočeský kraj, vyjma obdo-
bí rozpuštění dolní komory mezi srp-
nem až říjnem 2013. Mezi 19. prosin-
cem 2012 až 28. srpnem 2013 zastával 
post místopředsedy Poslanecké sně-
movny. V říjnových předčasných par-
lamentních volbách 2013 byl do opět 
zvolen Sněmovny. Od 27. listopadu 
2013 zastává funkci předsedy Posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR (sed-
mý v pořadí).

Sněmovna sídlí v hlavním městě Pra-
ze ve Sněmovní ulici na Malé Stra-
ně. Vznikla dnem 1. ledna roku 1993 
z předchozí České národní rady. Dru-
hou komorou parlamentu je 81 člen-
ný Senát.

Pro hlasování o běžných usneseních 
musí mít Sněmovna minimálně třetino-
vé obsazení, tedy alespoň 67 poslanců 
se musí účastnit hlasování. Pro schvalo-
vání je až na výjimky nutná vždy nad-
poloviční většina přítomných. v přípa-
dě přehlasování prezidentského veta 
nebo vyslovení nedůvěry vládě je třeba 
101 hlasů bez ohledu na počet přítom-
ných, podobně pro schválení ústav-
ních zákonů, pro rozpuštění Sněmov-
ny nebo pro ratifikaci některých mezi-
národních smluv je nutná třípětinová 
většina, tedy 120 hlasů.

S předsedou Poslanecké sněmovny  
Parlamentu ČR Janem Hamáčkem vedl 
rozhovor pro Military Forum JUDr. Sve-
tozár Plesník.

mif: Jako předseda Poslanecké sně-
movny se mj. věnujete i problematice 
zahraniční a bezpečnostní politiky. Kte-
rá jednání z hlediska hájení priorit Čes-
ké republiky v mezinárodní oblasti po-
važujete za nejproblematičtější?
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Jh: Z dnešního pohledu vidím jako 
nejzásadnější debatu o udržení spolu-
práce mezi našimi spojenci a partnery 
v NATO a EU. My jsme si v Evropě tro-
chu zvykli brát mír a bezpečnost jako 
samozřejmost a myslíme si, že obra-
ně a bezpečnosti není potřeba se vě-
novat. Dnes na jih a na východ od nás 
vidíme řadu vážných bezpečnostních 
hrozeb, ať už jde o terorismus, me-
zistátní konflikty, bezpečnostní rizi-
ka spojená s nekontrolovanou mig-
rací či ohrožení dodávek strategic-
kých surovin. Relativně malá evropská 
země jako Česká republika s omeze-
nými zdroji není schopna těmto hroz-
bám čelit sama. Potřebujeme spo-
jence, abychom mohli naše omezené 
zdroje kombinovat a efektivně pou-
žít. Ale proto je potřeba, aby se všich-
ni zapojili a nikdo neměl pocit, že 
přestože přispívá do posilování spo-
lečné bezpečnosti, ostatní se jen ve-
zou. To je výzva zejména pro Evropu. 
Evropa musí více investovat do vlastní 
bezpečnosti, a to se samozřejmě týká 
i České republiky. Hrozí totiž nejen, 
že budeme pokračovat v zanedbávání 
naši bezpečnosti, ale i to, že se nám 
bude dále nahlodávat spojenecká so-
lidarita a soudržnost. 

mif: Nedávno – začátkem března jste 
se zúčastnil ve Varšavě jednání před-
sedů parlamentů zemí Visegradské 
skupiny. Jak hodnotíte uvedené se-
tkání z hlediska přínosu pro naši re-
publiku? Jaký byl závěr jednání?

Jh: Se svými kolegy ze zemí V4 se se-
tkáváme poměrně pravidelně. Vždy 
se věnujeme aktuálním výzvám, kte-
ré před námi stojí. Tentokrát jsme se 
ještě vraceli ke slovenskému předsed-
nictví, ale mluvili jsme o budoucnos-
ti Evropy z pohledu terorismu, brexi-
tu, důvěry v Evropskou unii jako cel-
ku a podobně. Smyslem těchto setká-
vání je získávání podpory pro ty zá-
jmy zemí V4, na kterých jsme schopni 
se shodnout.

mif: Působíte jako mluvčí ČSSD pro 
oblast obrany. Jaký je Váš názor 
na činnost a zapojení záložních vo-
jáků a důstojníků z hlediska posíle-
ní evropské bezpečnosti a spolupráce 
v rámci EU a NATO?

Jh: Dobře fungující systém záloh 
a zejména pak aktivních záloh je více 
než nutností pro moderní profesio-
nální armádu. To je případ většiny 

členských států NATO a EU. Česká ar-
máda má malou armádu a proto sys-
tém záloh může, a já věřím, že do-
konce musí, vhodně doplňovat někte-
ré její funkce. Jedná se o možnost pro 
občany, kteří nechtějí opouštět svůj 
civilní život, se zapojit do posilování 
obranyschopnosti naší země. V přípa-
dě krizové situace mohou plnit řadu 
rozmanitých úkolů v týlu, rozhodně 
ne jenom například ostrahu strategic-
kých objektů, na podporu naší profe-
sionální armády. Nicméně nejsem pře-
svědčen, že by se například záložá-
ci měli podílet na zahraničních misích. 
Jsem rád, že vláda premiéra Bohusla-
va Sobotky podporuje koncept záloh 
a snaží se pro občany zatraktivnit za-
pojení do zajišťování bezpečnosti naší 
země. 

mif: Pokud jde o problematiku obra-
ny a bezpečnosti, neuvažujete o tom, 
že se uvedené problematice budete 
věnovat i v budoucnosti? 

Jh: Problematice obrany se věnu-
ji průběžně, tedy i v době, kdy jsem 
předsedou Poslanecké sněmovny. Při 
svých výjezdech navštěvuji posádky 
v krajích, setkávám se s představite-
li armády. Pečlivě sleduji dění v armá-
dě i kroky ministra obrany. Samozřej-
mě jeho váhavostí například nad ar-
mádními zakázkami zrovna nadšený 
nejsem. Proto předpokládám, že se 
tomuto tématu budu věnovat i v bu-
doucnu. V jaké podobě, to v současné 
době nedovedu říci.

K armádě mám blízko od malička, 
a to i s ohledem na mé předky, kte-
ří byli například legionáři. Dá se tedy 
říci, že to mám v genech.

mif: Jste profesionálním politikem, 
máte nějaký „politický vzor“ z histo-
rie naší republiky nebo ve světě? 
Přímo politický vzor nemám. Samo-
zřejmě si řady politiků pro jejich 
osobní postoje nebo činy vážím. Že 
bych ale v někoho konkrétního bez-
výhradně vzhlížel, to říct nemůžu. 
Společně se mnou cestuje po mých 
kancelářích například obraz Winsto-
na Churchilla, kterého v některých 
ohledech mohu považovat za jeden 
ze svých vzorů. Rozhodně nejde ale 
o nějaké bezvýhradné zbožňování.

mif: Máte velice odpovědnou funkci 
a velice široký rozsah působnosti, jaké 
máte koníčky a jak relaxujete? 

Jh: Koníčků a zájmů mám celou 
řadu, problémem je, že na ně nemám 
v současné době moc volného času. 
Dlouhodobě mě baví vojenská histo-
rie. Jako skaut jsem měl přezdívku Vr-
tul, což vypovídá o mém zájmu o le-
tectví. Volný čas trávím většinou s ro-
dinou na chalupě, což je pro mě nyní 
největší relaxace a koníček. Občas se 
projedu na motorce, jindy se zase vě-
nuji potápění. Na některé zájmy však 
nezbývá čas vůbec.

Poslanecká sněmovna tvoří dolní ko-
moru Parlamentu České republiky, 
který je jediným zákonodárným orgá-
nem v zemi. Tvoří ji 200 poslanců vo-
lených na čtyři roky v rámci poměrné-
ho systému.

Děkuji za rozhovor…
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the preSIDeNt of the chamber 
of DeputIeS of the parLIameNt 
of the czech repubLIc  
mr. JaN hamáček

Jan Hamáček is a Vice-Chairman of 
the Czech Social Democratic Party 
(CSSD) since March 2015, the Presi-
dent of the Chamber of Deputies of 
the Parliament of the Czech Republic 
since November 2013. Since 2006 he 
is a deputy for the Central Bohemi-
an Region, except for the period af-
ter dissolution of the lower chamber 
between August and October 2013. 
From 19th December 2012 to 28th 
August 2013 he was holding the of-
fice of a Vice-President of the Cham-

ber of Deputies. In the early parlia-
mentary elections in October 2013 he 
was re-elected to the Chamber of De-
puties. Since 27th November 2013, he 
holds the office of the President of 
the Chamber of Deputies of the Parli-
ament of the Czech Republic (seven-
th in line).

The Chamber of Deputies is located 
in the City of Prague in Sněmovní 
Street in Malá Strana. It was constitu-
ted on 1st January 1993 from the pre-
vious Czech National Council. The se-

cond chamber of the Parliament is 
the Senate with 81 members. 

For voting on ordinary resolutions 
the Chamber of Deputies must be at-
tended by at least one-third present 
deputies, which means that a mini-
mum of 67 deputies must participa-
te in a voting. For approvals the ma-
jority of present deputies are obli-
gatory, subject to exceptions. In case 
of outvoting the presidential veto or 
a motion of no confidence in gover-
nment 101 votes are obligatory re-
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gardless of number of the present 
deputies, as well as for approvals of 
fundamental laws, three-fifths majo-
rity, namely 120 votes are obligatory 
for dissolution of the Chamber of De-
puties or for ratification of some in-
ternational treaties.

An interview with the President 
of the Chamber of Deputies of 
the Czech Republic Jan Hamáček for 
Military Forum was held by JUDr. Sve-
tozár Plesník. 

mif: As the President of the Cham-
ber of Deputies you pay attention 
among others also to the issue of fo-
reign and security policy. Which ne-
gotiations in the light of defence 
of the Czech Republic priorities in 
the international field do you consi-
der as the most problematic?

Jh: From today´s point of view I see 
the debate on maintaining coopera-
tion among our allies and partners in 
NATO and the EU as the most crucial. 
In Europe, we have somewhat got 
used to take peace and security for 
granted and we think that it is not 
necessary to concentrate on defence 
and security. We see a number of seri-
ous security threats today to the sou-
th and east of us, whether this relates 
to terrorism, trans-national conflicts, 
security risks connected with uncon-
trolled migration or threats to stra-
tegic raw materials supplies. A relati-
vely small country like Czech Repub-
lic with limited resources is not capa-
ble to counter these threats alone. 
We need allies so that we may combi-
ne and use our limited resources effe-
ctively. But that is why it is necessary 
that everybody participates and no-
body has a feeling that while he con-
tributes to strengthening the com-
mon security, others are only riding. 
This is a challenge in particular for 
Europe. Europe must invest more in 
its own security and this applies cer-
tainly also to the Czech Republic. 
There is a danger that we will conti-
nue to neglect our security but even 
the allied solidarity and consistency 
will be further undermined.

mif: Recently – at the beginning of 
March, you participated in the Mee-
ting of the Chairmen of the Parlia-
ments of the Visegrad Group Coun-
tries. How do you evaluate the men-

tioned meeting with respect to a be-
nefit for our Republic? What was 
the conclusion of the meeting?

Jh: We meet with our colleagues 
of the V4 Group countries relative-
ly regularly. We always concentra-
te on current challenges we are fa-
cing. This time we were looking back 
to the Slovak Presidency, but we were 
also discussing the European future 
from the point of view of terrorism, 
Brexit, confidence in the European 
Union as a whole and matters like 
that. The intent of these meetings is 
to seek support for the V4 countries 
interests on which we are able to re-
ach an agreement.

mif: You are active as a CSSD spoke-
sman in the area of defence. What is 
your opinion of activities and involve-
ment of military reserve soldiers and 
officers in terms of strengthening Eu-
ropean security and cooperation wi-
thin the EU and NATO?

Jh: A well-functioning system of mi-
litary reserves and in particular ac-
tive military reserves is more than 
a necessity for a modern professio-
nal army. This is the case of the ma-
jority of the NATO and EU states. 
The Czech Army has a small army 
and thus the system of military reser-
ve forces may, and I believe that even 
must, appropriately complement 
some of its roles. It is a chance for ci-
tizens who do not want to leave the-
ir civilian life to take part in streng-
thening the defence capability of our 
country. In a crisis situation they may 
perform a number of various tasks in 
the rear to support our professional 
army, definitely not only for instance 
strategic premises surveillance. I am 
nevertheless convinced that for in-
stance the reserve soldiers should not 
participate in foreign missions. I am 
glad that the Government of the Pri-
me Minister Bohuslav Sobotka sup-
ports the concept of military reserve 
forces and tries to make a participati-
on in ensuring security of our country 
more attractive for citizens.
mif: As regards the issue of defen-
ce and security, are you considering 
to engage in this issue even in the fu-
ture? 

Jh: I am continuously engaged in 
the issue of defence, even now, when 
I am the President of the Chamber 

of Deputies. During my trips I am vi-
siting garrisons in regions, I meet 
the army representatives. I am ca-
refully monitoring developments in 
the army and steps taken by the Mi-
nister for Defence. Naturally, I am not 
quite delighted about his hesitation 
for instance as regards the army ten-
ders. That is why I intend to concen-
trate on this issue even in the futu-
re. At present I am not able to say in 
which form.
I am close to the army since my chil-
dhood also with regard to my ances-
tors who were for instance legiona-
ries. I may say that it is my genetic 
predisposition. 

mif: You are a professional politician,
 do you take a “political paragon” 
from the history of our republic or 
worldwide?

Jh: I have no real political paragon. 
Of course I esteem a lot of politici-
ans for their personal stands or acts. 
But I cannot say that I feel an abso-
lute admiration for anyone particu-
lar. A picture of Winston Churchill is 
for instance travelling with me throu-
gh my offices. But it is definitely not 
some kind of an absolute adoration.

mif: You hold a very responsible of-
fice and perform a very broad scope 
of activity, what are your hobbies and 
how do you relax?

Jh: I have quite a number of hob-
bies and interests, the problem is that 
at present I haven´t got much spare 
time to go in for them. I enjoy milita-
ry history over a long time. As a boy 
scout I had a nickname Vrtul (propel-
ler) which shows my interest in avi-
ation. I spend my spare time mostly 
with my family in our cottage which 
is at present the major relaxation 
and hobby for me. Sometimes I take 
a ride with my motorcycle, at some 
other time I go in for diving. Howe-
ver, there is no time left for some in-
terests.

The Chamber of Deputies constitutes 
a lower chamber of the Parliament of 
the Czech Republic which is the only 
legislative body in the country. It is 
comprised of 200 deputies elected for 
four years within the proportional re-
presentation system.

Thank you for the interview...
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rozhovor S prImátorkou 
hLavNího měSta prahy 
aDrIaNou krNáčovou

Adriana Krnáčová je od listopadu 
2014 v pořadí 22. primátorkou hlav-
ního města Prahy. Zastupitelkou 
hlavního města se stala v říjnu 2014. 
Od března do listopadu 2014 zastá-
vala funkci náměstkyně ministra vni-
tra ČR. v letech 2001 až 2007 byla vý-
konnou ředitelkou české pobočky 
mezinárodní organizace Transparen-
cy International.

Vystudovala vědu o výtvarném umě-
ní a jazyky na Filozofické fakultě Uni-
verzity Komenského v Bratislavě. Ab-
solvovala kurz analýz a implemen-
tace strategií na University of Michi-
gan ve Spojených státech amerických 
a na DePaul University v Chicagu zís-
kala titul Master of Business Admi-
nistration (MBA).

V letech 1991 až 1995 byla ředitelkou 
Soros Center for Contemporary Arts 
(Sorosova centra pro současné umě-
ní) v Bratislavě. Mezi lety 1995 až 
1998 byla spolumajitelkou a jednatel-
kou firmy Makum. V letech 2007 až 
2009 byla zaměstnána jako ředitelka 
komunikace a členka vedení v české 
pobočce společnosti Johnson & John-
son a v letech 2009 až 2014 byla jed-
natelkou a majitelkou firmy BlueOce-
anSolutions.



Časopis Svazu důstojníků a praporčíků Armády České republiky

18

S primátorkou hlavního města Pra-
hy Mgr. Adrianou Krnáčovou, MBA, 
vedl rozhovor pro Military Forum 
JUDr. Svetozár Plesník.

mif: V posledním období jste hod-
ně skloňovala problematiku koncep-
tu chytrého řízení města tzv. smart 
city. Jaké projekty konkrétně připra-
vujete? 

ak: Máme schválenu koncepci Smart 
Prague 2030 s šesti klíčovými oblast-
mi, ale nutno říci, že tzv. smart cities je 
především o sběru dat, jejich vyhodno-
cování a následném využití k lepšímu 
a efektivnějšímu řízení města. Samo-
zřejmě to má především lidem zlep-
šit podmínky pro život ve městě tak, 
aby lépe zaparkovali, rychleji městem 
projeli, rychle a jednoduše si z domo-
va vše vyřídili s úřady nebo aby pro ně 
byl pobyt ve městě příjemný a rádi by 
ve veřejném prostoru zůstávali. V rám-
ci městské společnosti Operátor ICT 
máme funkční projektovou kance-
lář, která pracuje na konkrétních pro-
jektech a jedním z těch nejdůležitěj-
ších je právě vytvoření datové platfor-
my. Další, které už byly schváleny Ra-
dou hl. m. Prahy, se už v pilotním pro-
jektu realizují. Jde například o chyt-
ré koše, které stlačují odpad a podáva-
jí informaci o naplněnosti nebo chyt-
ré lavičky, na kterých bude nejen mož-
né se připojit na Wi-Fi nebo dobít tele-
fon, ale budou také informovat o kva-
litě vzduchu nebo poskytovat důleži-
té informace v případě hrozícího ne-
bezpečí.
mif: Některé politické subjekty 
a hlavně opozice Vás kritizuje za spo-
lupráci s Čínskou lidovou republikou. 
Co Praha spoluprací s Čínskou lidovou 
republikou získá?

ak: My jako Praha spolupracuje-
me s Čínou na úrovni měst. Jedná se 
o různé oblasti, kdy například v do-
pravě jsme získali přímá letecká spo-
jení s čínskými městy, probíhá spo-
lupráce mezi zoologickými zahrada-
mi nebo třeba realizujeme výměn-
né pobyty studentů. Také pražská zá-
chranná služba bude předávat zku-
šenosti a know-how v oblasti letec-
kého záchranářství svým šanghaj-
ským kolegům, protože v této oblas-
ti jsme o mnoho napřed. My se zase 
od Šanghaje chceme učit tomu, jak 
správně ve městě využít chytrá a mo-
derní řešení. Můžete vidět, že se jed-
ná o zajímavou spolupráci a rozhod-

ně ne o takzvané směřování na vý-
chod. Praha má řadu partnerských 
měst, a to jak těch, která nám jsou 
geograficky a historicky blízko, jako 
je třeba Vídeň, nebo těch vzdáleněj-
ších, mezi které patří třeba Chicago, 
které jsem nedávno i oficiálně navští-
vila. 

mif: Jaké jsou Vaše letošní priority 
a jaké další plány z hlediska rozvoje 
Prahy chystáte?

ak: Jsem ráda, že se nám daří vel-
mi rychle posouvat velké a strate-
gické projekty, jako je příprava stav-
by metra D, Radlické radiály propo-
jující dálnici D5 s Městským okru-
hem nebo dostavba Pražského okru-
hu, který spojí brněnskou a hradec-
kou dálnici. Ten sice není naší stav-
bou, ale našli jsme způsob, jak přípra-
vy o dva roky urychlit, a koupíme po-
zemky potřebné pro výstavbu na ná-
klady města. Tyto projekty mají jedno 
společné, a to, že se mají všechny za-
čít realizovat už v roce 2019. Orientu-
jeme se ale i na veřejný prostor. Sna-
žíme se měnit město, aby se v něm 
lépe a kvalitněji žilo. Jsem ráda, že se 
daří oživovat třeba Výstaviště, které 
dlouhou dobu neplnilo svůj účel, ale 
teď se mění v místo, kam se dá vyrazit 
s rodinou. Opravili jsme Lapidárium, 
spustili letní kino a během léta uve-
deme do provozu griloviště. Schvá-
lili jsme podobu nové vstupní brány 
a hotová bude příští rok, kdy vznik-
ne i biotop. Navíc, a to mi dělá vel-
kou radost, v sousední Stromovce za-
čala rekonstrukce Šlechtovy restaura-
ce, které bude navrácena zašlá sláva, 
a doufám, že se znovu stane jedním 
ze symbolů Prahy. Pokročili jsme v pří-
pravě revitalizace Václavského, Ma-
lostranského, Karlova a Palachova ná-
městí. Začne také revitalizace nápla-
vek. Po skončení letní sezóny začne-
me s rekonstrukcí kobek na náplavce 
na Rašínově nábřeží s tím, že další ná-
břeží přijdou na řadu ihned poté. Má 
vize je, aby byly náplavky místem se 
zajímavou kulturní nabídkou, kde se 
budou Pražané setkávat po práci.

mif: Letos budou parlamentní volby. 
Na Magistrátu hl. města Prahy  vlád-
nou společně ČSSD a ANO. Ve vol-
bách si budou velice silně konkuro-
vat. Myslíte, že táto koalice vydrží 
do voleb 2018?

ak: Já osobně tomu pevně věřím. 
Myslím si, že jsme se všichni dosta-
tečně poučili ze situace, kterou jsme 
tady měli před rokem, kdy jsme 
po dobu několika měsíců fungují-
cí koalici neměli. Je před námi ještě 
hodně práce, kterou chceme do vo-
leb stihnout. Samozřejmě nebudu 
zastírat, že jsou situace, kdy máme 
na určitou věc jiný názor než koalič-
ní partner, ale to je myslím normál-
ní. Já osobně se na rozbíhající se kam-
paň před parlamentními volbami ne-
zaměřuji a věřím, že dění v Praze pří-
liš neovlivní.

mif: Mátě velice odpovědnou funk-
ci a velice široký rozsah působnosti. 
Jaké máte koníčky a jak relaxujete? 
Kam v Praze nejraději chodíte? 

ak: Volného času sama pro sebe 
mám opravdu velmi málo. Když to 
jde, snažím se chodit běhat. Místem, 
které jsem si úplně zamilovala, je 
Stromovka. Dokonce když jsem se na-
posledy stěhovala a hledala jsem byd-
lení, tak jsem hledala hlavně tak, aby 
to do Stromovky bylo blízko. Nicmé-
ně těch míst je mnohem více. Vlast-
ně je to prakticky celé město. Praha je 
nádherná, a to neříkám z pozice pri-
mátorky, ale z pozice člověka, které-
mu před mnoha lety Praha učarovala, 
a vybral si ji k životu. 

Děkuji za rozhovor…
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INtervIeW WIth praGue 
mayor aDrIaNa krNáčová

Adriana Krnáčová has been the 22nd 
Mayor of Prague since Novem-
ber 2014 and representative of 
the Prague City Assembly since 
October 2014. From March until 
November 2014 she held the function 
of Deputy Minister of the Interior. 
In the period from 2001 until 2007 
she was the executive director of 
the Czech branch of international 
organisation Transparency Interna-
tional.

She studied art history and languag-
es at the Faculty of Arts of Comenius 
University in Bratislava. She com-
pleted a course on strategy analysis 
and implementation at the University 
of Michigan in the USA and acquired 
the title of Master of Business Ad-
ministration (MBA) at DePaul Univer-
sity in Chicago.

From 1991 through 1995 she was 
the director of the Soros Centre for 
Contemporary Arts in Bratislava. 
Between 1995 and 1998 she was 
employed as the director of commu-
nications and member of the board 
at the Czech branch of the company 
Johnson & Johnson, and from 2009 
until 2014 she was the owner and ex-
ecutive of the company BlueOcean-
Solutions.

This interview with Prague Mayor 
Adrian Krnáčová was conducted 
for Military Forum by Dr Svetozár 
Plesník.

mif: You have brought up the issue 
of „smart cities“ a lot recently. What 
specific projects are you preparing? 

ak: We have approved the concept 
of Smart Prague 2030 with six key ar-
eas, but it‘s worth saying that „smart 
cities“ is primarily about collecting 
data, evaluating it and then utilising 
it for better and more efficient city 
management. Naturally it is meant 
above all to improve the conditions 
for life in the city so that people can 
park better, pass through the city 
faster, deal with authorities more 
quickly and simply from home and 
so their stay in the city is pleasant so 
that they want to remain in public 
space. Under the municipal company 
Operator ICT we have a functional 
project office that works on spe-
cific projects, and one of the most 
important is the creation of a data 
platform. Other projects already 
approved by Prague City Council 
are presently being implemented in 
a pilot project. These include smart 
waste bins which compact trash and 
provide information on how full they 
are and smart benches where it is not 
only possible to connect to Wi-Fi or 
charge one‘s phone, but which also 
provide information on air quality 
and potential dangers.

mif: Some political entities and 
above all the opposition criticise you 
for cooperating with the People‘s 
Republic of China. What does Prague 
gain by working with China?

ak: We as Prague work with China 
at the level of cities. This includes 
various areas – for example in terms 
of transport we have gained direct 
flights with Chinese cities, there is 
cooperation among zoos and we 
are realising student exchanges. 
Prague‘s emergency services will also 
be passing along experiences and 
know-how on air rescue to its col-
leagues from Shanghai, because we 
are quite a ways ahead in this area. 
From Shanghai we wish to learn how 
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to make proper use of smart and 
modern solutions in the city. You can 
see that this cooperation is inter-
esting and in no way does it entail 
a shift towards the East. Prague has 
a number of partner cities, both 
among those which are geographi-
cally and historically close, such as 
Vienna, and those that are more dis-
tant, for example Chicago, to which 
I even recently paid an official visit. 

mif: What are your priorities for this 
year and what plans are you prepar-
ing in terms of the development of 
Prague?

ak: I am glad we are managing to 
successfully advance major strategic 
projects such as preparations for 
building the D metro line, the Rad-
lice Radial Road connecting the D5 
motorway with the City Ring Road, 
and completing the Prague Outer 
Ring Road to connect the motorways 
to Brno and Hradec. While this is 
not our construction work, we have 
found a way to accelerate prepara-
tions by two years and we are buying 
the land required for construction 
at the city‘s expense. What these 
projects have in common is that 
they are all to be realised as soon as 
2019. However we are also focused 
on public space. We are attempting 
to change the city so that life in it 
is better and of higher quality. I‘m 
glad that we are seeing success in 
revitalising, for example, the Exhibi-
tion Grounds at Výstaviště, which 
have long not been fulfilling their 
purpose, and now they are chang-
ing into a place where you can set 
out with your family. We repaired 
the Lapidarium, launched an open-air 
cinema and during the summer we 
will put a grilling area into op-
eration. We have approved the ap-
pearance of a new entrance gate 
and it will be ready next year, with 
a nature habitat also coming into 
being. What gives me great pleas-
ure is the fact that renovations of 
the Šlechta Restaurant have begun in 
neighbouring Stromovka Park, and 
it will soon be returned to its former 
glory and I hope once again become 
one of the symbols of Prague. We 
have made progress in preparing 
the revitalisation of the squares 
Václavské, Malostranské, Karlovo 
and Palachovo náměstí. Revitalisa-
tion of the city‘s riverfront will also 

begin. After the summer season ends, 
we will start renovating the cells on 
the Rašínovo nábřeží embankment, 
with further embankment stretches 
to follow right after. My vision is for 
the riverfront to be an area with 
an interesting cultural programme 
where Prague residents will meet up 
after work.

mif: There will be parliamentary 
elections this year. ČSSD and ANO 
govern together at Prague City 
Hall. In the elections they will clash 
strongly. Do you think this coalition 
will last until the 2018 elections?

ak: Personally I firmly believe in 
it. I think we have all learned suf-
ficiently from the situation we had 
here a year ago, where we lacked 
a functioning coalition for several 
months. There is a lot of work still be-
fore us that we want to get to before 
elections. Of course I won‘t pretend 
that there aren‘t situations where we 
have a different opinion on a certain 
matter than a coalition partner, but 
I think that that‘s normal. Personally 
I am not focused on the campaign 
getting underway for the parliamen-
tary elections and I trust that it will 
not influence events in Prague overly.

mif: You have a highly responsible 
function and a broad range of pow-
ers. What are your hobbies and how 
do you relax? Where do you like to 
go in Prague? 

ak: I truly have very little free time 
for myself. When it‘s possible I try to 
go running. A place I‘ve completely 
fallen in love with is Stromovka. In 
fact, the last time I moved and was 
looking for a home, my main priority 
was for it to be close to Stromovka. 
Nevertheless there are 
many such places. Actually 
it‘s essentially the whole 
city. Prague is gorgeous, 
and I‘m not saying that 
from the position of 
mayor but from the posi-
tion of a person whom 
Prague enchanted many 
years ago and who chose 
it to live in.
 

Thank you for  
the interview…



2 | 2017

21

aktuáLNí otázky  
bezpečNoStI hLavNího 
měSta prahy

V rámci mně svěřených povinností je 
zcela jistě přidanou hodnotou má po-
licejní praxe. Umožňuje mi dívat se 
na věci pragmaticky a nepodléhat po-
pulistickým tendencím, které snižu-
jí politikovu důvěryhodnost. Tím spí-
še ovšem musím na věci dbát a na ně-
kterých rozhodnutích až neochvěj-
ně lpět. Oblast bezpečnosti je totiž 
z pohledu občanů primární, a to ne-
jenom s přihlédnutím k rizikům sou-
časné doby. Pod mou gesci navíc spa-
dá nejenom starost o městskou poli-
cii, ale i krizový management či pre-
vence kriminality.

Velmi si proto cením, že jsem součas-
ně obklopen podřízenými a kolegy, 
jejichž zkušenosti mě naplňují důvě-
rou v týmovou spolupráci. Spolu se 
složkami integrovaného záchranného 
systému a ostatními subjekty se podí-
líme například na zpracování a aktu-
alizaci Havarijního plánu hl. m. Prahy, 

Krizového plánu hl. m. Prahy a vněj-
ších havarijních plánů, za jejichž zpra-
cování zodpovídá Hasičský záchran-
ný sbor hl. m. Prahy. Pro řízení ochra-
ny před povodněmi na území hl. m. 
Prahy zpracováváme Povodňový plán 
hl. m. Prahy, rovněž spolupracujeme 
s Armádou ČR na zpracování Dílčího 
plánu obrany hl. m. Prahy.
V oblasti prevence zase podporuje-
me aktivity cíleně zaměřené na před-
cházení negativním dopadům sou-
visejícím s kriminalitou páchanou 
na území hl. m. Prahy. Děje se tak při 
opatřeních zaměřených na děti, pe-
dagogické pracovníky a rodiče s cí-
lem předcházet možnosti, že se sta-
nou obětí trestných činů. Podporu-
jeme prevenci zaměřenou na snižo-
vání kriminality mládeže a zvyšování 
právního vědomí dětí a mládeže, ro-
dičů a profesionálů pracujících s mlá-
deží. Naší snahou je snižovat násilí 
na seniorech, tělesně a zdravotně po-

stižených spoluobčanech. Za důležité 
považujeme zvyšovat informovanost 
obyvatel a návštěvníků hl. m. Pra-
hy o možnostech ochrany před trest-
nou činností a při tom všem využívá-
me grantovou politiku hl. m. Prahy 
ve všech těchto aspektech

Upřímně mě proto těší, že řada věcí 
má k dnešnímu dni průkazné výsled-
ky. Během období ve funkci radní-
ho se mi podařilo realizovat či do-
končit významné veřejné zakázky pro 
sbor Městské policie, především ser-
vis a nákup vozidel a další technic-
ké vybavenosti, spuštění procesu pro-
vádění lustrací přímo strážníky nebo 
nastartování aktualizované náboro-
vé kampaně s přínosem nových za-
městnanců. Povedlo se mi také roz-
běhnout novou etapu nadačního fon-
du Bezpečná Praha, odsouhlasit změ-
ny zakládací listiny, stanovit mu nové 
vnitřní předpisy a rovněž tak umož-
nit nové personální obsazení jeho or-
gánů. Na poli prevence kriminality, 
která je s mojí funkcí titulárně spo-
jena, pak za nejvýznamnější prostře-
dek pro podporu aktivit a naplňová-
ní cílů Koncepce prevence kriminality 
považuji grantový program. Pro jeho 
co nejefektivnější využití jsem ne-
chal zpracovat Analýzu pocitu bezpe-
čí občanů na území hl. m. Prahy. Ten-
to krok nám zároveň poskytl jeden 
z nejvíce relevantních podkladů k vy-
hodnocení Koncepce prevence krimi-
nality na léta 2013–2016 a k přípravě 
nové Koncepce na léta 2017–2020.

Je pro mě důležité, že mohu vykoná-
vat práci, k níž mám ryzí vztah. Sna-
žím se ale vždy zůstávat nohama pev-
ně na zemi. Neboť znám rizika v ob-
lasti bezpečnosti, která jsou zde pří-
tomna, i když se nedopouštíte chyb. 
Zajištění bezpečí proto více než jako 
poslání, považuji za profesionální po-
vinnost, kde pro výmluvy ani pro vel-
ká gesta není místo. 

Libor Hadrava
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Within the obligations assigned to 
me, I see my experience in the poli-
ce force as providing added value. 
It provides me the possibility to see 
things from a practical point of view 
and not to bow down to populistic 
tendencies, which reduces trust to-
wards politicians. I have to be atten-
tive and strictly adhere to certain de-
cisions as the public views security 
as primary, and not just in respect of 
the current risks from terrorism. Fur-
thermore, along with my experience 
in the metropolitan police, I also have 
crisis management and crime preven-
tion experience. 

Therefore, I really appreciate that 
I am surrounded by employees and 
colleagues whose experiences and 

professionalism provide 
a good team work envi-
ronment based on trust. 
Together with the in-
tegrated rescue system 
units and other subjects, 
we participate for exam-
ple in the preparation 
and update of the Emer-
gency Plan of the City 
of Prague, as well as in 
the external emergen-
cy plans, the responsi-
bility of which is down 
to the Fire Rescue Servi-
ce of the City of Prague. 
For the purpose of flood 
protection control wi-
thin the territory of Pra-
gue, we prepare the Flo-
od Emergency Plan of 
the City of Prague and 
we also cooperate with 
the Army of the Czech 
Republic in the prepa-
ration of the Partial De-
fensive Plan of the City 
of Prague. 

Within the prevention 
field, we support activi-

ties focused on avoiding the adver-
se effects related to crime commit-
ted within the territory of the City of 
Prague. This is done together with 
the execution of measures focused 
on children, pedagogical workers 
and parents with the objective of 
avoiding the possibility of them beco-
ming victims of criminal acts. We sup-
port prevention focused on a reducti-
on in youth crime and an increase in 
the legal knowledge of children and 
youths, and parents and professio-
nals working with children. We strive 
to reduce violence committed on se-
niors and physically or mentally han-
dicapped citizens. We believe it is im-
portant to increase the awareness 
of Prague citizens and visitors about 
the protection possibilities against 
criminal activities. During these activi-
ties, we take advantage of the policy 

of subsidies of the City of Prague in 
all these aspects. 

Therefore, I am really glad that 
a number of measures are now pro-
ducing results. Over the period when 
I was a councillor I succeeded in pro-
ducing an important public offer for 
the Metropolitan Police, mainly in 
the maintenance and purchase of ve-
hicles, as well as of other technical 
equipment, the initiation of a scree-
ning procedure performed directly by 
officers, and the launch of an upda-
ted recruitment campaign that resul-
ted in new employees. I was also able 
to launch a new phase for the “Bez-
pečná Praha” foundation (Safe Pra-
gue foundation), approve changes 
to the charter, the setting of new in-
ternal rules and also enable new per-
sonal appointments within its bo-
dies. I see crime prevention, which is 
closely connected to my function, as 
the most important tool to support 
the activities and to meet the objecti-
ves of the Crime Prevention Concept 
subsidies program. For the purpose of 
the most effective use thereof, I initi-
ated the Analysis of the Safe Feeling 
of Citizens of the City of Prague to be 
prepared. At the same time, this step 
has provided us with one of the most 
important background documents for 
the Crime Prevention Concept asse-
ssment for the period of 2013–2016 
and for the preparation of a new 
Concept for the period 2017–2020. 

It is important for me that I focus 
on the aspects of the job that I have 
a close relationship with. However, 
I always strive to keep my feet on 
the ground as I know the risks within 
the security field which are still pre-
sent even if you do not commit any 
breach. Therefore, I consider the gu-
arantee of security as more than just 
a mission but my professional obliga-
tion, where there is no place for ex-
cuses, nor for posturing. 

Libor Hadrava

actuaL QueStIoNS of  
the cIty of praGue
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DLuhy JSou řeŠIteLNé  
— říká JuDr. mILaN SucháNek

JuDr. milan Suchánek (nar. 1954), 
absolvent uk praha. pracoval 
ve státní správě, bankovním sek-
toru a také v advokacii. v roce 
2001 byl ministrem spravedlnos-
ti jmenován soudním exekutorem 
pro soudní obvod praha 9 a tuto 
činnost vykonává do současné 
doby. rozhovor pro military fo-
rum vedl JuDr. Svetozár plesník

mif: Když se řekne exekutor, nevyvo-
lává to příjemné pocity. Co Vy na to?

mS: Ono záleží hodně na tom, v jaké 
pozici jste. Pokud Vám někdo dluží 
peníze a nevrací je dobrovolně a včas, 
tak Vám nezbývá nic jiného, než ty 
peníze vymáhat. A to se může dít ví-
cero způsoby. Zákonný způsob je zvo-
lit cestu práva, tj. soudní a exekuč-
ní řízení.

Pokud jste dlužníkem, tak byste si 
to měl přiznat a postavit se k řeše-
ní čelem. Určitě bych nedoporučo-
val „dělat mrtvého brouka“ a spolé-
hat na to, že se vše napraví samo. Po-
kud budete vyzvedávat poštu a ko-
munikovat s věřiteli, určitě v této fázi 
předejdete větším nepříjemnostem 
a ušetříte i spoustu času a peněz.

Ještě si dovolím doplnit, že činnost 
soudního exekutora je striktně upra-
vena speciálním zákonem (zákon 

č. 120/2001 Sb., o soudních exekuto-
rech a exekuční činnosti) a nad exe-
kuční činností je Ministerstvem spra-
vedlnosti ČR vykonáván státní do-
hled.

mif: Mohl byste blíže představit práci 
Vašeho úřadu?

mS: Exekutorský úřad Praha 9, v je-
hož čele stojím, má kromě mne ještě 
4 právníky a dalších 40 zaměstnanců. 
Naše práce se v mnohém podobá prá-
ci soudů prvního stupně. Kromě nu-
ceného výkonu exekučních titulů – ty-
picky na zaplacení peněžitého plnění 
– vyklízíme i nemovitosti a v několika 
případech jsme i odstraňovali stav-
by. Dále přijímáme do úschovy movi-
té věci včetně peněz, provádíme dob-
rovolné dražby na návrh vlastníka, se-
pisujeme exekutorské zápisy osvěd-
čující skutkové děje či stavy věci a po-
skytujeme právní pomoc, a to přede-
vším věřitelům – k pomoci dlužníkům 
se vyjádřím dále. Máme i další aktivity 
jako např. přednáškovou, charitativní 
a nadační činnost.

Vaše čtenáře ale určitě nejvíce zají-
mají naše postupy při vymáhání pe-
něžitých pohledávek. Pokud očekáva-
jí nějaké scény z akčních filmů, tak je 
musím zklamat. Jedná se o trpělivou 
kancelářskou práci spočívající v kore-
spondenci s účastníky řízení, lustraci 
dostupných rejstříků za účelem vyhle-
dání majetku a posléze jeho obsta-
vení. Základní snahou je postupovat 
rychle a efektivně s cílem naplnit exe-
kuční titul, ale současně i dbát práv 
věřitelů i dlužníků. Výjezdy do do-
mácností a prodeje movitých i nemo-
vitých věcí činíme neradi a v krajním 
případě a pouze tehdy, když dlužník 
naprosto nekomunikuje nebo není 
žádným způsobem zastižen, a také 
tehdy, když pohledávku není možné 
uhradit jiným způsobem. 

mif: Dotkl jste se věřitelů, o koho se 
jedná a jaké mají pohledávky?

mS: Náš úřad působí od vzniku exe-
kutorského stavu, tedy již od roku 
2001. Snad to nebude znít neskrom-
ně, ale za tu dobu více než 15 let si 

získal určitou reputaci a je nám ctí, že 
pracujeme pro bankovní domy, ob-
chodní společnosti, advokátní kan-
celáře, veřejný sektor i zdravot-
ní pojišťovny. Jednou z těch pojišťo-
ven je i Vojenská zdravotní pojišťov-
na, se kterou dlouhodobě spolupra-
cujeme při vymáhání dlužného po-
jistného včetně nedoplatků a pená-
le. Rád konstatuji, že její dlužníci jsou 
z převážné většiny slušní a vstřícní 
lidé, kteří se do problému dostali ně-
kdy i zapomětlivostí nebo nedopatře-
ním, např. když přecházeli z pracov-
ního nebo služebního poměru na sa-
mostatně výdělečnou činnost. Jiného 
druhu jsou pohledávky bank – půjč-
ky a úvěry- a další škála pohledávek 
od dlužného nájemného po dlužné 
výživné.

mif: Mohli bychom si asi povídat ješ-
tě dlouho a co tedy závěrem?

mS: Závěrem bych nerad zapomněl 
na samotné dlužníky. Kromě toho, že 
se jim jako účastníkům řízení snažíme 
vysvětlovat jejich práva a maximál-
ně šetřit jejich osobnost, dlouhodobě 
také organizujeme bezplatnou právní 
poradu ve spolupráci s Městskou částí 
Praha 9, termíny jsou uváděny na we-
bových stránkách, jakož i místním ča-
sopisu Devítka.
Aby náš hovor nepůsobil až tak ko-
misně, tak si jej na úplný závěr dovo-
lím odlehčit. Jako absolvent vojen-
ské katedry jsem absolvoval s tehdej-
ší specializací ČVO 130 poměrně ost-
rou vojenskou základní službu u bo-
jového útvaru na Šumavě. Nikdy jsem 
této zkušenosti nelitoval a pokud se 
dnes v rámci profesionální armády 
uvažuje o větší spolupráci s občany, 
lze to dle mého názoru pouze uvítat. 
Nechť se tedy daří všem formám této 
spolupráce, včetně spolupráce se Sva-
zem důstojníků a praporčíků Armády 
České republiky.

Děkuji za rozhovor…
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Milan Suchánek, born in 1954, Doctor 
of Laws, graduate of Charles Univer-
sity in Prague. Worked in public ad-
ministration, banking sector and also 
legal profession. In 2001, he was ap-
pointed by the Minister of Justice as 
a judicial officer for Prague 9 court 
district and holds the position since 
then. Interview by Svetozár Plesník, 
Doctor of Laws, for Military Forum.

mif: When we hear „judicial officer“, 
it does not make us feel comfortable. 
What do you think? 

mS: This mainly depends on your si-
tuation. If someone owes you money 
and does not return it on voluntary 
and timely basis, there is nothing else 
to do but enforce it. This can be done 
several ways. Legal way is to follow 
the way of law, i.e. judicial and enfor-
cement proceedings. 

Once you become a debtor, you 
should accept it and face the conse-
quences. I would strongly discoura-
ge from „playing possum“ and be-
lieve that everything will get fixed 
by itself. If you pick up your mail and 
communicate with creditors, you will 
certainly avoid more serious inconve-
nience and save a lot of time and mo-
ney as well. 

I would like to add that the conduct 
of the judicial officer is strictly regula-
ted by a special act (Act No 120/2001 
Coll., on Judicial Officers and Enforce-
ment Procedure (Enforcement Code)) 
and the whole area of enforcement 
proceedings is supervised by the Mi-
nistry of Justice of the Czech Repub-
lic. 

mif: Could you introduce work of 
your office in more detail? 
MS: Enforcement office in Prague 9, 
which I am the head of, employs besi-
des me four more lawyers and about 
forty other employees. Our work 
is similar to that of the first-instan-
ce courts. Besides carrying out com-
pulsory enforcement of enforcement 

titles – typically for monetary pay-
ments – we also provide property 
eviction and in past we already arran-
ged for building removals in couple 
of cases. Additionally, we provide cus-
tody of movables including money, 
voluntary auctions at the owner‘s 
proposal, make out statements certi-
fying factual findings in a particular 
case and provide legal advice prima-
rily to creditors – I will devote some 
words to help to debtors later on. 
Our further activities include lectu-
ring, charity and endowment. 

But your readers are certainly most 
interested in our procedures regar-
ding recovery of debts. If they expect 
some action movie scenes, they will 
be disappointed, though. It is mainly 
office work based on a great deal of 
patience, which consists of correspon-
dence with parties to proceedings, 
examination of available registers in 
order to locate assets and their at-
tachment later on. The primary aim is 
to act quickly and efficiently in order 
to recover the enforcement title with 
all respect to the creditor´s and deb-
tor´s rights at the same time. It does 
not bring us any pleasure to intru-
de households with a follow-up sale 
of movables and immovables, which 
happens as a last resort and only in 
case the debtor avoids communicati-
on or all the efforts to reach him fai-
led and/or when the claim cannot be 
settled any other possible way. 

mif: You mentioned creditors. Who 
are they and what do they claim?

mS: Our office has been operating 
since 2001 when the guild of judicial 
officers was established in the Czech 
Republic. I hope it will not sound as 
boasting when I say that the office 
has gained some reputation over tho-
se 15 years and we feel honoured to 
have the chance to cooperate with 
banks, commercial corporations, law 
offices, public sector and health ins-
urance companies. One of these he-
alth insurance companies is the Mili-

tary Health Insurance Company, with 
whom we have been cooperating for 
a long period already on recovery of 
outstanding premiums including ar-
rears and penalties. It is necessary to 
add, that its debtors are predomi-
nantly decent and forthcoming peo-
ple, who sometimes got into trouble 
just due to their forgetfulness or by 
accident, e.g. when switching from 
employment to self-employment. 
Banks deal with different claims, i.e. 
loans and credits, and a further range 
of claims from outstanding rent arre-
ars to due maintenance. 

mif: We could go on talking for 
a long time so what to say in conclu-
sion? 

mS: I would not like to omit the deb-
tors. In addition to trying to explain 
to them what their rights as a party 
to the proceedings are we also provi-
de free legal consultancy service un-
der cooperation with Municipal Dis-
trict Prague 9. Dates can be found on 
websites and in local periodical „De-
vítka“ as well. 

Not to make the interview sound so 
stiff, let me ease it a little bit before 
the very end. As a graduate of Milita-
ry University Department with specia-
lisation „ČVO 130“, I had to perform 
quite a demanding compulsory mili-
tary service with the combat unit at 
the Šumava region. I have never reg-
retted this experience and such cur-
rent efforts within the professional 
army considering broader collabora-
tion with citizens should be just wel-
come, in my opinion. So, let´s wish 
all the best to all these kinds of coo-
peration including cooperation with 
the Union of Officers and Warrant 
Officers of the Army of the Czech Re-
public. 

Thank you for the interview…

DebtS caN be SoLveD  
—SayS mr. mILaN SucháNek, 
Doctor of LaWS
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bez záSob JSou GeNeráL 
I voJák k NIčemu

RNDr. Jiří Hynek, prezident Asociace obranné-
ho a bezpečnostního průmyslu České republiky

President of the Defence and Security Industry 
Association of the Czech Republic (DSIA) 

mif: Pane doktore, řadu let Vás ve-
řejnost zná jako prezidenta Asociace 
obranného a bezpečnostního průmys-
lu České republiky. v poslední době 
se profilujete také v politice.  Jako je-
den ze zakladatelů strany Realisté 
jste spojován s tématem bezpečnost 
a obranyschopnost. Jak to jde dohro-
mady?

Jh: Myslím, že se v mém případě jed-
ná o přirozený vývoj člověka, kte-
rý něco znal, pochopil, snažil se po-
třebné věci prosadit a rozhodně chce 
v dané situaci a konkrétním čase po-
moci.
Od roku 2011, kdy jsem nastoupil 
na pozici prezidenta AOBP České re-
publiky, se v oblasti zajišťování obra-
nyschopnosti země a prosazování ná-
rodních bezpečnostních zájmů mno-
hé změnilo, určitě k lepšímu. Důvo-
dem změny k lepšímu ovšem neby-
la a ani není předvídavá realistic-
ká stranická politika vládnoucích ko-
aličních stran. Ke změnám dochá-
zí vlivem komplikované a nestabilní 
bezpečnostní situace ve světě, hlav-
ně mezi velmocemi, a stále masivněj-
ších projevů terorismu. K tomu se při-
dal tlak USA na zvyšování národních 
vojenských rozpočtů členským zemí 
NATO, tedy i nás. Čeští vládní před-
stavitelé, koneckonců i někteří vyso-
cí armádní činitelé, velmi často měnili 
svá rozhodnutí a koncepce a byli ne-

čitelní. Co je nejhorší, že jejich nevrat-
ná rozhodnutí byla v rozporu s ná-
rodními zájmy. Často svá řešení odů-
vodňovali potřebami NATO a absolut-
ní nezbytností podřizovat se alianční-
mu systému kolektivní bezpečnosti, 
bez prioritního zohledňování našich 
národních zájmů. Od mého poznání, 
že je třeba měnit pohled na zajišťo-
vání bezpečnosti země a doprovodit 
jej efektivní politikou, již byl jen malý 
krůček do politiky vstoupit s touhou 
realisticky a reálně ji pomáhat trans-
formovat do podoby prospěšné vět-
šině občanů země. Stal jsem se zakla-
datelem strany Realisté.

mif: Se současnou geopolitickou situ-
ací, zejména v Evropě, úzce souvisí stá-
le silnější prosazování národních zá-
jmů, a to i menších států či jejich usku-
pení. Řekl bych, že je to docela v kon-
trastu s oficiálním směrem naší sou-
časné české zahraniční a bezpečnost-
ní politiky, tedy víceméně spoléhání se 
na zahraniční pomoc v rámci NATO či 
EU. Jak tento rozpor hodnotíte?

Jh: Stát, který nedostatečně prosa-
zuje svoje národní zájmy a je často 
ve vleku rozhodnutí svých silnějších 
aliančních partnerů, i když být ne-
musí, nutně ztrácí část své suvereni-
ty. Češi jako menší stát ze své histo-
rie dobře znají, kam až je víra v neo-
třesitelná partnerství se silnějšími do-
vedla. Naše současná vláda sice slovně 
podporuje menší regionální uskupe-
ní, jejichž jsme členy, jako například 
visegrádskou skupinu, ale konkrét-
ní kroky naprosto chybí. Řídím se hes-
lem: “Hledáš-li pomocnou ruku, na-
jdeš ji na konci svého ramene”. Musí-
me být schopni zajistit si vlastní bez-
pečnost a obranu sami. Současné iko-
nizování Evropské unie může někdy 
vést až k jasnému poškozování čes-
kých zájmů. Příkladem budiž jasné 
pochybení  Bruselu v případě evrop-
ské směrnice omezující práva občanů 
držet legální zbraně.

mif: Může malý stát prosazovat svoje 
národní zájmy v oblasti obranyschop-
nosti a bezpečnosti, bez vazby na svě-

tové velmoci či velká regionální usku-
pení?
Jh: Rozhodně ano. Uvedu konkrétní 
příklad z letošního 14. mezinárodní-
ho veletrhu obranné a bezpečnostní 
techniky IDET v Brně. AOBP uzavřela 
dohodu o spolupráci se svým  maďar-
ským partnerem, byla spolupořada-
telem česko-rakouského fóra zbrojní-
ho a bezpečnostního průmyslu. Chce-
me také vyzvat Slovensko a Slovin-
sko k mnohem intenzivnější spolu-
práci s cílem bránit současným aktivi-
tám Evropské komise, která prostřed-
nictvím nově zřízeného Evropského 
obranného fondu chce vyhovět zá-
jmům nadnárodních koncernů ovlád-
nout náš český trh obranného prů-
myslu. Je zajímavé, že zájem o tuto 
spolupráci projevila i Litva. Státní or-
gány, které rozhodují o dodávkách 
zbraní a techniky našim ozbrojeným 
složkám, si musí uvědomit svou od-
povědnost za bezpečnost a obrany-
schopnost země. Myslím si, že lze, 
při obratné vládní politice podpoře-
né kvalitním a konkurenceschopným 
tuzemským obranným průmyslem 
a efektivní armádou, určenou nejen 
pro zahraniční mise, ale hlavně pro 
obranu vlastního území, sladit národ-
ní zájmy se závazky, vyplývajícími pře-
devším z Washingtonské smlouvy. Na-
konec čl. 3 této smlouvy zcela jasně 
hovoří o rozvíjení individuální schop-
nosti země (tedy nejen kolektivní) 
odolat ozbrojenému útoku. Toto my 
dnes naprosto ignorujeme.

mif: v obou svých funkcích jistě velmi 
citlivě vnímáte potřebu zabezpečovat 
národní zájem a s ním spojenou bez-
pečnost prostřednictvím českých sub-
jektů, konkrétně národního obranné-
ho průmyslu. Přitom ve svých vystou-
peních často zdůrazňujete úlohu čes-
ké vojenské logistiky. Co tím konkrét-
ně myslíte?

Jh: Máte pravdu, za jeden ze zákla-
dů zajištění bezpečnosti a obrany-
schopnosti považuji vojenskou logisti-
ku a vlastně logistiku vůbec, protože 
se narodila právě z té vojenské. Na-
prosto souhlasím s prohlášením řec-
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kého admirála Klearcha, který již ně-
kdy v pátém století prohlásil, že „bez 
zásob jsou generál i voják k ničemu“. 
Poupravil bych tento výrok pouze 
na „bez rychle dostupných a osvěd-
čených zásob“. Samozřejmě nejlep-
ší rychle dostupné a osvědčené záso-
by, tedy zbraně, munice, výstroj, pro-
středky dopravy, v současnosti infor-
mační a komunikační systémy a dal-
ší nezbytné segmenty vojenské logis-
tiky – ani již vlastně nevím, co všech-
no do této sféry zařadit, jsou ty nej-
snáze dostupné, to znamená domá-
cí provenience a samozřejmě kva-
litní a kompatibilní se všemi využí-
vanými zbraňovými systémy a bojo-
vou technikou. Kolikrát nás v tomto 
směru již zklamala NSPA – Agentura 
NATO pro podporu a zprostředková-
ní, když v termínu například nedoda-
la již zaplacenou munici, kolikrát při 
dodávkách před českou firmou do-
stala přednost společnost zahranič-
ní, protože byla větší a značka ve svě-
tě známější a vlastní vládou v tendru 
více podporovaná.  Přitom nespočet 
našich zbrojních, ICT a logistických fi-

rem dosahuje na zahraničních trzích nebývalé úspěchy, ale v Česku se s nimi stá-
le ještě někdy zachází podle hesla „doma není nikdo prorokem“. Aby tento slo-
gan dostal užší mantinely, o to se snaží právě AOBP České republiky, v posled-
ní době úspěšně často se Sekcí průmyslové spolupráce a řízení organizací Minis-
terstva obrany, příslušnými výbory parlamentu České republiky a dalšími orgány 
a institucemi obranné a bezpečnostní komunity. Věřím, že národní zájem i vo-
jenská logistika v Česku nacházejí „svoje místo v tvaru“. Uvědomme si, že v pří-
padě krize, stavu ohrožení státu či válečného stavu, se budeme moci spoleh-
nout pouze na vlastní dodavatele.

Za rozhovor poděkoval Antonín Svěrák

Na veletrhu LAAD v Rio de Janeiru v roce 2015 byla za přítomnosti ministra obrany ČR M. Stropnické-
ho a prezidenta AOBP ČR Jiřího Hynka podepsána mezi AUROU (generálním ředitelem je Filip Engel-
smann) a brazilskou společností EMGEPRON, pověřenou nákupem kodifikačního software pro brazil-
ské ozbrojené síly, smlouva na implementaci informačního systému MC CATALOGUE, vyvíjeného AU-
ROU. Tento špičkový software pro kodifikaci dle standardů Kodifikačního systému NATO je v součas-
nosti využíván v 17 zemích na 5 kontinentech, stal se tak nejrozšířenějším na světě. Opět jeden z vý-
razných exportních úspěchů ryze české firmy.

When visiting the LAAD Fair, the Czech Minister of Defence witnessed the signature of an agreement 
between AURA (with Filip Engelsmann as General Director) and EMGEPRON that was assigned to 
procure codification software (MC CATALOGUE developed by AURA) for the Brazilian Armed Forces. 
This cutting-edge software for materiel codification according to the NATO Codification System stan-
dards is used in seventeen countries on five continents and has become the most widely used codifica-
tion software worldwide. Again, another significant export successes of the purely Czech company.
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WIthout SuppLIeS there IS  
No profIt WhatSoever IN  
the GeNeraL or the prIvate  
SoLDIer
mif: The public knows you as a presi-
dent of the Defence and Security In-
dustry Association of the Czech Re-
public (DSIA) for many years. Last 
days you are involved in politics too. 
As one of the founders of Realists 
party you are associated with safety 
and defensive capacity. How does it 
work together? 

Jh: I think, in my case it is a natu-
ral development of a man, who new 
something, who understood it and 
made efforts to push needed things 
through and he definitely wants to 
help in the current situation and at 
particular time. Since 2011, when 
I took up position of the president 
of DSIA of the Czech Republic, many 
things have changed in the field of 
securing the country´s defence and 
promoting national security interests, 
definitely for the better. 
However, the reason for the change 
for the better is not the foreseeable 
realistic party policy of ruling coali-
tion parties nor in the past neither 
in the present. The changes are cau-
sed by a complicated and unstable sa-
fety situation in the world, especial-
ly between the world powers, and 
stronger massive manifestations of 
terrorism. In addition, the U.S. put 
a pressure on increasing of the nati-
onal military budgets of NATO mem-
bers, including our country of course. 
The Czech government leaders, and 
also some of the high-ranking milita-
ry officials, changed very often their 
decisions and conceptions which was 
hard to understand it. What is wor-
se, their irreversible decisions did not 
comply with the national interests. 
They often rationalised their soluti-
ons by needs of NATO and absolute 
necessity to submit to collective secu-
rity system of the Alliance without ta-
king into consideration our national 
interests as a priority. 

It took only a little step to enter the 
politics with a wish to transform it 
realistically and feasibly to a form 
which is useful for most of the citi-
zens since I had realized that it is ne-
cessary to change the point of view 
on securing the safety of our coun-
try and accompany it with efficient 
policy. I become a founder of Realists 
party.

mif: Still stronger national interests 
promotion, also in smaller countries 
or in their groupings, is closely rela-
ted to the current geopolitical situ-
ation, especially in Europe. I would 
say it is as opposed to the official fo-
cus of our current Czech international 
and safety policy, and so more or less 
relying on a foreign aid within NATO 
or EU. What is your opinion about 
this conflict?

Jh: A state that insufficiently promo-
tes its national interests is often in-
fluenced by its stronger alliance part-
ners’ decisions, although it does not 
have to be, necessarily loses a part of 
its sovereignty. The Czechs, as a smal-
ler nation, know very well from their 
history where a belief in an unshake-
able partnership with a stronger one 
had led them to. On one hand our 
current government verbally supports 
smaller regional groupings, which we 
are a part of – for example Visegrad 
Group, on the other hand there are 
no particular steps.
I follow a proverb: “If you ever need 
a helping hand, it is at the end of 
your own arm”. We must be able to 
secure our safety and defence our-
selves. Current iconisation of the Eu-
ropean Union can sometimes lead to 
obvious damaging of the Czech in-
terests. For example obvious fault of 
Brussels in case of the European di-
rective limiting the citizens’ right to 
keep legal guns. 

mif: Can a small country promote its 
national interests in the field of de-
fence and safety without any con-
nection to worlds’ power leaders or 
big regional groupings?

Jh: Definitely yes. I will give you an 
example from this year’s 14th Inter-
national Defence and Security Tech-
nologies Fair Exhibition IDET in 
Brno. DSIA has concluded a coope-
ration agreement with its Hungari-
an partner, it was a co-organizer of 
the Czech-Austrian forum of defence 
and safety industry. We also want to 
invite Slovakia and Slovenia to even 
more intensive cooperation with an 
aim to prevent the European Uni-
on committee from current activi-
ties that wants to meet multinational 
concerns’ interests in controlling our 
Czech market of defence industry by 
means of the recently established Eu-
ropean Defence Fund. It is interesting 
that Lithuania has showed an inte-
rest about this cooperation too. Sta-
te bodies that make decisions about 
supply of arms and technologies to 
our armed forces have to realize the-
ir responsibility for safety and defen-
ce of the country. I think it is possible 
to harmonize the national interests 
with obligations following mainly 
from Washington Treaty using a com-
petent government policy suppor-
ted by quality and competitive do-
mestic defence industry and efficient 
military forces that are intended not 
only for foreign missions, but main-
ly for our own territory defence. Af-
ter all, paragraph No. 3 of this Trea-
ty clearly refers to country’s develop-
ment of the individual ability to resist 
an armed attack (no only as a group). 
This is what we absolutely ignore the-
se days. 
 
mif: In both your posts you careful-
ly perceive the need to secure the na-
tional interest and related safety by 
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means of the Czech subjects, name-
ly the national defence industry, for 
sure. At the same time you often em-
phasize the role of the Czech milita-
ry logistics during your appearances. 
What exactly do you mean? 

Jh: It is true that I consider military 
logistics and actually logistics in ge-
neral, because logistics comes from 
the military one, to be one of the 
fundamentals of securing the safe-

ty and defence capacity. I absolute-
ly agree with Grecian Admiral Klear-
chus´ statement who said: “Witho-
ut supplies there is no profit whatso-
ever in the general or the private sol-
dier” around the 5th century. I would 
adjust it with the words - witho-
ut quickly available and proven sup-
plies. The best quickly available and 
proven supplies, it means weapons, 
munitions, equipment, transportati-

on means, nowadays also informati-
on and communication systems and 
other necessary elements of military 
logistics – actually, I am not sure what 
else I should add to this field – are 
the most easily available ones, which 
means those from the domestic pro-
venance. And, of course, high quali-
ty and compatible with all used we-
apon systems and combat technolo-
gy. Many times we have been disap-
pointed by NSPA – NATO Support and 
Procurement Agency, for example be-
cause they had not delivered already 
payed munitions in time, many times 
a foreign company instead of a Czech 
one was given priority to in the sup-

plies, because the foreign one was 
bigger, the brand was known better 
in the world and the company was 
more supported in the tender by its 
government. At the same time num-
bers of our armaments, ICT and lo-
gistic companies reach extraordina-
ry success abroad, but in the Czech 
Republic they are treated following 
a proverb: “No one is a prophet in 
their own land”. It is DSIA who has 

been trying to give less importance to 
this proverb, recently successfully, of-
ten with the Industrial Cooperation 
and Organisations Management Di-
vision of the Ministry of Defence, re-
lative committees of the Parliament 
of the Czech Republic, and other au-
thorities and institutions of the de-
fence and security community. I belie-
ve, that the national interests and mi-
litary logistics in the Czechia find the-
ir right place. Let´s realize that in case 
of a crisis, in case of a state of emer-
gency or a war situation we would 
be able to rely on our domestic sup-
pliers only.

Mr. Antotnín Svěrák thanked  
for the interview to RNDr. Jiří Hynek

 Expozice AURY na 14. mezinárodním veletr-
hu obranné a bezpečnostní techniky IDET 2017 

v Brně.

Stand of AURA at the 14th International  
Defence and Security Technologies Fair IDET 

2017 in Brno.
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NáčeLNík voJeNSké kaNceLáře  
prezIDeNta repubLIky čr 
GeNmJr. ING. JaN kaŠe, mSc.

Vojenská kancelář prezidenta repub-
liky je jednou ze složek ozbrojených 
sil České republiky. V jejím čele sto-
jí náčelník, který je přímo podřízen 
prezidentovi republiky a je preziden-
tem jmenován a odvoláván. V sou-
časnosti jím je generálmajor Ing. Jan 
Kaše, MSc. 

Kromě řízení Hradní stráže plní Vo-
jenská kancelář úkoly související s vý-
konem pravomocí prezidenta jako 
vrchního velitele ozbrojených sil.
Příslušníci vojenské kanceláře použí-
vají specifické uniformy, které se po-
dobají uniformám Hradní stráže.

Genmjr. Ing. Jan Kaše, MSc. se v ar-
mádě specializoval na informační 
a spojovací techniku. Pracoval jako 
náčelník spojovacího vojska, ale také 
jako bezpečnostní ředitel na minis-
terstvu obrany. Má taktéž diplomatic-
ké zkušenosti, pracoval jako obranný 
poradce na velvyslanectví v Tel Avivu 
a jako velitel kanceláře NATO v Běle-
hradě.

mif: Po absolvování Střední vojen-
ské školy v Novém Městě nad Váhom 

a Vojenské akademie v Brně – obor 
automatizované systémy velení a ří-
zení (vojenské počítače) – jste působil 
převážnou část své služební kariéry 
v oblasti výpočetní techniky. Můžete 
našim čtenářům sdělit, co Vás vedlo 
ke vstupu do ozbrojených sil? Měl jste 
svůj vzor v rodině, nebo to byl v dět-
ství Váš zájem o „vojáky“?

Jk: Pro vstup do ozbrojených sil jsem 
se rozhodoval ve svých 15 letech. 
Mojí primární motivací byl zájem 
o techniku a elektrotechniku. Částeč-
ný vliv na mé rozhodnutí mělo i mé 
bydliště v západních Čechách, kde 
jsem se s činností armády v tehdejší 
době mohl potkávat na každém kro-
ku. Když přišli v 9. třídě ZDŠ pracov-
níci OVS provádět nábor na vojen-
ské školy, oslovila mě možnost studo-
vat na VSOŠ se zaměřením na sdělo-
vací techniku. Rodiče mi můj záměr 
nerozmlouvali a mohu říci, že ze stra-
ny otce jsem měl ve svém rozhodnu-
tí rovněž podporu. Svého rozhodnu-
tí jsem nikdy nelitoval a služba vlas-
ti v průběhu mé vojenské kariéry mě 
vždy plně naplňovala.

mif: Výkon služby v problematice ko-
munikačních a informačních systémů 
je velice náročný a zodpovědný. Tech-
nologie se neustále vyvíjí a mění, jaký 
byl důvod výběru této specializace?
JK: Jak jsem již uvedl, v období dospí-
vání jsem inklinoval k elektrotechni-
ce a studium na VSOŠ v Novém Městě 
nad Váhom mě v tomto smyslu zají-
malo. Po celou dobu jsem patřil mezi 
skupinu studentů, kteří vedle studia 
trávili volný čas s pájkou v ruce a pod-
le časopisu Amatérské rádio „bastli-
li“ nejrůznější přístroje jako nabíječ-
ky, barevné hudby, anténní zesilova-
če atd. Moje generace prožila roz-
voj elektroniky od klasických elektro-
nek přes transistory, po integrované 
obvody až po mikroprocesory. Rozvoj 
technologií a služeb v tomto oboru 
mě vždy fascinoval. Současně to mělo 
komplementární efekt pro samotné 
studium, ale i přípravu a výkon služby 
u spojovacího vojska.

mif: Vykonával jste řadu funkcí 
v rámci našich ozbrojených sil. V le-
tech 2005 až 2007 jste působil jako 
obranný poradce Kontaktního velvy-
slanectví NATO u našeho zastupitel-
ského úřadu v Tel Avivu, v roce 2010 
jako velitel vojenské styčné kanceláře 
NATO v Bělehradě. Jak práce v zahra-
ničí ovlivnila Vaši kariéru a současně 
i osobní život?

Jk: Práce na ZÚ v Tel Avivu a na MLO 
NATO v Bělehradě byla určitě nesmír-
ně zajímavá a profesně mě obohati-
la. V průběhu pobytu jsem měl mož-
nost poznat jinou kulturu a styl prá-
ce na zastupitelském úřadě v působ-
nosti MZV. Rovněž spolupráce s Iz-
raelskými ozbrojenými silami (IDF) 
byla pro mě životní školou. Činnost 
na MLO NATO byla svým způsobem 
pokračováním spolupráce a prosazo-
váním akčního plánu NATO v partner-
ské zemi. V Izraeli se jednalo o Stře-
domořský dialog a v případě Srbska 
o partnerství pro mír (PfP). U styčné 
kanceláře NATO šlo o práci v meziná-
rodním prostředí (příslušníci ze zemí 
NATO), spolupráce s orgány srbského 
MO a GŠ, srbského MZV, Parlamen-
tu, ambasád zemí NATO a PfP, s čes-
kou ambasádou, která v této době pl-
nila roli kontaktní ambasády NATO, 
s aliančními velitelstvími (JFC Nea-
pol, ACO SHAPE, KFOR a SFOR) a nej-
různějšími nevládními organizacemi 
(NGO), tedy ideální prostředí pro vo-
jenskou diplomacii, ve které jsem se 
mohl realizovat.

V průběhu pobytu a činnosti v za-
hraničí jsem měl možnost se sezná-
mit s životem a národními zvyklost-
mi v těchto zemích, kulturou, historií 
a navštívit nejrůznějších pamětihod-
ností a přírodních rezervace. 

mif: Dnem 15. dubna 2016 jste byl 
jmenován do funkce náčelníka Vo-
jenské kanceláře prezidenta republi-
ky. Jaký je rozdíl mezi doposud vyko-
návanými činnostmi v rámci Armády 
České republiky a Vaším současným 
zařazením v přímé podřízenosti prezi-
denta republiky?
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Jk: Jen stěží lze srovnávat činnosti vy-
konávané v AČR se současným zařa-
zením. Na druhou stranu si jen ob-
tížně dovedu představit výkon funk-
ce náčelníka Vojenské kanceláře pre-
zidenta republiky bez detailních zna-
lostí AČR, jejích problémů, plánů roz-
voje a výstavby. Stejně tak i zkuše-
nosti z mezinárodního prostředí mně 
hodně pomáhají. Kromě povinnos-
tí v řízení Hradní stráže a protoko-
lárních aktech je moje role zejména 
v pozici poradce prezidenta republi-
ky v otázkách ozbrojených sil a bez-
pečnostních sborů a vyřizování agend 
spojených s rolí prezidenta republiky 
jako vrchního velitele ozbrojených sil.
Přesto je však i řada činností, které 
jsou shodné s aktivitami velitelů a sta-
tutárních orgánů na strategickém 
stupni velení.

The Military Office of the President 
of the Republic is one of the com-
ponents of the armed forces of 
the Czech Republic. It is headed by 
a chief who is directly subordinated 
to the President of the Republic 
and is appointed and dismissed by 
the President. At present, he is major 
general Ing. Jan Kaše, MSc.

In addition to managing the Castle 
Guard, the Military Office performs 
tasks related to the execution 
of the powers of the President 
as the Supreme Commander of 
the Armed Forces.

Members of the military office use 
specific uniforms that resemble 
the uniforms of the Castle Guard.
Genmjr. Ing. Jan Kaše, MSc. special-
ized in information and communi-
cation technology in the army. He 
worked as the chief of the connect-
ing troops, but also as the Security 

mif: Řeknete nám něco o svých záli-
bách a koníčcích. Jak relaxujete, po-
kud Vám zbývá čas?

Jk: Volného času mi opravdu příliš 
nezbývá. Pokud mi to časově vyjde, 
tak se snažím něco dělat pro své zdra-
ví, jezdím na kole, plavu, občas si za-
hraji squash nebo tenis. Rád si také 
přečtu knihu nebo odborné články. 
Snažím se také věnovat se vnouča-
tům, které jsou v předškolním věku.

Děkuji za rozhovor…

S náčelníkem Vojenské kanceláře pre-
zidenta republiky ČR genmjr. Ing. Ja-
nem Kašem, MSc., vedl rozhovor pro 
Military Forum JUDr. Svetozár Plesník.

de of basic school, the District mili-
tary office staff recruited to military 
schools, I was interested in studying 
at Military high school with a focus 
on the communication technology. 
My parents were not against it, and 
I can say that my father also suppor-
ted me. I never regretted my decisi-
on, and the service of homeland du-
ring my military career has always ful-
ly filled me.

mif: the performance of the servi-
ce in the field of communication and 
information systems is very deman-
ding and responsible. Technology is 
constantly progressing and changing 
what was the reason for choosing 
this specialization? 

Jk: As I have already said, I tended 
to electrotechnics in the period of 
my adolescence, and I was interested 
in studying at Military high school in 
Nové Město nad Váhom. All the time 
I belonged to a group of students 
who spent leisure time with a sol-

Director at the Ministry of Defense. 
He also has diplomatic experience, 
worked as a defense adviser at Tel 
Aviv embassy and as commander of 
the NATO office in Belgrade.

mif: After graduating from the Se-
condary Military School in Nové Měs-
to nad Váhom And the Military Aca-
demy in Brno – Automated Command 
and Control Systems (Military compu-
ters) – you have been a major part of 
your career in the field of computer 
technology. Can you tell our readers 
what motivated you to join the ar-
med forces? Did you have your pat-
tern in the family, or was it your chil-
dhood interest in „soldiers“?

Jk: I decided to join the armed for-
ces at my age of 15. My primary mo-
tivation was interest in technology 
and electrical engineering. Partial in-
fluence on my decision was my home 
in West Bohemia, where I could meet 
the army at that time at every turn. 
When they came in the 9th gra-

chIef of the mILItary offIceS  
of the preSIDeNt of the czech  
repubLIc GeNmJr. 
ING. JaN kaŠe, mSc.
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der in hand and according to techni-
cal magazine „Amatérské radio“ and 
producing in a way of „do it your-
self“ various devices such as char-
gers, color music, antenna ampli-
fiers etc. My generation experien-
ced the development of electronics 
from classical tubes through transis-
tors, integrated circuits to micropro-
cessors. The development of techno-
logies and services in this field has 
always fascinated me. At the same 
time, it had a complementary ef-
fect for the study itself, but also for 
the preparation and performance of 
service at the signal troops.

mif: You have performed a number 
of appointments within our armed 
forces. From 2005 to 2007, you ser-
ved as Defense Advisor to the NATO 
Contact Point Embassy (CPE) at our 
embassy office in Tel Aviv, in 2010 as 
Commander of NATO Military Liason 
Bureau in Belgrade (MLO). How did 
your work abroad influence your ca-
reer and personal life?

Jk: Work at the Embassy in Tel Aviv 
and at the MLO NATO in Belgrade 
was definitely extremely interesting 
and professional enriched me. Du-
ring my stay I had the opportunity 
to learn another culture and style of 
work at the embassy‘s office within 
the competence of the MFA. Also co-
operation with the Israeli Armed For-
ces (IDF) was a life school for me. 
The assignment at MLO NATO was in 
some way continuing with cooperati-
on and promoting NATO action plan 
in a partner country. In Israel, it was 
the Mediterranean Dialogue and, in 
the case of Serbia, the Partnership for 
Peace (PfP). The NATO MLO involved 
work in the international environ-
ment (NATO members), co-operation 
with the Serbian MO and GS authori-
ties, Serbian MFA, Parliament, NATO 
Embassies od NATO countries and 
PfP, the Czech Embassy, which at that 
time served as the NATO CPE, Allied 
Commands (JFC Naples, ACO SHAPE, 
KFOR and SFOR) and various non-go-
vernmental organizations (NGOs) in 
fact the ideal environment for mili-
tary diplomacy in which I could reali-
ze myself.

During my stay and service abroad, 
I have had the opportunity to learn 
about life and national customs in 

these countries through culture, his-
tory, and to visit various sights and 
nature reserves.

mif: On 15 April 2016, you were ap-
pointed Chief of the Military Offi-
ce of the President of the Repub-
lic. What is the difference between 
the activities performed so far wi-
thin the Army of the Czech Republic 
and your current assignment under 
the direct authority of the President?

Jk: It is hardly possible to compare 
the activities carried out in the Czech 
Armed Forces (CAF) with the cur-
rent postion. On the other hand, it is 
difficult to imagine the performan-
ce of the Chief of the Military Offi-
ce of the President without detailed 
knowledge of the CAF, its problems, 
plans for development and structure. 
As well the experience from the in-
ternational environment helps me 
a lot. In addition to duties in the ma-
nagement of Castle Guard and parti-
cipation at protocol activities, my role 
is primarily in the position of adviser 
to the President of the Republic on 
matters of armed forces and security 
forces and dealing with agendas con-
nected with the role of the President 
of the Republic as the Supreme Com-
mander of the Armed Forces.

Nevertheless, there are also many ac-
tivities that are the same as the acti-
vities of commanders and statutory 
bodies at the strategic level of com-
mand.

mif: Can you tell us something about 
your hobbies and leisure time acti-
vities. How do you relax if you have 
time?

Jk: I do not really have too much 
free time. If I get out of time, I try to 
do something for my health, I ride 
a bicycle, swim, occasionally play 
squash or tennis. I also like to read 
a book or specialised articles. I‘m also 
trying to take care of the grandchil-
dren who are in pre-school age.

Thanks for the interview…

The Chief of Military Offices of 
the President of the Czech Repub-
lic genmjr. Ing. Jan Kaše, MSc., was 
interview for Military Forum by 
JUDr. Svetozar Plesník 
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práce haSIčSkého  
záchraNNého Sboru čr

Práce Hasičského záchranného sbo-
ru ČR (dále jen HZS ČR) zahrnuje ši-
roké spektrum činností. Nespočívá 
však jen ve zdolávání požárů, tech-
nické pomoci, nebo pomoci při mimo-
řádných událostech, zahrnuje také 
informování všech skupin obyvatel-
stva o možných mimořádných udá-
lostech a správných postupech v pří-
padě ohrožení.

Z tohoto důvodu HZS ČR klade v této 
oblasti důraz na výchovu a vzdělává-
ní obyvatelstva. Výchova a vzdělává-
ní obyvatelstva je systém, který sestá-
vá ze dvou základních prvků. Nosným 
prvkem je pravidelné vzdělávání oby-
vatelstva v rámci standardního vzdě-
lávacího procesu ve školách. Kromě 
něj jsou dále realizovány další progra-
my a akce pro veřejnost, které slou-
ží k podpoře pravidelné výuky nebo 
na ni navazují, rozvíjejí a doplňují ji 
a slouží pro cílové skupiny, které již 
neprochází pravidelnou výukou. 

Zaměření výchovy a vzdělávání rea-
guje nejen na možná rizika, ale také 
na právní předpisy, změny v technolo-
gickém pokroku a na aktuální potře-
by společnosti.

HZS ČR realizuje pro podporu stan-
dardního vzdělávacího procesu řadu 
aktivit, mezi které patří zejména:
•  pomoc při přípravě praktických cvi-

čení,
•  pořádání soutěží (pohybově-vědo-

mostní, výtvarné),
•  besedy pro žáky, studenty a peda-

gogické pracovníky,
•  ukázky z činnosti jednotek požární 

ochrany (samostatně, nebo ve spo-
lupráci s dalšími složkami IZS),

•  exkurze škol na stanicích HZS krajů,
•  tvorba nebo spolupráce na učebni-

cích a příručkách pro výuku.

Současně se podílí na realizaci vel-
kých programů jako např. Hasík CZ 
(proškolení lektoři navštěvují žáky 
druhé a šesté třídy) nebo na projek-
tech s Asociace „Záchranný kruh“ (in-
teraktivní multimediální učebnice, 
„Chraň svůj svět, chraň svůj život“  
– deskové hry, pracovní listy atd.).

HZS ČR nezapomíná ani na dospělé, 
i když předávání informací je u této 
skupiny náročnější a ovlivňují jej růz-
né vedlejší faktory: nedostatek času, 
přehlcenost různými komerčními in-
formacemi, náročnost na předání in-
formací, nezájem aktivně přistupo-
vat k získávání informací, různoro-
dé zájmy apod. Pro dospělou popula-
ci je určen např. program „Vaše ces-
ty k bezpečí aneb chytré blondýn-
ky radí“, jak název napovídá, tak ve-
řejnosti radí blonďaté příslušnice ha-
sičky a policistky nebo seriál krátkých 
videoklipů vyrobených Institutem 
ochrany obyvatelstva s názvem „Štěs-
tí přeje připraveným“. 

Dalšími cílovými skupinami jsou seni-
oři a handicapovaní. Práce pro hendi-
kepované občany je pro HZS ČR vel-
kou výzvou, protože vždy musí volit 
specifický přístup dle charakteru po-
stižení. Pro tuto skupinu hasiči pořá-
dají besedy a přednášky, tvoří pomůc-
ky (např. Příručka pro zrakově posti-
žené; HZS Olomouckého kraje).
Nejvíce zranitelnou skupinu při požá-
rech v domácnostech představují se-
nioři (tři úmrtí ze čtyř). I při jiných ty-
pech mimořádných událostí bývají se-
nioři, s ohledem na mnohdy sníže-
nou pohyblivost či pomalejší vyhod-
nocovací schopnosti, velice zranitelní. 
Na druhou stranu, díky svým životním 
zkušenostem a ochotou zabývat se 
svým okolím, mohou být velkým pří-
nosem pro zúčastněné i záchranáře. 
Skupina seniorů dává přednost přímé 
sociální interakci.

Mezi osvědčené formy patří pořá-
dání besed a seminářů, popř. tvorba 
vzdělávacích programů v rámci výuky 
na univerzitách třetího věku.
Aby byla práce HZS ČR v této oblasti 
co nejpružnější a reagovala na regio-
nální potřeby, byla v rámci HZS krajů 
vytvořena funkce koordinátora pre-
ventivně výchovné činnosti. Daný pří-
slušník usměrňuje postupy v této ob-
lasti na území kraje.

Více informací o aktivitách i konkrét-
ní práci koordinátorů PVČ HZS kra-
je naleznete na webových stránkách 
www.hzscr.cz v sekci Ochrana obyva-
telstva (část Výchova a vzdělávání).
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Work of the Fire Rescue Service of 
the Czech Republic (hereinafter refer-
red to as “FRS CR“) includes large sca-
le of activities. It does not consist only 
of fire fighting, technical assistance 
or assistance during an emergency, it 
also includes informing all groups of 
the population about possible emer-
gencies and good practices in case of 
a threat.

Therefore the FRS CR focuses on 
the education of the population in 
this area. Education of the populati-
on is a system that consists of two ba-
sic elements. Main element is the re-
gular education of the population in 
the framework of the standard edu-
cational process in schools. In addi-
tion, there are other programs and 
events for the public that are used to 
support or build on the education, 
develop and complement it and ad-
dress target groups that are no lon-
ger in regular educational process. 

The focus of the education responds 
not only to potential risks but also to 
legislation, changes in technological 
progress and current needs of society.

FRS CR implements a series of activi-
ties to support the standard educatio-
nal process, including:
•  helping to prepare practical exer-

cises,
•  organizing competitions (motion-k-

nowledge, art),
•  organizing discussions for pupils, 

students and pedagogues,
•  demonstrating activities of fire pro-

tection units (independently or in 
cooperation with other IRS compo-
nents);

•  organizing excursions of schools at 
the stations of the Regional Health 
Insurance Fund,

•  creating or collaborating on text-
books and instruction manuals.

At the same time the FRS CR partici-
pates in the implementation of large 
projects such as Hasík CZ (trained in-
structors attending pupils of the se-
cond and sixth grade) or projects 
with the Association „Lifebuoy“ (in-
teractive multimedia textbook, „Pro-
tect Your World, Protect Your Life“ 
games, sheets, etc.).

The FRS CR does not forget even 
the adults, although information sha-
ring is more demanding in this group 
and is influenced by various side fac-
tors: lack of time, congestion by vari-
ous commercial information, difficul-
ties with sharing the information, dis-
like to active access to obtain the in-
formation, diverse interests, etc. For 
the adult population is for example 
the program „Your ways to safety – 
Smart Blondes Advice“, as advised by 
the title, public is advised by blondies 
from the FRS CR and police officers. 
We also have a series of short video 
clips made by the Institute for Popu-
lation Protection entitled „Luck wis-
hes to prepared ones“.

Next target groups are seniors and di-
sabled people. Activities aimed at di-
sabled people are big challenge for 
the FRS CR, because they always have 
to take specific approach according 
to the nature of the disability. For 
this group the FRS CR organizes dis-
cussions and lectures, create aids (e.g. 
handbook for blind people in Braille 
writing, FRS of the Olomouc region).

The most vulnerable group to hou-
se fires are seniors (three deaths out 
of four). Even in other types of emer-
gencies are seniors very vulnerable, 
mainly because of reduced mobi-
lity or slower evaluation skills. On 
the other hand, thanks to their life 
experiences and willingness to be in-
terested in their surroundings, they 

can be great benefit for affected pe-
ople as well as for rescuers. The seni-
or group prefers direct social interac-
tion.

The best form of education are di-
scussions and seminars, eventually 
creation of educational programs in 
the framework of teaching at third 
age universities.

The aim of FRS CR in this field is to 
work as flexibly as possible and react 
to regional needs, therefore the posi-
tion “coordinator of preventive-edu-
cational activities“ was established. 
This member of the FRS CR supervises 
all procedures in this area on the re-
gional level. 

For more information about activities 
as well as individual work of the co-
ordinators of preventive-educatio-
nal activities please visit the website 
www.hzscr.cz in the section Populati-
on Protection.

Work of the fIre reScue 
ServIce of the czech repubLIc
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Šarmantní, inteligentní a schopná 
žena, která brzy oslaví 25. naroze-
niny, tak můžeme směle charakteri-
zovat Vojenskou zdravotní pojišťov-
nu ČR (VoZP). Vede ji tým odborníků, 
kteří své mnohaleté zkušenosti a zna-
losti z oboru zdravotního pojištění vy-
užívají ku prospěchu všech, kteří mají 
na zdravotní kartičce číslo 201.
VoZP zajišťuje lékařskou péči pro-
střednictvím špičkových odborníků  
ve vojenských i civilních zdravotnic-
kých a lázeňských zařízeních. Má 
sedm set tisíc pojištěnců, o něž pečuje 
prostřednictvím smluvní zdravotnické 
sítě v celé České republice. 
Vojáci Armády ČR a také studenti vo-
jenských škol jsou u VoZP pojištěni 
ze zákona. Stejně jako všichni ostat-
ní klienti mohou vojáci čerpat příspěv-
ky z několika preventivních progra-
mů na pohybové aktivity, očkování 
či preventivní vyšetření. Protože však 
VoZP příslušníky armády (mezi něž po-
čítá i aktivní zálohy) a jejich blízké ctí 
jako „zlatý kmen“, připravila pro ně 
od 1. července 2017 speciální benefit 
v podobě nového programu s názvem:
RODINA VOJÁKA

„Chceme nabídnout vojákům v činné 
službě i v aktivní záloze a jejich blíz-
kým možnost nadstandardního čerpá-
ní příspěvků,“ říká Jan Mates, vedou-
cí oddělení komunikace a marketingu 
VoZP k novému programu. 
Náplň programu je jednoduchá. Vo-
ják (vojákyně) v činné službě nebo 
v aktivní záloze, jeho manželka nebo 
partnerka (manžel/partner) ve spo-
lečné domácnosti a jejich děti budou 
mít možnost čerpat výrazně vyšší část-
ky na nejžádanější položky. Konkrét-
ně každý z nich 600 korun na vstup 
do bazénu, 600 korun na cvičení a re-
generaci a 800 korun na jeden z násle-
dujících produktů podle vlastního vý-
běru: dentální hygiena, vyšetření kož-
ních znamének, solná jeskyně, polári-
um, doplňky stravy pro celiaky nebo 
diabetiky (u dospělých navíc odvykací 
kúra pro kuřáky a preventivní prohlíd-
ka registrovaných sportovců). Každý 
člen rodiny vojáka tedy může vyčerpat 
až 2 000 korun, což v případě čtyřčlen-
né rodiny znamená příspěvek do roz-
počtu ve výši 8 000 korun. Podmínkou 
samozřejmě je, že jsou pojištěnci VoZP.

voJák a Jeho roDINa zíSkaJí 
NaDStaNDarDNí výhoDy — 
pouze u vozp 

Podrobné podmínky pro čerpání pří-
spěvků a také formulář žádosti je 
k dispozici na webu www.vozp.cz. 
o něco jednodušší to budou mít vojá-
ci v činné službě, kteří jsou u VoZP po-
jištěni povinně, a nemusí tedy proka-
zovat příslušnost k armádě. Od vojáků 
v aktivní záloze, kteří jsou našimi po-
jištěnci a budou chtít čerpat příspěvky 
z tohoto programu, bude VoZP poža-
dovat kopii vojenského průkazu.
Rodinný vztah k vojákovi z povolání 
nebo vojákovi v aktivní záloze budou 
partneři a zákonní zástupci dětí pro-
kazovat pouze čestným prohlášením, 
které bude součástí žádosti. 
„Věříme, že se nabídka programu RO-
DINA VOJÁKA strefí do životního sty-
lu aktivních rodin, které rády využijí 
tento nadstandardní benefit,“ dodá-
vá Jan Mates. 

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
E-mail: info@vozp.cz
Call centrum: 222 929 199
ID datová schránka: p3aaext
www.vozp.cz

VoZP podporuje zajímavé eventy s účastí Armády ČR.  
Informační stánek VoZP najdete například na letecké show CIAF, 
na Dnech NATO v Ostravě nebo na Tankovém dni v Lešanech.

VoZP supports interesting events with participation of the Czech 
Army. The VoZP information stand can be found, for example, at 
the CIAF Air Show, at the NATO Days  
in Ostrava or at the Lešany Tank Day.
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Robin Daněk, sportovní střelec na stánku VoZP v Čáslavi.

the SoLDIer aND hIS famILy WILL 
GaIN SuperIor beNefItS – oNLy IN 
the mILItary heaLth INSuraNce 
compaNy (vozp)
A charming, intelligent and capable  
woman who will soon celebrate her 
25th birthday. So we can boldly de-
scribe the Military Health Insurance  
Company of the Czech Republic 
(VoZP). It is managed by a team of 
professionals who draw upon their 
many years of experience and knowl-
edge of health insurance for the ben-
efit of everyone who has a health 
card number 201.
VoZP provides medical care through 
top experts in both military and 
civilian health and spa facilities. It 
has seven hundreds of thousands of 
insured people of whom it takes care 
through a contractual health net-
work throughout the Czech Republic.
Soldiers of the Army of the Czech Re-
public as well as students of military  
schools are legally insured by VoZP. 
Like all other clients, soldiers can 
draw contributions from several pre-
ventive programs for physical activity, 
vaccination or preventive examina-
tions. 

However, since VoZP honours mem-
bers of the Army (and among them 

also the active reserves) and their 
loved ones as its “golden tribe”, VoZP 
is preparing for them from July 1st, 
2017 a special benefit in the form of 
a new program named: 
SOLDIER´S FAMILY 

„We want to offer soldiers in active 
service as well as to those in active 
reserves and their loved ones the pos-
sibility of extraordinary drawing of 
contributions”, says Jan Mates, head 
of VoZP communication and market-
ing department to the program.
The program‘s load is simple. A sol-
dier in active service or the one in 
active reserve, his wife or partner 
(spouse / partner) in the household 
and their children will be able to 
draw significantly higher amounts 
on the most requested items. More 
specifically, each of them will have 
600 CZK for swimming pool entrance, 
600 CZK for physical exercise and 
regeneration and 800 CZK for one of 
the following products of his/her own 
choice: dental hygiene, examination 
of skin signs, salt cave, polarium, di-
etary supplements for those suffering 

from celiac disease and/or from dia-
betes (in addition, extra curing bark 
for smokers and preventive examina-
tion of registered sportsmen).

Thus, each member of a soldier‘s 
family can therefore draw up to CZK 
2,000, which in case of a four-mem-
ber family makes a not negligible 
contribution to the family budget of 
CZK 8,000. Of course, the condition is 
that they are the VoZP clients.
The detailed conditions for drawing 
the contributions as well as the appli-
cation form will be soon available at 
www.vozp.cz. It will be a little easier 
for soldiers in active service who are 
required to be legally insured with 
VoZP and thus do not have to prove 
their membership in the army. From 
the active reserve soldiers who are 
our clients and will be interested in 
drawing the contributions from this 
program, VoZP will require a copy of 
their military card.

A family relationship with a pro-
fessional soldier or with a soldier 
in active reserve will be proved by 
partners and legal guardians of chil-
dren only by an affidavit that will be 
a part of the application.
“We believe that our offer of 
the SOLDIER´S FAMILY program will 
well creep and fit into the lifestyle of 
active families who we believe will 
be pleased to use this above-standard 
benefit”, adds Jan Mates.

Military Health Insurance Company 
of the Czech Republic, Drahobejlova 
1404/4, 190 03, Prague 9 
E-mail contact: posta@vozp.cz
E- mail room *: posta@vozp.cz
ID data mailbox *: p3aaext
web site: www.vozp.cz
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ze žIvota poboček  
SvazDap ačr, z.S.
Pobočka Praha

Svaz důstojníků a praporčí-
ků Armády České republiky 
ve spolupráci s Asociací uči-
telů dějepisu představil mul-
timediální učební pomůc-
ku na vědecko-pedagogické 
konferenci na téma „PŘÍBĚH 
VÁLKY“, kterou v Poslanec-
ké sněmovně Parlamentu ČR, 
uspořádalo sdružení Čechů 
z Volyně a jejich přátel pod 
záštitou předsedy Poslanec-
ké sněmovny Parlamentu ČR 
pana Jana Hamáčka a ve spo-
lupráci s Vojenským historic-
kým ústavem Praha v dub-
nu 2017.

Členové pražské po-
bočky se zúčastnili pi-
etního aktu u příle-
žitosti významného 
dne Květnové povstá-
ní českého lidu a stát-
ního svátku Den ví-
tězství, dne 5. května 
2017, u pomníku Obě-
tem z povstání v květ-
nu 1945, u paty mostu 
Barikádníků, Praha 7.
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75. výročí hrdinného boje 
a úmrtí československých 
parašutistů…

Praha 18. června 2017 

Dne 18. června 2017 se uskutečnila pietní vzpomín-
ka u příležitosti 75. výročí hrdinného boje a úmrtí 
československých parašutistů v pravoslavném chrá-
mu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze. Pi-
etního aktu se zúčastnil předseda vlády Bohuslav 
Sobotka, ministr obrany Martin Stropnický, náčel-
ník GŠ AČR Josef Bečvář, náčelník vojenské kancelá-
ře prezidenta republiky Jan Kaše, zástupci Svazu dů-
stojníků a praporčíků AČR, ČSBS, Klubu vojenských 
výsadkářů a další významní hosté.

Zástupci úřadu vlády, Ministerstva obrany, Armá-
dy České republiky, svazů, velvyslanci a vojenští při-
dělenci položili věnce a kytice k pamětní desce vý-
sadkářů. Následovala panychida v chrámu sv. Cyrila 
a Metoděje. V kryptě chrámu sv. Cyrila a Metoděje 
promluvil u pamětní desky velitel 4. brigády rychlé-
ho nasazení plk. gšt. Ing. Roman Náhončík.

Praha 8. května 2017

Na Čestném dvoře Národního pa-
mátníku na Vítkově se dne 8. květ-
na 2017 uskutečnil tradiční pietní akt 
za přítomnosti politiků, představite-
lů Ministerstva obrany a armády ČR, 
Policie ČR, válečných veteránů i veřej-
nosti, který připomněl 72. výročí kon-
ce války. Na pietním aktu nebyl příto-
men prezident Miloš Zeman. Při cere-
monii jej zastoupil předseda Senátu 
Milan Štěch. 

Mezi hosty nechyběl předseda Posla-
necké sněmovny Jan Hamáček, pre-
miér Bohuslav Sobotka, ministr obra-
ny Martin Stropnický, náčelník Gene-
rálního štábu AČR generálporučík Jo-
sef Bečvář, Policejní prezident gen-
mjr. Tomáš Tuhý, zástupce Magis-
trátu hl. města Prahy Libor Hadra-
va, přidělenci obrany akreditova-
ní v České republice, zástupci Svazu 
důstojníků a praporčíků AČR a dal-
ší hosté. 

Po slavnostním nástupu jednotek 
následovala státní hymna. Násled-
ně předseda Senátu Milan Štěch 
v doprovodu ministra obrany pro-

vedl přehlídku nastoupených jedno-
tek. 
Jako první se památce hrdinů, kte-
ří za 2. světové války položili životy 
za svobodu Československa, poklonil 
předseda Senátu Milan Štěch, po něm 
předseda Poslanecké sněmovny násle-
dován předsedou vlády a představite-
li ministerstva obrany a armády. Jako 
poslední položili věnce k památníku 
zástupci veteránských organizací Čes-
ké republiky.

Ministr obrany Martin Stropnický 
udělil v  kolumbáriu Národního pa-
mátníku nejvyšší resortní vyznamená-
ní 32 válečným veteránům a dalším 
osobnostem.

72 let od konce II. světové války  
– pietní akt na Vítkově
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Milovice 9. července 2017 

V sobotu 8. července 2017 se býva-
lé vojenské cvičiště změnilo v bitevní 
pole, kde se uskutečnila rekonstrukce 
bitvy u Zborova. V okopech „zalehlo“ 
proti sobě dvěstě mužů v dobových 
uniformách z roku 1917. Rekonstruk-
ce bitvy se účastnili nadšenci z České 
republiky, Slovenska, Polska, Ukrajiny 
a Ruské federace.

Samotné ukázce předcházel pietní 
akt na vojenském hřbitově, kde sta-
rosta města Milovic Milan Pour, dal-
ší zástupci sousedních měst a organi-
zací položili věnce a kytice k památ-
níku. Aktu se zúčastnili i zástupci Čes-
ko-italské asociace vzpomínek A.R.M.I 
a Svazu důstojníků a praporčíků AČR. 
Na tomto hřbitově je pochováno přes 
6000 vojáků, kteří tady byli interno-
vání za I. světové války.

Na Hakenově stadiónu si mohli ná-
vštěvníci prohlédnout ukázky dobové 
výzbroje a výstroje, nebo výcvik vo-
jenských jednotek. K prohlédnutí byl 
na Milovickém nádraží přistaven i Le-
giovlak. Na Radnici města si návštěv-
níci prohlédli výstavu fotografií “Čes-

koslovenské legie v Rusku v letech 
1914–1920“. Děti si mohly zasoutě-
žit ve střelbě ze vzduchovky a dalších 
branných disciplínách. 

Memento sobotního dne – Rekon-
strukce bitvy u Zborova začala ve 
14:00 hod. Diváci si mohli v pěti li-
niích zákopů připomenout událos-
ti z 2. července 1917, kdy v této bi-

tvě zvítězila početně 
slabší a hůře vyzbro-
jená československá 
brigáda proti velice 
dobře vyzbrojeným 
a důkladně opevně-
ným vojskům nepří-
tele. Do boje se za-
pojila i obrněná vo-
zidla a dobové le-
touny – dvouplošní-
ky. Po ukončení bi-
tvy si někteří zájem-
ci prohlídli záko-
py a vojenskou tech-
niku.

Rekonstrukce bitvy u Zborova v Milovicích
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Bitva u Zborova (1–2. července 1917) před-
stavovala součást tzv. Kerenského ofenzivy 
a představovala první významné vystoupení Čes-
koslovenských legií na východní frontě. Úspěch 
československých jednotek byl natolik výrazný, 
že ruská prozatímní vláda   poté zrušila veške-
rá omezení na formování nových jednotek z čes-
kých a slovenských zajatců.

Průběh bitvy – Ještě před bitvou byli v průbě-
hu dělostřelecké přípravy těžce zraněni dva poz-
dější významní českoslovenští generálové Jan Sy-
rový (přišel o oko) a Otakar Husák.

Československá střelecká brigáda o síle asi 
3500 mužů (1. střelecký pluk „Mistra Jana 
Husa“, 2. střelecký pluk „Jiřího z Poděbrad“, 
3. střelecký pluk „Jana Žižky z Trocnova“) do-
sáhla úspěchu na vedlejším směru v rámci Ke-
renského ofenzívy, když prorazila přes čtyři li-
nie rakousko-uherské armády až do hloubky asi 
5 km a získala velký počet zajatců a válečné-
ho materiálu. Proti Československé střelecké bri-
gádě zde stály část 86. pěšího pluku a 6. pěší-
ho pluku 32. uherské pěší divize a rakouské pěší 

pluky č. 35 (plzeňský) a č. 75 (jindřichohradec-
ký) z 19. pěší divize o síle asi 5500 mužů, dob-
ře vystrojených a výborně vyzbrojených. Opro-
ti tomu Čs. střelecká brigáda měla velmi sla-
bou výzbroj, nedostatek kulometů a zcela nedo-
statečná byla i výstroj. Ztráty Čs. střelecké brigá-
dy byly 185 padlých a zemřelých následkem zra-
nění a asi 700 zraněných. Krvavý byl i poled-
ní boj o Mogilu, opevněné návrší držené maďar-
ským plukem. Tam padla většina českých a slo-
venských legionářů.

Dne 30. června 2017 se na čestném 
dvoře památníku na Vítkově uskuteč-
nil slavnostní nástup příslušníků Ar-
mády České republiky u příležitosti 
Dne ozbrojených sil ČR.

Slavnostního aktu se zúčastnili ná-
městci MO Daniel Koštoval, Jakub 
Landovský, náčelník generálního štá-
bu AČR Josef Bečvář, náčelník Vo-
jenské kanceláře prezidenta republi-
ky Jan Kaše kardinál Dominik Duka, 
pražská vrchní státní zástupkyně Len-
ka Bradáčová, náměstkyně pražské 
primátorky Eva Kislingerová zástup-
ci Policie, HZS, ČSBS, přidělenci obra-
ny akreditováni v České republice, zá-
stupci Svazu důstojníků a praporčíků 
AČR, členové Klubu vojenských výsad-
kářů a další hosté. 

Den ozbrojených  
sil ČR na pražském 
Vítkově
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Slavnostní akt zahájil NMO Da-
niel Koštoval a NGŠ Josef Beč-
vář. Následně se uskutečnil pi-
etní akt uctění památky pad-
lých vojáků – náměstek minist-
ra obrany Daniel Koštoval s ná-
čelníkem Generálního štábu 
AČR Josefem Bečvářem položi-
li smuteční věnec k hrobu ne-
známého vojína a uctili minu-
tou ticha památku padlých vo-
jáků v zahraničních operacích. 
Ministr obrany a NGŠ ocenili vy-
brané příslušníky AČR a studen-
ty VSŠ a VPŠ Moravská Třebo-
vá. NGŠ Josef Bečvář předal vy-
svědčení pětici nejlepších stu-
dentů Vojenské střední školy a 
Vyšší odborné školy z Moravské 
Třebové. 

Přítomným zazpíval dětský sbor 
ze Základní školy Spálené Poří-
čí symbolickou píseň Chválím tě 
Země má. 
Na závěr slavnostního aktu za-
zněla státní hymna a uskuteč-
nilo se defilé jednotek ozbroje-
ných sil ČR s přeletem stíhaček 
JAS-39 Gripen, L-159 ALCA a 
bojových vrtulníků Mi-24/35. 

Miroslav Fehér, 
Svetozár Plesník
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Pobočka Tábor

Činnost pobočky  
Tábor Svazu DaP AČR 
ve 2. čtvrtletí 2017

Dne 29. 4. 2017 přivítali příslušníci 
pobočky Tábor ve svém domovském 
městě 72 zástupců Okresní skupiny 
Freyung Svazu vojáků v záloze Bun-
deswehru. Předseda pobočky Ing. Pi-
singer a Dr. Buquoy připravili pro ně-
mecké přátelé a jejich rodinné přísluš-
níky celodenní program s cílem se-
známit je s bohatou historií i součas-
ností města a ukázat jim nejhodnot-
nější pozoruhodnosti. Po návštěvě 
Husitského musea a podzemních cho-
deb, účastníci akce si prohlédli nej-
starší údolní nádrž ve střední Evro-
pě – Jordán, architektonické památky 
na Žižkově náměstí a v přilehlých čás-
tech a po chutném obědě i současnou 
obchodní tepnu města. Návštěva byla 
zakončena prohlídkou poutního kláš-
tera Klokoty. Krásné zážitky podtrhlo 
i pěkné počasí.

Dne 9. 5. 2017 se zástupci poboč-
ky spolu s představiteli města, posád-
ky, politických stran a hnutí zúčastni-
li pietního aktu na táborském popra-
višti při příležitosti 72. výročí ukonče-
ní 2. světové války v Evropě. Předseda 
pobočky Ing. Pisinger spolu s Ing. Ko-
lesou položili kytici se stuhou.

Dne 17. 5. 2017 navštívili příslušní-
ci pobočky 42. mpr v prostoru vyve-
dení ve VVP Doupov. Akce byla ode-
zvou velitele útvaru na naši žádost vi-
dět praktický výcvik ve VVP s BOS čet, 
položenou veliteli na členské schůzi 
v lednu 2017. Účastníci tak měli mož-
nost nejen vidět současný výcvik me-
chanizovaných vojsk, ale i poznat vy-
cvičenost vojáků, seznámit se po-
drobněji s bojovými vlastnostmi zbra-
ní i techniky, prohlédnout si ubytova-
cí a týlové zabezpečení a promluvit si 
s vojáky i veliteli. O profesionalitě pří-
slušníků útvaru nás nepřesvědčila jen 
dosažená hodnocení jednotlivých čet, 
ale i celková kázeň a pořádek. Pro-
gram naší návštěvy byl velice dobře 
připraven a poděkování patří kromě 
zástupce velitele mjr. Cekula i vrchní-
mu praporčíkovi prap. Bakovi.

Od poloviny května zahájil svoji aktiv-
ní činnost i klub plážového volejbalu. 
Vyčleněné prostory na vojenské plo-
várně jsou pravidelně plně využívány.

Činnost pobočky Tábor Svazu D+Pr AČR ve 2. čtvrtletí  2017 
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Dne 18. 5. 2017 se příslušníci pobočky 
zúčastnili koncertu Ústřední vojenské 
hudby Praha v areálu hotelu Dvořák 
v Táboře. Akci organizovala Posádka 
Tábor spolu s Městem Tábor v rámci 
„Dne rodiny“.

Dne 20. 5. 2017 proběhl na střelni-
ci Tábor–Čekanice již 19. ročník me-
zinárodní střelecké soutěže „Tábor-
ský kalich 2017“. Akce byla organizo-
vána pobočkou Tábor Svazu DaP AČR 
za podpory Velitelství Vojenské po-
licie Tábor, 42. mpr, Centra zdravot-
nické podpory Tábor a pod záštitou 
hejtmanky Jihočeského kraje a staros-
ty Města Tábor pana Ing. Jiřího Fišera.
Soutěže se zúčastnilo 25 tříčlenných 
družstev z Jihočeského kraje, Prahy 
a severních Čech.

Dosažené výsledky ve střelbě z pisto-
le vz. 75 na mezinárodní terč ve vzdá-
lenosti 25 m a z útočné pušky CZ 805 
Bren 2 na nekrytě ležící figuru s kruhy 
ve vzdálenosti 100m prokázaly dob-
rou vycvičenost a velkou vyrovnanost 
střelců.

Vítězem střelecké soutěže a držitelem 
putovního poháru pro rok 2017 se 
stalo opět družstvo Čestné stráže Pra-
ha „A“ s nástřelem 509 bodů ve slo-
žení: Miroslav Leška, Pavel Duben, Ri-
chard Kováč. Druhé místo celkové-
ho pořadí obsadilo družstvo Vojenské 
policie Tábor s nástřelem 500 bodů, 
3. ísto získalo družstvo „Váleční vete-
ráni Liberec“ s nástřelem 494 body.

Absolutním vítězem v jednotlivcích 
ve střelbě z obou zbraní se stal Petr 
Ohnoutka ( VoP Tábor) s nástřelem 
179 bodů, druhém místo s nástře-
lem 178 bodů získal Roman Svoboda 
(družstvo Pralinky), třetí s nástřelem 
174 body skončil Miroslav Leška (Čest-
ná stráž Praha „A“).

Ve střelbě z pistole zvítězilo družstvo 
„Váleční veteráni Liberec“ s nástře-
lem 267 bodů, před družstvem Čestné 
stráže „A“ (nástřel 256 bodů ) a druž-
stvem „Jindřichův Hradec“ (nástřel 
249 bodů).

V jednotlivcích z této zbraně obsa-
dil 1. místo Oldřich Přecechtěl s ná-
střelem 92 body, 2. místo Karel Krátký 
( oba Vál. veteráni Liberec) s nástře-
lem 88 bodů, 3. místo Petr Pokovba 
(J. Hradec) s nástřelem 87 bodů.

Ve střelbě z útočné pušky 1. místo zís-
kalo družstvo „Za 5 půl 7“ s nástře-
lem 267 bodů, 2. místo družstvo „Ka-
lišníci“ s 264 body a 3. místo družstvo 
„Moraváci“ s nástřelem 258 bodů.

Z jednotlivců nejlepších výsledků 
ve střelbě z útočné pušky dosáhl Petr 
Ohnoutka (VoP Tábor) – 96 bodů, 
druhý skončil Patrik Vacek (Moravá-
ci) – 96 bodů, třetí místo obsadil Wil-
helm Müller (Freyung „1“) – 94 bodů.

Poprvé byla udělena i cena nejlepšímu 
zahraničnímu účastníkovi. Tu získal 
Werner Krondinger, který obsadil cel-
kově 31. místo s nástřelem 151 bodů.

Družstva i jednotlivci na 1.–3. místě 
za střelbu z jednotlivých i obou zbra-
ní obdrželi z rukou starosty města Tá-
bor Ing. Fišera kromě diplomů i hod-
notné ceny, dodané firmou Eon , pi-
vovarem Primátor Náchod a naší po-
bočkou.
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Dne 18.5.2017 se příslušníci pobočky zúčastnili koncertu Ústřední vojenské hudby Praha v 
areálu hotelu Dvořák v Táboře. Akci organizovala Posádka Tábor spolu s Městem Tábor v 
rámci "Dne rodiny".  

 

 

Dne 20.5.2017 proběhl na střelnici Tábor- Čekanice již 19. ročník mezinárodní střelecké 
soutěže " Táborský kalich 2017".  Akce byla organizována pobočkou Tábor Svazu D+Pr AČR za 
podpory Velitelství Vojenské policie Tábor, 42. mpr, Centra zdravotnické podpory Tábor a 
pod záštitou hejtmanky Jihočeského kraje a starosty Města Tábor pana Ing. Jiřího Fišera. 

Soutěže se zúčastnilo 25 tříčlenných družstev z Jihočeského kraje, Prahy a severních Čech. 

Dosažené výsledky ve střelbě z pistole vz. 75 na mezinárodní terč ve vzdálenosti 25 m a z 
útočné pušky CZ 805 Bren 2 na nekrytě ležící figuru s kruhy  ve vzdálenosti 100m prokázaly 
dobrou vycvičenost  a velkou vyrovnanost střelců. 

Vítězem střelecké soutěže a držitelem putovního poháru pro rok 2017 se stalo opět družstvo 
Čestné stráže Praha "A" s nástřelem 509 bodů ve složení: Miroslav Leška, Pavel Duben, 
Richard Kováč. Druhé místo celkového pořadí obsadilo družstvo Vojenské policie Tábor s 
nástřelem  500 bodů, 3. místo získalo družstvo "Váleční veteráni Liberec" s nástřelem 494 
body. 
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Absolutním vítězem v jednotlivcích ve střelbě z obou zbraní se stal Petr Ohnoutka ( VoP 
Tábor) s nástřelem 179 bodů, druhém místo  s nástřelem 178 bodů získal Roman Svoboda      
( družstvo Pralinky), třetí s nástřelem 174 body skončil Miroslav Leška ( Čestná stráž Praha 
"A"). 
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Dne 28. 5. 2017 proběhly pod zá-
štitou pobočky Tábor Svazu DaP 
AČR v parku zámku Měšice „Mě-
šické slavnosti“. Akce konaná 
v rámci oslav ukončení války v Ev-
ropě byla zaměřena na rodiny 
s dětmi. Slavností se zúčastnilo asi 
150 osob.

Dne 8. 6. 2017 se dvě družstva po-
bočky Tábor zúčastnila střelecké 
soutěže ředitele KVV České Budě-
jovice na střelnici Borek. V konku-
renci 32 tříčlenných družstev skon-
čilo družstvo „B“ (Petr Hopfin-
ger, Ing. Václav Pisinger, Ing. Ro-
man Svoboda) 11. a družstvo „A“ 
(Phdr. Sluka, Mgr. Ďásková, Krej-
ča) na 27. místě. Ing. Pisinger se 
v celkovém hodnocení jednotlivců 
umístil na 4. místě s nástřelem 287 
bodů se ztrátou 14 bodů na vítěze.

Dne 9. 6. 2017 se na pozvání veli-
tele 42. mpr účastnil předseda po-
bočky Ing. Václav Pisinger „Dne 
otevřených dveří“. Akce posád-
kového rázu ukázkami výcviku 
a techniky napomohla k populari-
zaci armády na veřejnosti.

Dne 10. 6. 2017 příslušnice naše-
ho volejbalového klubu uspořáda-
ly tradiční volejbalový turnaj žen-
ských družstev „Jordán-cup 2017“. 
Akce se zúčastnilo pouze 5 druž-
stev, ale při hracím systému kaž-
dý s každým se hrálo až do odpo-
ledních hodin. Premiéru si odby-
lo družstvo z Třebína. O konečném 
pořadí rozhodl až poslední zápas 
mezi Radkovem a VK Tábor, vycho-
vávajícím nové volejbalové nadě-
je. Vítězství Radkova znamenalo 
celkové vítězství tohoto družstva 
před nováčkem Třebínem a VK Tá-
bor na třetím místě. Domácí děv-
čata v oslabené sestavě skončila 
4. před družstvem Brno – Obřany.

Václav Pisinger
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Pobočka  
Valašské Meziříčí 

Den s armádou  
ve Valašském  
Meziříčí

Tank T-72M4 CZ, obrněné vozidlo 
Iveco, minomet, samopaly a dal-
ší armádní technika včetně ruč-
ních zbraní byla k vidění v pátek 
2. června 2017 od 9 do 16:30 ho-
din v prostoru travnaté proluky 
na Masarykově ulici ve Valašském 
Meziříčí. 
  
Přehlídka vojenské techniky byla 
již tradičně zaměřena na pre-
zentaci vojenské techniky 7. me-
chanizované brigády Armády ČR 
z Hranic a navázala na stejnou 
akci z loňska, kdy tzv. Armádní 
den na náměstí ve Valašském Me-
ziříčí měl mezi občany města silný 
ohlas. Proto vedení města v čele 
se starostou Robertem Stržínkem 
rozhodlo umožnit letos rozsáhlej-
ší program Armádního dne umís-
těním konání této akce do pro-
stor nevyužité travnaté prolu-
ky na Masarykově ulici. Kromě 
ukázky bojové techniky a zbraní 
byly letos k vidění také atraktiv-
ní ukázky boje muže proti muži 
Musado, zneškodnění nepřátel-
ských hlídek a další, které před-
vedli k tomu povolaní instruktoři 
z hranické brigády. 

Program Armádního dne dopl-
nila a zpestřila návštěva minist-
ra obrany Martina Stropnického, 
který zavítal v odpoledních hodi-
nách na přehlídku vojenské tech-
niky a našel si ve svém nabitém 
programu čas i k přátelské bese-
dě s občany v kině Svět o součas-
ných aktuálních otázkách, o ar-
mádě, bezpečnosti, vojenské služ-
bě, připravovaných vládních kro-
cích, ale i o jeho předešlém pů-
sobení i v herecké profesi. Bese-
da s ministrem, kterou vedl staros-
ta Robert Stržínek, se setkala se 
zájmem občanů a pan Stropnický 
na závěr odpověděl i několik do-
tazů z publika. 

V 19 hod. pak proběhla na ná-
městí vzpomínka k uctění památ-
ky 110 let od zvolení Tomáše G. 
Masaryka poslancem říšské rady 
za valašská města v roce 1907 
a pietní akt u pamětní desky Leo-

polda Pospíšila na rodném domě to-
hoto československého legionáře při 
příležitosti blížícího se 100. výročí bi-
tvy u Zborova, kde bývalý student va-
lašskomeziříčského gymnázia padl. 
Ministr obrany v doprovodu staros-
ty města za účasti čestné stráže pří-
slušníků AZ AČR a Sokola uctil květy 
památku TGM před pamětní deskou 
na jeho zvolení na náměstí a poté 
oba položili věnec a poklonili se pa-
mátce legionáře Leopolda Pospíšila 
před jeho pamětní deskou v Pospíši-
lově ulici.
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1. pololetí 2017  
v pobočce  
Valašské Meziříčí

Činnost pobočky Svazu DaP AČR 
ve Valašském Meziříčí a aktivity je-
jích členů se v první polovině roku ří-
dily plánem činnosti pro tento rok, 
který byl projednán a schválen člen-
skou schůzí pobočky dne 2. 11. 2016. 
Přijatý plán pobočky tvoří jako kaž-
doročně základní programový rámec 
pro svazové aktivity pobočky v běž-
ném roce, otevřený i dalším aktuál-
ním aktivitám či účasti členů poboč-
ky na nich.

Dne 7. března 2017 se příslušníci po-
bočky zúčastnili vzpomínkového aktu 
u pomníku TGM v parku Botanika 
u příležitosti jeho narozenin spolu 
s představiteli vedení města, oblastní 
pobočky ČSBS a Sokola a v součinnos-
ti s delegovanými příslušníky 7. mech. 
brigády z Hranic.

Dne 15. března 2017 se uskutečnila 
schůze pobočky, na níž proběhl výběr 
členských příspěvků Svazu a porada 
k organizaci dubnových a májových 
akcí a účasti na nich.

Dne 1. dubna 2017 jsme uskutečnili 
připravenou plánovanou akci poboč-
ky – Aprílové střílení v Poličné. Tato 
akce, pobočková soutěž jednotliv-
ců ve střelbě na terč na blízké střelni-
ci v Poličné, měla již v loňském roce, 
kdy jsme ji pořádali poprvé, dobrý 
ohlas mezi členy pobočky. Střílelo se 
z Vpi 9 mm a z malorážky. Zúčastnilo 
se 9 střelců – členů pobočky v soutěži 
o Sniperský hrníček. Letos se jeho ma-
jitelem stal Laďa Trčka.

Dne 23. dubna 2017 se členové z naší 
pobočky jako delegace našeho Sva-

zu DaP AČR zúčastnili vzpomínko-
vé akce a slavnostního pietního aktu, 
který probíhá u Národního památní-
ku na Ploštině každoročně za účasti 
členů vlády a parlamentu ČR, MO ČR, 
představitelů vedení kraje, obcí, de-
legací vlasteneckých spolků, zástupců 
obcí i pozůstalých na věčnou paměť 
vypálení osady Ploština esesáckým ko-
mandem v posledních dnech války. 
Jako ohlášená delegace tvořená Iva-
nem Lamprechtem jako místopřed-
sedou ÚR Svazu a Karlem Kredbou 
za pobočku Valašské Meziříčí jsme 
položili k památníku pietní věnec se 
stuhou Svazu DaP AČR. Pietní slavnos-
ti na Ploštině se zúčastnil i další člen 
naší pobočky Karel Trčálek, který nesl 
v delegaci historické skupiny 1. čsl. 
partyzánské brigády Jana Žižky histo-
rický bojový prapor této brigády.

Příslušníci pobočky 
Valašské Meziříčí se 
také přihlašují a účast-
ní pořádaných vojen-
ských pochodů, pravi-
delnými účastníky jsou 
Laďa Trčka a Ivan Lam-
precht.

Dne 6. května 2017 
se Ivan Lamprecht zú-
častnil 7. Vojenského 
pochodu ČR, který byl 
v tomto roce organi-

zován již tradičně s mezinárodní účas-
tí v oblasti Lednicko-valtického areálu 
na jižní Moravě.

Neopominutelnou je účast členů po-
bočky na každoročních tradičních 
májových oslavách. Při oslavě státní-
ho svátku 8. května Dne osvoboze-
ní si připravil a přednesl hlavní projev 
ke shromáždění občanů města na ná-
dvoří zámku Žerotínů u pamětní des-
ky výsadku Clay-Eva člen naší poboč-
ky a také pobočky ČSBS plk. v.v. Ka-
rel Kredba. Příslušnící pobočky se pak 
také zúčastnili pietního aktu u Památ-
níku na kopci Helštýně nad městem.

Dne 13. května 2017 jsme uspořáda-
li pro členy pobočky tzv. zájmový zdo-
konalovací střelecký program na pro-
fesionální střelnici ve Střelné. Celý 
program zorganizoval a připravil pří-
slušník pobočky a také AZ AČR Ladi-
slav Trčka, střelecký instruktor. Také 
tato akce již má tradici, proběhla již 
druhým rokem.
Předem přihlášení účastníci měli mož-
nost si ověřit své schopnosti a zastří-
let si z vojenských zbraní, které zna-
jí z doby své vojenské služby – pistolí, 
samopalů, pušek i LK. Akce proběh-
la za krásného slunečného počasí, zú-
častnilo se 6 členů.

Dne 2. června 2017 jsme se zúčastni-
li Armádního dne ve Valašském Me-
ziříčí, na kterém příslušníci 7. mecha-
nizované brigády z Hranic připravi-
li předvedení své vojenské techniky 
pro občany a mládež města, v jehož 
rámci pak odpoledne proběhla i vel-
mi zajímavá beseda s ministrem obra-
ny ČR Martinem Stropnickým v kině 
Svět. Ministr obrany ČR potom ve-
čer položil svůj věnec při pietním aktu 
u pamětní desky Leopolda Pospíšila 
na rodném domě tohoto českosloven-
ského legionáře při příležitosti blížící-
ho se 100. výročí bitvy u Zborova, kde 
bývalý student valašskomeziříčského 
gymnázia padl. 

Ivan Lamprecht
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OVLáDACí PRVKY PROHLížEČE  
TExTOVýCH DOKUMENTů

• Tlačítko rolovacího zobrazeni
Kliknuti na první ikonu vlevo dole 
v zobrazovači textových dokumentů 
umožní přepnutí do režimu rolování 
textu. Text se posunuje nahoru a dolu 
jedním ze třech možných způsobů:
•  pohybem kolečka myši v obou smě-
rech,
•   pomoci myši a tažení posuvníku, 

který je u vícestránkových doku-
mentů zobrazen v pravé části pro-
hlížeče textů,

•  pomocí šipek na klávesnici. Kliknu-
tím na horní šipku klávesnice roluje-
te text nahoru, kliknutím na spod-
ní šipku rolujete dolů. Držení šipky 
klávesnice delší dobu způsobí ply-
nule zrychlené rolování textu poža-
dovaným směrem.

• Tlačítko stránkového zobrazení
Kliknuti na druhou ikonu vlevo dole 
v zobrazovači textových dokumen-
tů umožní přepnutí do režimu strán-
kového zobrazení textu. Text se po-
sunuje nahoru a dolu po jednotlivých 
stránkách jedním ze třech možných 
způsobů:
•  pohybem kolečka myši v obou smě-

rech,
•  pomocí šipek na klávesnici. Kliknu-

tím na levou šipku klávesnice se text 
posune o stránku dopředu, kliknu-
tím na pravou šipku na další strán-
ku,

•  pomocí kliknutí levou myší na le-
vou nebo pravou šipku stránkovače. 
Stránkovač je umístěn vpravo dole 
a ukazuje jak aktuální stránku do-
kumentu tak za lomítkem i celkový 
počet stránek dokumentu.

 • Tlačítko stránkového zobrazeni se 
dvěma sloupci
Kliknuti na třetí ikonu vlevo dole 
v zobrazovači textových dokumentů 
umožní přepnutí do režimu stránkové-
ho zobrazení textu se dvěma sloupci.
Text se posunuje nahoru a dolu po 
jednotlivých stránkách jedním ze 
třech možných způsobů:

•  pohybem kolečka myši v obou smě-
rech,

•  pomoci šipek na klávesnici. Kliknu-
tím na levou šipku klávesnice se text 
posune o dvojici stránek dopředu, 
kliknutím na pravou šipku na další 
dvojici stránek,

•  pomocí kliknutí levou myší na levou 
nebo pravou šipku stránkovače.

Stránkovač je umístěn vpravo dole a 
ukazuje jak aktuální stránku doku-
mentu tak za lomítkem i celkový po-
čet stránek dokumentu.

ovladač zvětšení dokumentu
Kliknutím levou myší na „+“ respek-
tive „-“ ovladače zvětšení, zvětšíte, 
respektive zmenšíte text dokumen-
tu v zobrazovači. Nastavené zvětšení 
je indikováno v poli mezi tlačítky „+“ 
a „-„. Zvětšení je možné měnit ve 12 
stupních (výchozí nastavení je 2. stu-
peň zvětšení). Alternativně lze doku-
ment zvětšovat a zmenšovat i pomo-
ci tlačítek „+“ respektive „-“ na klá-
vesnici.
Ve zvětšeném dokumentu můžete po-
užít také zvýraznění části dokumentu, 
kterou chcete při výkladu komentovat 
nebo tisknout. Zvýraznění se provádí 
stejně jako v editoru MS Word, tedy 
pomocí zakliknutí levou myší v textu 
a jejím tažením až na konec zvýrazně-
né části textu.

TLAČíTKA VYHLEDáVáNí V TExTU
Stiskem tlačítka zobrazíte pole pro vy-
hledávání v prohlíženém dokumen-
tu. Do pole zapište vyhledávaný text 
a stiskněte klávesu Enter. Naleze-
ny text je následně vyznačen v textu 
modrým pozadím. Kliknutím na malé 
levé nebo pravé šipky v pravé části vy-
hledávacího pole přejdete na následu-
jící/předchozí výskyt téhož slova v do-
kumentu. Proces vyhledávání se váže 
jen k aktuálně zobrazenému doku-
mentu a ostatních textů a názvů pou-
žitých v MUP se netýká.

ovladač stránkování
Pomocí kliknutí levou myší na pravou 
nebo levou šipku stránkovače posune-
te dokument o stránku dopředu nebo 

zpět. Stránkovač je umístěn vpravo 
dole a ukazuje jak aktuální stránku 
dokumentu tak za lomítkem i celko-
vý počet stránek dokumentu. Celkový 
počet stránek v dokumentu závisí na 
zvoleném zvětšení. Při velkém zvětše-
ní dokumentu se stránkováni doku-
mentu automaticky přepočítá a počet 
stránek se zvětši.

kopírováni textu do jiného doku-
mentu
Každý zobrazený text je možné kopí-
rovat a vkládat do jiných dokumen-
tů bez omezení pomocí schránky. Ko-
pírovat do schránky lze vybranou část 
nebo cely dokument. Obsah schránky 
lze pak vložit do jiného dokumentu 
mimo prostředí MUP ve třech krocích:

označeni celého nebo části doku-
mentu
Označení části nebo celého dokumen-
tu dosáhneme tažením levého tlačít-
ka myši přes část nebo celý dokument. 
Pro rychlé označení celého dokumen-
tu můžete použit zrychlených kláves 
CTRL+A. Lze také alternativně použít 
kontextové nápovědy – kliknutím pra-
vého tlačítka myší na dokument kde-
koliv v prohlížeči a volbou řádky Vy-
brat vše.

vložení označené části nebo celé-
ho dokumentu do schránky
Označenou část nebo celý dokument 
vložíme do schránky použitím zrychle-
ných kláves CTRL+C nebo použití kon-
textové nápovědy – kliknutím pravé-
ho tlačítka myši na dokument kdeko-
liv v prohlížeči a volbou řádky Kopí-
rovat.

vložení obsahu schránky do jiné-
ho dokumentu
V prostředí nového dokumentu např. 
v prostředí otevřeného dokumentu 
MS Word provedeme vložení celého 
nebo části dokumentu použitím kon-
textového menu MS Wordu – vložit 
nebo pomocí zrychlených kláves CTR-
L+V na místo, kde stoji kursor.

čeSká SpoLečNoSt v NovoDobé evropě oSuDy, 
vazby, vzDáLeNí, SJeDNocováNí 1914 — 2009
Dokončení z čísla 1/2017
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pro další hodiny v jiných třídách nebo 
v jiných učebnách, potom potřebuje-
te vytvořený seznam záložek uchovat 
pro další použití. Toto je třeba udělat 
dříve, než ukončíte práci s MUP, jinak 
se záložky ztratí. K archivaci záložek 
slouží ikona male šipky směřující dolů 
v horním pruhu ovládacích nástro-
jů – poslední ikona zcela vpravo. Tuto 
práci zpravidla provádíme před ukon-
čením práce s MUP, kdy si výsledky své 
přípravy chceme uložit nebo ihned po 
spuštění MUP, kdy si naopak načteme 
záložky ze záložního media k okamži-
tému dalšímu použití. Klinutím levou 
myší na tuto šipku se rozbalí pomocné 
menu pro archivaci a načtení záložek.
Rozbalené menu obsahuje tyto mož-
nosti volby:
Načíst záložky 
Uložit záložky
Uložit záložky jako 
Konec

volba uložit záložky
Kliknuti na tuto volbu umožníte za-
psat trvale seznam záložek na disk 
počítače. Zobrazí se Windows okno 
s nabídkou názvu souboru. Počítač 
očekává zadání Názvu souboru. Do 
prázdného okénka zadáte název sou-
boru, kterým si připomenete kdo, na 
jaké téma, eventuálně pro koho je 
tato příprava určena.
Příklad názvu záložky: „Pospíšilová 
Mnichov 1938 učebna 25“. Po zadání 
názvu kliknete na tlačítko otevřené-
ho Windows okna vpravo dole - Ulo-
žit. Soubor s názvem Pospíšilová Mni-
chov 1938 učebna 25.obr-zal se zapíše 
do adresáře systémového disku Doku-
menty. Záložky budou uloženy v tom-
to adresáři i po ukončení práce s MUP.

volba uložit záložky jako
Tuto volbu použijte, pokud chcete 
svoji přípravu záložek použit v příš-
tích hodinách, dnech, na jiném počí-
tači nebo v jiné učebně či jiné škole. 
K tomu je třeba si připravit přenosné 
medium, např. USB disk nebo externí 
disk. Tento připojíte k počítači a poté 
použijete volbu Uložit záložky jako. 
Zobrazí se stejné pomocné okno Win-
dows jako v předchozím případě. Před 
zadáním názvu však klinete na iko-
nu Počítač. Zobrazí se všechna disková 
media počítače včetně vloženého USB 
media nebo externího disku. Kliknu-
tím na název tohoto media jej vybere-
te – ikona media se zmodrá. Stiskem 
ENTER přejdete do adresářové struk-
tury tohoto media a vyberete si adre-

na pevný disk nebo na jakékoliv pře-
nosné úložné medium. Takto připra-
vené záložky lze opakovaně použít v 
dalších hodinách, v jiných třídách, na 
jiném počítači či jiné učebně, aniž mu-
síte znovu pracně vyhledávat a připra-
vovat jednotlivé prvky multimediální 
podpory v databázi MUP.

Definování záložek
Klepnutím levého tlačítka myši na iko-
nu řetězu zobrazíte pomocné menu 
okno identifikátoru záznamu. Stiskem 
tlačítka „Přidat k záložkám“ přidáte 
na konec seznamu záložek novou zá-
ložku odkazující na aktuální multime-
diální prvek.

editace záložek
Vytvořené záložky zobrazené v levém 
sloupci můžete dále upravovat. Sma-
zání některé záložky nebo změnu po-
řadí záložek v seznamu záložek pro-
vedete výběrem příslušné položky 
kontextového menu.
Kontextové menu zobrazíte klepnu-
tím pravého tlačítka myši na někte-
rou ze záložek, kterou chcete upra-
vit. Všechny možnosti editace zálo-
žek jsou:
• Odstranit záložku
• Posunout nahoru
• Posunout dolů
• Přesunout na začátek
• Přesunout na konec

ruční zadání identifikátoru
V podokně identifikátoru záznamu 
můžete také identifikátor zadat ruč-
ně (pokud máte např. pouze textové 
poznámky a nepoužili jste dosud při-
pravené záložky). Na zadaný záznam 
přejdete stiskem tlačítka „Přejít na zá-
znam“. Pokud text zadaný do pole 
identifikátoru není platným identi-
fikátorem multimediálního elemen-
tu, nejsou tlačítka „Přejit na záznam“ 
a „Přidat k záložkám“ aktivní – jejich 
zobrazení potemní a akce se nepro-
vede.
Pokud zadáte platný identifiká-
tor, podkladová barva tlačítka zůstá-
vá modrá a přechod na záznam nebo 
přidání do záložek je možné. Identifi-
kátor je sekvence čísel oddělených po-
mlčkami bez mezer. Zadáte-li jiné zna-
ky než čísla a pomlčky, identifikátor 
bude neplatný.

archivace záložek
Pokud jste si již připravili a upravi-
li seznam záložek pro budoucí výuku 
a potřebujete si tuto práci uchovat i 

vyhledávání
Aplikace umožňuje vyhledávání zada-
ných klíčových slov ve struktuře MUP. 
Zadáním klíčového slova do vyhledá-
vacího pole v levé časti horního pru-
hu a následným stiskem tlačítka Vy-
hledat dojde ke spuštění vyhledává-
ní. Během vyhledávacího procesu ob-
razovka potemní a objeví se menší di-
alogové okno s lupou, které signalizu-
je probíhající proces vyhledávání. Sa-
motný proces vyhledávání může trvat 
několik desítek sekund. Během proce-
su vyhledávání nelze s aplikací praco-
vat. Pokud byl hledaný výraz nalezen, 
objeví se v levém sloupci výsledky vy-
hledávání. Pro jednotlivá dějinná ob-
dobí se počet výskytů všech multime-
diálních prvků hledaného výrazu uvá-
dí v závorce.

Důležitou součástí MUP jsou záložky, 
které umožňují významné urychlení 
zejména přípravy a následné presen-
tace připravených částí MUP v hodi-
nách dějepisu. 

Každý prvek ve struktuře MUP má své 
vlastni jedinečné identifikační číslo, 
pomocí něhož se může daný prvek vy-
volat manuálně (zadáním identifikač-
ního čísla do identifikátoru prvku), 
nebo pomocí předpřipravených zálo-
žek. Záložky se ukládají do souboru 

Každý zobrazený text je možné kopírovat a vkládat do jiných dokumentů bez omezení 
pomocí schránky. Kopírovat do schránky lze vybranou část nebo cely dokument. Obsah 
schránky lze pak vložit do jiného dokumentu mimo prostředí MUP ve třech krocích: 
Označeni celého nebo části dokumentu 
Označení části nebo celého dokumentu dosáhneme tažením levého tlačítka myši přes část 
nebo celý dokument. Pro rychlé označení celého dokumentu můžete použit zrychlených 
kláves CTRL+A . Lze také alternativně použít kontextové nápovědy – kliknutím pravého 
tlačítka myší na dokument kdekoliv v prohlížeči a volbou řádky Vybrat vše. 
Vložení označené části nebo celého dokumentu do schránky 
Označenou část nebo celý dokument vložíme do schránky použitím zrychlených kláves 
CTRL+C nebo použití kontextové nápovědy – kliknutím pravého tlačítka myši na dokument 
kdekoliv v prohlížeči a volbou řádky Kopírovat. 
Vložení obsahu schránky do jiného dokumentu 
V prostředí nového dokumentu např. v prostředí otevřeného dokumentu MS Word 
provedeme vložení celého nebo části dokumentu použitím kontextového menu MS Wordu – 
vložit nebo pomocí zrychlených kláves CTRL+V na místo, kde stoji kursor. 

 
 
Vyhledávání 
Aplikace umožňuje vyhledávání zadaných klíčových slov ve struktuře MUP. Zadáním 
klíčového slova do vyhledávacího pole v levé časti horního pruhu a následným stiskem 
tlačítka Vyhledat dojde ke spuštění vyhledávání. Během vyhledávacího procesu obrazovka 
potemní a objeví se menší dialogové okno s lupou, které signalizuje probíhající proces 
vyhledávání. Samotný proces vyhledávání může trvat několik desítek sekund. Během procesu 
vyhledávání nelze s aplikací pracovat. 
Pokud byl hledaný výraz nalezen, objeví se v levém sloupci výsledky vyhledávání. 

Pro jednotlivá dějinná období se počet výskytů všech multimediálních prvků hledaného 
výrazu uvádí v závorce. 
 

 
 
Důležitou součástí MUP jsou záložky, které umožňují významné urychlení 
zejména přípravy a následné presentace připravených částí MUP v hodinách 
dějepisu.  
 
Každý prvek ve struktuře MUP má své vlastni jedinečné identifikační číslo, pomocí něhož se 
může daný prvek vyvolat manuálně (zadáním identifikačního čísla do identifikátoru prvku), 
nebo pomocí předpřipravených záložek. Záložky se ukládají do souboru na pevný disk nebo 
na jakékoliv přenosné úložné medium. Takto připravené záložky lze opakovaně použít v 
dalších hodinách, v jiných třídách, na jiném počítači či jiné učebně, aniž musíte znovu pracně 
vyhledávat a připravovat jednotlivé prvky multimediální podpory v databázi MUP. 
Definování záložek 
Klepnutím levého tlačítka myši na ikonu řetězu zobrazíte pomocné menu okno identifikátoru 
záznamu. Stiskem tlačítka „Přidat k záložkám“ přidáte na konec seznamu záložek novou 
záložku odkazující na aktuální multimediální prvek. 
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Pokud jste záložky uložili na USB disk 
nebo externí disk (použili jste po-
stup „Uložit záložky jako“) pak před 
načtením musíte připojit toto medi-
um k počítači. Kliknete na volbu Na-
číst záložky. V otevřeném pomocném 
okně Windows kliknete na ikonku Po-
čítač a vyberete si archivní medium, 
na kterém jsou záložky uloženy. Stisk-
nutím ENTER vstoupíte do adresářo-
vé struktury připojeného media. Vy-
berete adresář, kde jsou záložky ulo-
ženy a zadejte ENTER. Vyberete ná-
zev příslušného souboru s příponou 
*. obr-zál a kliknete na tlačítko vpra-
vo dole - Otevřít. Záložky se okamžitě 
zobrazí v Levém sloupci MUP a budou 
připraveny k okamžitému použiti.

práce se záložkami
Klepnutím levého tlačítka myši na 
některou záložku vyberete přísluš-
ný multimediální element pro zobra-
zení v aktivní oblasti. V pořadí, v ja-
kém jsou záložky nadefinovány, mů-
žete také záložkami „listovat“ vpřed 
a vzad pomoci šipkových ikon v hor-
ním pruhu okna aplikace. Listovat se-
znamem záložek můžete také stis-
kem klávesy „F5“ pro posun v sezna-
mu záložek vzad resp. „F6“ pro posun 
vpřed. Klávesy „F5“ a „F6“ lze použí-
vat i v režimu zobrazení aktivní plo-
chy přes celou plochu okna aplika-
ce, kdy seznam záložek zůstává skrytý. 
Nemusíte tedy pro volbu další záložky 
a její následnou presentaci zobrazo-
vat a poté zase zakrývat Levý sloupec.

Miroslav Fehér

sář, do kterého chcete soubor se zá-
ložkami trvale uložit.
Poté do prázdného okénka zadá-
te název souboru. Název by měl mít 
vypovídací schopnost o tom kdo, na 
jaké téma, eventuálně pro koho je 
příprava v záložkách určena. Přiklad 
nazvu záložky: Pospíšilová Mnichov 
1938 učebna 25. Po zadání názvu klik-
nete na tlačítko otevřeného okna 
Windows vpravo dole – Uložit. Soubor 
s názvem Pospíšilová Mnichov 1938 
učebna 25.obr-zal se zapíše do vybra-
ného adresáře vloženého USB nebo 
externího disku. Soubor se záložkami 
bude trvale uložen na tomto externím 
mediu i po ukončení práce s MUP.

volba konec
Tato volba způsobí okamžité ukonče-
ní aplikace MUP. Využijete ji výhod-
ně v okamžiku, kdy uložením záložek 
Vaše příprava konči a s MUP již ne-
chcete dále pracovat.

Načteni záložek
Načteni záložek je velmi jednouchý 
úkon. Pokud jsou záložky uloženy 
v počítači podle postupu „Uložit zá-
ložky“ kliknete na volbu Načíst zá-
ložky.
V otevřeném pomocném okně Win-
dows vyberete požadovaný název so-
boru s příponou *. obr-zál a klikne-
te na tlačítko vpravo dole – Otevřít. 
Záložky se okamžitě zobrazí v Levém 
okně MUP a budou připraveny k oka-
mžitému použiti.
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Statut a řád pro udělování medailí 
SvazDaP určuje a řeší postup při udě-
lování medailí SvazDaP v řadě bron-
zové, stříbrné a zlaté. 

Popis medaile: jednostranná medaile 
kruhového tvaru o průměru 33 mm, 
ražená z kovu s příslušnou povrcho-
vou úpravou (zlatá, stříbrná a bron-
zová patina). Avers medaile je tvořen 
znakem SvazDaP. Medaile je zavěše-
na na kroužku procházejícím horní 
částí jílce na zelené stuze s trikolora-
mi (zelená-bílá-modrá-červená-zele-
ná-červená-modrá-bílá-zelená) o roz-
měrech 33 x 55 mm. Stužka o rozmě-
rech 33 x 10 mm ve stejné barvě je 
doplněna kovovou miniaturou znaku 
SvazDaP ve stejné barvě (zlatá, stříbr-
ná a bronzová patina). 

I.

Medaile je udělována členům i nečle-
nům SvazDaP, občanům České repub-
liky i významným zahraničním pra-
covníkům a institucím za mimo-řádné 
zásluhy o propagaci armády ve spo-
lečnosti     a v rámci Evropské unie a 
NATO. Společně s medailí je vydáván 
certifikát pravosti se jménem držitele.

II.

Medaile SvazDaP je udělována: bron-
zová medaile (ražená s povrchovou 
bronzovou patinou), stříbrná medai-
le (ražená s povrchovou stříbrnou pa-
tinou) a zlatá medaile (ražená s povr-
chovou zlatou patinou).  

III.

Jedna sada medailí z první ražby 
bude proto-kolárně předána k archi-
vaci Vojenskému histo-rickému ústa-
vu ČR. 

Iv.

Návrh na udělení medailí SvazDaP 
podléhá schválení Předsednictva 
Ústřední rady SvazDaP.

v.

Bronzová medaile bude udělována 
na základě návrhu členům i nečlenům 
odboru SvazDaP za významné záslu-
hy o rozvoj a propagaci SvazDaP ve 
společnosti. Udělení bronzové medai-
le podléhá schválení Předsednictvem 
SvazDaP. Předání medaile se usku-teč-
ní na jednání Valné hromady Svaz-
DaP, případně na jednání Ústřední 
rady SvazDaP, nebo na členské schůzi 
jednotlivých poboček SvazDaP.

vI.

Stříbrná medaile bude udělována 
na základě návrhu pobočky SvazDaP 
nebo Předsednictva SvazDaP. Udělení 
stříbrné podléhá schválení Předsed-
nictvem SvazDaP. Stříbrná medaile je 

Statut a řáD pro uDěLováNí 
meDaILí Úr

 SVAZ DŮSTOJNÍKŮ A PRAPORČÍKŮ ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, z.s. Dukelských hrdinů 1806, 269 01 Rakovník korespondenční adresa: Pilotů  217,  160 00 Praha 6 Ruzyně  

  

STATUT A ŘÁD PRO UDĚLOVÁNÍ MEDAILÍ SVAZDAP 
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udělována členům i nečlenům Svaz-
DaP a institucím za mimořádné záslu-
hy o rozvoj SvazDaP. Předání medaile 
se uskuteční na jednání Valné hroma-
dy SvazDaP. 

vII.

Zlatá medaile je udělována na zákla-
dě návrhu pobočky SvazDaP, Předsed-
nictva SvazDaP nebo Ústřed-ní rady 
SvazDaP. Udělení zlaté medaile pod-
léhá schválení Předsed-nictvem SVAZ-
DAP a Ústřední radou SvazDaP Zlatou 
medaili je možno udělit jak institu-
cím, tak fyzickým osobám tuzemským 
i zahraničním za zcela mimořádné vý-
sledky na úseku propagace armády. 
Předání medaile je možné na Valné 
hromadě SvazDaP, na mezinárodních 
konferencích neb při jiných význam-
ných příležitostech v České republice 
i v zahraničí. Zlatou medaili předávají 
v České republice společně předseda 
SvazDaP a první místopředseda Svaz-
DaP. V zahraničí i samostatně ve vzá-
jemném zastoupení. 

vIII.

Autorské právo k ražbě medailí bude 
zajištěno písemnou dohodou s auto-
rem námětu pro užití SvazDaP bez 
časového omezení a bez dalších fi-
nančních nároků na autorské honorá-
ře. Originální raznice budou uloženy 
v sekretariátu SvazDaP. Předsednic-
tvo a sekretariát SvazDaP odpovídají 
za zachování umělecké kvality a hod-
noty ražených plaket, a to v souladu 
s tímto Statutem a řádem.

IX.

Ražbu nových medailí schvaluje na 
návrh Předsednictva SvazDaP Ústřed-
ní rada SvazDaP. Ústřední rada Svaz-
DaP je oprávněna limitovat ražbu 
a počet udělených medailí pro pří-
slušné Ústřední radou SvazDaP urče-
né období.  

X.

Na Návrh Předsednictva SvazDaP je 
možno udělit výjimky z pravidel toho-
to Statutu a řádu pro udělování me-

dailí pouze po souhlasu většiny čle-
nů Ústřední rady SvazDaP. Souhlas je 
možno vyžádat korespondenčně od 
všech členů Ústřední rady SvazDaP 
současně, a to elektronickou poštou. 

XI.

Statut a řád pro udělování medailí 
SvazDaP schvaluje Ústřední rada Svaz-
DaP. Tento Statut a řád nabývá účin-
nosti po schválení Ústřední radou 
SvazDaP stává se součástí Organizač-
ního a jed-nacího řádu SvazDaP.

Schváleno na Ústřední radě SvazDaP 
dne 20. 4. 2017

Nové medaile byly vyrobeny na počest 100. vý-
ročí vzniku našeho přímého předchůdce. 
14. 11. 1918 byla za přítomnosti 1 200 déleslou-
žících poddůstojníků z Čech, Moravy a Slezska 
ustavena na Střeleckém ostrově v Praze Ústřední 
organizace. Návrhy na udělování těchto medailí 
přijímá ÚR SvazDaP (tiskopis najdete na 
http://www.svazdap.cz).

Miroslav Fehér

•  výroba audiovizuálních děl
•   polygrafické práce, tisk knih, brožur, sborníků 

(nakladatelství MJF 978-80-86284, 978-80-88227)
•  fotografické a grafické práce 
•  pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti 
•  reklamní činnosti a marketing, 
•  zpracování dat, služby databank, správa sítí. 

P&M, Český aktuální film, s.r.o.
Starochuchelská 15
159 00 Praha 5
DIČ: CZ61466972
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